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Meggyújtották az első
adventi gyertyát
A pestszentimrei közösség egyik legfontosabb eseménye legyen

�

A JÉZUS MEGSZÜLETÉSÉT ÜNNEPLŐ KARÁCSONYT MEGELŐZŐ VÁRAKOZÁSI IDŐSZAK NÉGY ADVENTI HÉTVÉGÉJE KÖZÜL AZ ELSŐN, DECEMBER 1-JÉN ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT GYÚJTOTTÁK MEG PESTSZENTIMRÉN AZ ELSŐ GYERTYÁT. ANNAK ELLENÉRE, HOGY AZ IDÉNY EDDIGI LEGHIDEGEBB NAPJA VOLT,
SOKAN JÖTTEK EL A HŐSÖK TERÉRE, AHOL A HELYI ISKOLÁK TANULÓI ADTAK MŰSORT JÁTÉKKAL, NÉPSZOKÁSOKKAL, IRODALOMMAL ÉS ÉNEKKEL.

BODZAY ZOLTÁN
Hetedik éve minden első adventi hét
végén megrendezi az Együtt Pestszent
imréért Egyesület a gyertyagyújtó ün
nepséget. Ezúttal a Hősök terére hívtak
minden kerületi érdeklődőt a műsoros
estre és a közös gyertyagyújtásra, ahol
lelki útravalót adott Blanckenstein Miklós
római katolikus pap és Háló Gyula bap
tista lelkész. Az önkormányzatot Ughy
Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester képviselte.

ÚJJÁÉLEDŐ
HAGYOMÁNYOK
Ughy Attila a beszédében nem annyi
ra az ünnep szakrális és lelki részé
ről, hanem inkább a közösségépítő és
-teremtő oldaláról szólt, ami jellemző
Pestszentimrén, hiszen az utóbbi évti
zedben ez már a sokadik olyan megho
nosodó szokás itt, amelyik jelzi, hogy a
kerület kisebbik településrésze élő kö
zösséggé kezd alakulni.

A polgármester köszönetet mondott
mindazoknak, akik e közösség építésé
nek a munkáját magukra vállalják, legye
nek pedagógusok, civil szervezet munka
társai vagy szülők, akik elhozzák ezekre
az eseményekre a gyermekeiket.
– Nagyon sok olyan hagyomány
kezd újjáéledni ezen a településrészen,
amely bizony hosszú ideig, akár egy-egy
emberöltőig is hiányzott a kerületből.
Kívánom, hogy az adventi gyertyagyúj
tás is olyan ünnepi alkalom legyen,
amire tizenöt-húsz év múlva is úgy tu
dunk emlékezni, mint a XVIII. kerületi
közösség egyik legfontosabb decemberi
eseményére. Hogy erre van esély, azért
külön köszönet illeti az Együtt Pest
szentimréért Egyesületet.

JÓL ÜNNEPELNI ÖRÖM
Blanckenstein Miklós atya a karácsony
eredetéről beszélve érdekességként
említette, hogy a keresztények néhány
száz évig nem ünnepelték Jézus szüle
tésnapját, csak halálának és feltámadá
sának az idejét.

– Aztán egyszer csak azt mondták,
hogy ez kevés, legyen több ünnep, s így
született meg a karácsony. Na de mi
lyen ünnep az, amelyre nem készülünk?
Ahogy a húsvétra is készülődtek az em
berek heteken keresztül, úgy aztán a
karácsonyra szintén. Ez lett a várakozás
ideje. Volt idő, amikor hat hétig készül
tek, máskor egy hétig, majd végül a ró
mai katolikusok között ez a várakozási
időszak négy hét lett.

NAGY AJÁNDÉK
Miklós atya feltette a kérdést: hogyan is
kell jól készülni egy ünnepre?
– Ez a katolikusoknál nagyon izgal
mas, mert vasárnaponként mindig fel
olvasunk egy olyan szentírási szakaszt,
amely egy-egy várakozót mutat be,
például Keresztelő Szent Jánost vagy a
Szűzanyát. Jól ünnepelni úgy lehet, hogy
először is végiggondolja az ember, hogy
kit ünnepel, kikkel ünnepel.
– Az ünnep mindig öröm – tette
hozzá az atya. – Nemcsak étkezés, ha
nem ajándékozás is, noha a XIX. szá
zadig nem volt különösebben jelentős

karácsonyi ajándékozás. Ezt követő
en jött szokásba, hogy a gyerekeknek
édességet, gyümölcsöt adtak, ma pedig
már minden rekordot megdönt ilyen
kor a boltok forgalma. Mert ahogy Jé
zus örömet szerzett nekünk a megszü
letésével és a megváltásával, úgy mi is
igyekszünk karácsonykor egymásnak
örömet szerezni.
Ebben az időszakban a legtöbb
templomban – és ez nem csak a kato
likusoknál van így – eljátsszák Jézus
születését.
– Ezt hívjuk pásztorjátéknak. Nálunk
is, a katolikus templomban, négy iskola
jelentkezett, hogy a karácsonyi ünnep
ségét ott szeretné megtartani zenével,
énekkel, játékokkal, aminek nagyon
örülünk. Advent első estéjén mindig
emlékezzünk arra, hogy ez az idő nagy
ajándék. Szívből kívánom mindenkinek,
hogy jól készüljön az örömszerzésre,
majd karácsony napján, szentestén min
denki boldogan mondhassa a másiknak,
hogy szeretlek, s aki keresztényként is
ünnepel, akkor azt: Jézusban szeretlek.

GYERMEKEK ÉNEKE
Az ünnepi műsorban felléptek többek
között a Kapocs utcai iskola énekesei,
szavalói, akik az egyik olyan iskolá
ból jöttek, amelynek tanulói a Szent
Imre-templomban tartják majd a
karácsonyi műsorukat. Ebből adtak
ízelítőt az adventi gyertyagyújtás al
kalmából összegyűlt közönségnek.
Szavalattal, énekkel léptek fel még a
Szenczi, az Ady és a Kastélydombi is
kola diákjai is.
Ughy Attila gyújtotta meg az első
gyertyát, amelyről aztán egyenként
továbbadták a lángot a közönség
soraiba, hogy az előzetesen kiosz
tott mécsesek megvilágíthassák az
adventet ünneplő teret. Az önkor
mányzat és az Együtt Pestszentim
réért Egyesület jóvoltából az ünnepi
alkalom résztvevőinek pogácsával is
kedveskedtek a szervezők, s az ezek
ben a napokban beálló hidegben a
gyerekeket felmelegítette a forró tea,
a felnőtteket pedig az igen finom
forralt bor.
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JEGES BULI

2. oldal

KORCSOLYÁZNI szinte minden fiatal szeret Magyarországon, így Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is, ahol kilencedik alkalommal építette fel a
jégpályát a téli szezonra az önkormányzat. A
Piac téren idén Jégterasz névre keresztelt szórakozóhely a korcsolyázni vágyók kiszolgálása
mellett hagyományosan a testnevelésórákat is
izgalmasabbá, színesebbé teszi.

ÚTVONALTÉRKÉP

3. oldal

PÁLYÁZATI forrásból vagy saját erőből újulnak
meg a kerület kisebb és nagyobb útvonalai,
járdái és kerékpárútjai, létesülnek újabb parkolóhelyei és ehhez kapcsolódó létesítményei.
Az idei és a korábbi, valamint az előttünk álló
évekre is áthúzódó fejlesztésekről Ughy Attila
polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

ÖSSZEFOGÁS

8. oldal

ÖRÜLJ! BETELJESEDETT! címmel jótékonysági
egyházzenei koncertet rendezett a Hetednapi
Adventista Egyház és az ADRA Adventista
Fejlesztési és Segélyalapítvány december
2-án a Rózsa Művelődési Házban. A koncert
hallgatósága igazi adventi hangulatban segíthetett a védőnők és gyermekorvosok ajánlása
alapján kiválasztott gyerekeknek.

9. oldal
oldal
SZÍNESEN A SZÜRKÉRŐL 15.

SZÍNESEN A SZÜRKÉRŐL címmel nyílt kiállítás november 19-én a Városháza Galériában. Az LX
a kiállító művész, Varga Ferenc kerek évfordulójára, azaz a 60. életévére utalt. Ahhoz képest,
hogy ezt a „szürke” címet viselte a tárlat, meglehetősen színes képek köszöntöttek ránk a
falakról, s egy színes egyéniséget ismerhettünk
meg a festőművész személyében.

ISMÉT CIPŐSDOBOZ

11. oldal
15.

SZÉP KARRIERT futott be a Pestszentimrei
Baptista Gyülekezet kezdeményezése, a cipősdoboz-akció, amelynek keretében ajándékkal
lepik meg a hátrányos helyzetű gyerekeket. A
kerületi emberek jól ismerik ezt a karácsonyi
jótékonysági eseményt, s aktív részesei is annak, a felajánlásaikkal szebbé téve a rászoruló
gyerekek és családjuk ünnepvárását.
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KÖZÉLET

Kora tavaszig nyitva lesz a jégpálya
Képviselői fogadóórák

A kerület
országgyűlési képviselője

UGHY ATTILA

KUNHALMI ÁGNES

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

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

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

SEGÍTÜNK

DÖMÖTÖR ISTVÁN
alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes
egyeztetés alapján (296-1315) minden
hónap 2. keddjén 14–16 óra között
a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajksziget iskolában.

Közérdekű
információk
és címek
INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

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

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

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási
és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12
................................................................................

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL

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

KORMÁNYABLAK

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 óráig
Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-14 óráig
Soron kívüli ügyintézéshez
időpontfoglalásra a
www.magyarorszag.hu
internetes oldalon van
lehetőség.

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

CSABAFI RÓBERT

CSÚSZKÁLUNK,
LEÜLÜNK A HÓBA…
A téli szünet legvidámabb szórakozóhelye

�

Annak ellenére, hogy a téli sportágak többsége számunkra többnyire
„egzotikus” különlegességnek számít, korcsolyázni szinte minden fiatal
szeret Magyarországon, így Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is, ahol
idén kilencedik alkalommal építette fel a jégpályát a téli szezonra az önkormányzat. Az idén Jégterasz névre keresztelt szórakozóhely a korcsolyázni
vágyók kiszolgálása mellett hagyományosan a testnevelésórákat is színesebbé teszi.

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT
Nemes u. 14. (Imre-ház)

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

KÖZJEGYZŐK

Üllői út 423. I. em.
Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809
................................................................................

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

PINTÉR KÁLMÁN
SZAKRENDELŐ

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

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

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

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

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

IMRE-HÁZ

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

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

Idén zenés szórakozásra is lehetőség nyílik a december 13-ra meghirdetett Jégterasz-partin

PUSKÁS ATTILA		
Először 2010-ben épült fel a
jégpálya a XVIII. kerületben.
Akkor még a Bókay-kert fogad
ta be a korcsolyázókat, de a kö
vetkező évben már a Piac téren,
a kerület központjában lehetett
hódolni ennek a csúszós, jeges,
de mindenképpen egészséges
szenvedélynek. Azóta már ter
mészetessé vált, hogy advent
első vasárnapja előtt néhány
nappal elő lehet venni a korcso
lyákat, és irány a jégpálya.

MEGFIZETHETŐ
SZÓRAKOZÁS
Idén már november 12-én állt
a 450 négyzetméteres jégfelü
letet befedő hatalmas sátor a
kerület központjában, ahol egé
szen március 10-ig nyitva lesz a
Jégterasz. A korcsolyázás híveit
kedvezményes árak csalogat

ják, és akinek nincs korcsolyá
ja, az szokás szerint bérelhet.
Szinte nincs is olyan lábméret,
amelyikre ne akadna megfele
lő cipő, így a legkisebbektől a
legnagyobb lábúakig mindenki
hódolhat e téli szenvedélynek.
A napi belépő 800 forint,
de a karszalaggal az adott kor
csolyázási időn belül többször
is pályára lehet siklani. Hétvé
gén és ünnepnapokon viszont
délelőtt és délután külön jegyet
kell váltani. A korcsolyabérlés
ára azonos a belépőével.
Annak köszönhetően, hogy
a jégpályát sátor védi az időjá
rás szeszélyeitől, a korcsolyá
zókat nem zavarja sem a szél,
sem az eső, amely nem volt
ritka az utóbbi évek enyhe tele
in. A jó hangulatot a zene és a
karácsonyi világítás is fokozza,
a pálya mellett pedig büfé várja
a sportolás közben megéhező
ket, megszomjazókat.

EDZÉSEK
ÉS OKTATÁS
Az önkormányzat idén is figyel
arra, hogy – élve a lehetőséggel
– továbbra is megmaradjon az
iskolai és óvodai korcsolyaokta
tás, hiszen nagyon fontos, hogy
a gyerekek már kicsi korukban
megtanuljanak korcsolyázni, mo
zogjanak, sportoljanak. A korábbi
évek gyakorlatának megfelelően a
pályát tanítási időben hétköznap
9–14 óra között oktatási intézmé
nyek vehetik igénybe az előre elké
szített beosztás szerint.

A nagyközönség hétköz
nap délután és este, hétvégén
pedig egész nap látogathatja a
jégpályát. Hétfőn, szerdán és
pénteken napközben a Város
gazda Utánpótlás Akadémia
jégkorongszakosztálya
tart
edzést, ezért ezeken a napokon
19 és 21 óra között, kedden és
csütörtökön pedig 15 és 21 óra
között lehet korcsolyázni.
Szombaton és vasárnap, vala
mint december 26–30. között 10–
14 óráig, majd a jégfelújítás után
15–21 óráig tart nyitva a pálya.
Az ünnepek alatt december
24-én 10–14 óráig, december
25-én és január 1-jén pedig
13–21 óráig lehet korcsolyázni.
Szilveszter napján 10 és 16 óra
között üzemel a Jégterasz.
A nyitvatartási idő progra
mok vagy esetleges váratlan
események függvényében mó
dosulhat.

Jeges diszkóbuli
Idén újdonságként zenés szórakozásra is lehetőség nyílik
a december 13-ra meghirdetett Jégterasz-partin. A jeges
diszkó forró hangulattal várja a fiatalokat vagy a magukat
fiatalnak érzőket. A zenéért Thomas Bernard DJ felel, aki
„szívküldi” zenei kívánságokat is teljesít.
A buli 16 órakor kezdődik, a belépő pedig ugyanúgy 800
forint. A kilátogatókat főtt virsli és forró tea várja.
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DÁMSA JÓZSEF LAJOS
Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

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

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

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

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

KÁDÁR TIBOR
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty
iskolában, minden hónap 2. péntekjén
17–18.30 között a Piros iskolában.

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

KŐSZEGI JÁNOS
Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában
(Üllői út 489.).

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

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

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

TORMA BEÁTA
Fidesz-KDNP 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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FŐVÁROSI ÖSSZEFOGÁSSAL
MEGÚJÚLNAK A KERÜLETI UTAK
Pályázva és saját erőből fejlődik az infrastruktúra

tagként 620 millió forintos eu
rópai uniós támogatást nyert
– tudtuk meg Ughy Attilától.

KERÉKPÁRUTAK
SZÜLETNEK

Hamarosan felújítják a Nagykőrösi út szervízútját a Kelme és Ár utca között

�

Amennyiben lehet, akkor pályázati forrásból, ha erre nincs mód, akkor saját erőforrásból újulnak
meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre kisebb és nagyobb útvonalai, járdái és kerékpárútjai, létesülnek újabb parkolóhelyei és ehhez kapcsolódó létesítményei. Az idei és a korábbi, valamint az
előttünk álló évekre is áthúzódó fejlesztésekről Ughy Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester tájékoztatta lapunkat.
BODZAY ZOLTÁN
A XVIII. kerületi földutakkal
járó nehézségeket a helyi lako
sok már hosszú évek óta jelzik
az önkormányzatnak, ám a
fennálló helyzetet sok helyen
a csatornázottság hiánya is
megnehezítette, hiszen a köz
mű nélküli utcák fejlesztése
műszakilag nem javasolt. A
Magyar Közlöny 2018. évi 43.
számában megjelent kormány
határozat alapján a Budapest
belterületén található 325,82
kilométernyi szilárd burkolat
nélküli út szilárd burkolattal
történő ellátásának 2022. de
cember 31-ig meg kell történnie.

ÉLNEK
A LEHETŐSÉGEKKEL
Ughy Attila polgármestertől
megtudtuk, hogy az állami tá
mogatás elnyerésével jelentős
előrelépést tudna tenni Pest
szentlőrinc-Pestszentimre
a

kerületben található földutak
megszüntetésében,
helyettük
korszerű utak kialakításában,
ezért a jövőben várható pályá
zati lehetőséggel mindenképpen
élni kíván az önkormányzat.
A Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló
2018. évi. L. törvény a Buda
pest és a fővárosi agglomerá
ció fejlesztése jogcímcsoport 8.
jogcímen 10 milliárd forintot
irányoz elő a kerületi belterüle
ti szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő ellá
tásának támogatására, amely
re egyedi támogatási kérelmet
szándékozik benyújtani az ön
kormányzat.
A pályázati anyag összeállítá
sához szükséges egyeztetéseket az
önkormányzat illetékesei elkezd
ték az érintettekkel, a közlekedés
tervező szakemberekkel, a XXIII.
kerületi Polgármesteri Hivatal
képviselőivel és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. illetékeseivel. A
jogi és műszaki indokok figyelem

bevételével a jelen állás szerint 35
földútszakasz megtervezésére van
lehetőség.

SZILÁRD UTAKON

Mint azt Ughy Attila elmondta,
Budapest és a kapcsolódó agg
lomeráció fejlődése nyomán a
kerületi útszakaszon is jelentős
mértékben megnőtt a gépjármű
forgalom, aminek következtében
az útburkolat sok helyen tönkre
ment, balesetveszélyessé vált. Az
útpálya rossz állapota és gyorsuló
tönkremenetele miatt a javítások
ra, kátyúzásokra fordított költsé
gek folyamatosan növekednek.
Pestszentlőrinc-Pestszentim
re önkormányzata két éve három
útszakasz szilárd burkolatának
felújítására pályázott (Ady Endre,
Vörösmarty, Teleki utca), aminek
megvalósítása várhatóan 2018 vé
gére befejeződik. A felújításhoz 50
millió forint vissza nem térítendő
állami támogatásban részesült az
önkormányzat, amely pénzügyi

A Teleki utca felújítása az Üllői út és a Nefelejcs utca közötti szakaszon zajlik

forrást mintegy 80 millió forint
önrésszel egészített ki. Ezen túlme
nően a csatornaépítés utáni vona
las burkolat-helyreállítás helyett 41
kilométer hosszon teljes szélességű
karbantartás-jellegű burkolatcse
re történt a főváros mintegy 600
millió forintos hozzájárulásával.
Az Alacskai út Platánliget utca és
kerülethatár közötti szakaszán a
most folyó csatornázási munká
latok után a burkolat várhatóan
2019 első félévében teljes széles
ségben megújul.

PÁLYÁZHATÓ
FORRÁSOKBÓL
A polgármester hangsúlyozta,
hogy a kerületben mintegy 284
kilométer hosszú belterületi úthá
lózat található, amelyből 38,3 ki
lométer fővárosi tulajdonban, 30,9
kilométer a XVIII. kerület tulaj
donában, de a főváros kezelésében
van. A fennmaradó 214,8 km
úthálózat a XVIII. kerület tulaj
donában és kezelésében van. Az
önkormányzat erőfeszítései ellené
re továbbra is több tíz kilométer
útburkolat szorul sürgős felújításra
a kerületben. Az önkormányzat
évente 200–250 millió forintot költ
karbantartási és építési munkákra,
de az útépítés az egyik legköltsége
sebb munka. A beruházási igények
költségei messze meghaladják a
kerületi költségvetés lehetőségeit,
ezért, ha van rá lehetőség, az ön
kormányzat állami támogatással
próbálja az úthálózat fejlesztését
elősegíteni.
– Amennyiben lehetséges,
hasonló módon, pályázat út
ján kívánja kiegészíteni az ön
kormányzat a helyi forrásokat
a többi infrastrukturális be
ruházás esetében is, például a
kerékpárutak
fejlesztésében,
amelyre a kerület konzorciumi

Lévai István Zoltán alpolgármes
ter a kerületben folytatódó továb
bi infrastrukturális beruházások
részleteiről elmondta, hogy a
közlekedés, azon belül a gyalogos
közlekedés biztonságának növelé
se, a járdaépítések és a parkolófej
lesztések esetében is a kerületben
élők komfortérzetének növelése
az önkormányzat szándéka.
A kerékpárutak fejlesztése ér
dekében az európai uniós támo
gatásra benyújtott pályázat célja
is az volt, hogy a XVIII. kerületi
városközponti térségeket kerék
párosbaráttá tegyék, illetve a két
kerületrész bringás összekötése
megteremtődjön, gyarapodjon.
A projekt megvalósítása leg
korábban 2019 végén kezdhető
el, a teljes befejezés 2020 második
félévében várható. A koncepció
tervek szerint 10,287 kilométer
kerékpársáv és 1,683 kilométer
kerékpárút létesülhet a járulékos
létesítményekkel együtt. A meg
lévő kerületi kerékpárhálózathoz
történő sikeres illeszkedés ko
moly feladatokat állít az önkor
mányzat elé. További kerékpársáv
kialakítását tervezik az Üllői út
felújítása során is.

MEGÚJULNAK
A JÁRDÁK
Jelenleg mintegy 620 kilométer
aszfaltozott járda van a kerüle
ti önkormányzat kezelésében. A
járdafelújítási program keretében
2016-ban 14 kilométer járdát újí
tott fel az önkormányzat, 2017ben 20 kilométert. Idén már újabb
24 kilométernyi járda rekonstruk
ciója történt meg. Ezek jelentős
része aszfaltburkolatú, csaknem
2 kilométernyit pedig térkőbur
kolattal láttak el a kivitelezők. Az
aszfaltozott szakaszokon a stabi
litás és a gyökérállóság növelése
érdekében 8 centiméter betont
terítettek az aszfaltréteg alá. A
remények szerint 2019-ben is ha
sonló nagyságrendben folytatódik
a járdafelújítási program.

NAGYOBB
BERUHÁZÁSOK
Mindezek mellett az alpolgár
mester szólt az elkövetkező idő
szakban várható nagyobb léleg
zetű közterületi beruházásokról
is. Ilyen a Béke tér teljes felszíni
megújításának folytatása, ami
azért is fontos, mert a terület
a budapesti agglomeráció déli
felének egyik kapuja, az ország
nemzetközi repülőterére veze
tő egyik út része. Az első ütem
2014 végére készült el, aminek
keretében a tér átalakult, az át
haladó forgalom megszűnt, így
a teret teljes egészében a gyalo
gosok vehették birtokba. A má
sodik ütem keretében a térhez
csatlakozó közterületek rende
zése várható, amikor létrejönnek
azok az elemek, amelyekkel tel
jessé válhat a beruházás.
Az olyan nagy forgalmú, sugár
irányú főútvonalak, mint az Üllői
út, a Ferihegyi gyorsfogalmi út és
a Nagykőrösi út, az agglomeráció,
a XVIII. kerület és az egész főváros
városközpontja kapcsolataiban a
legjelentősebb és legforgalmasabb
főútvonalaknak számítanak. Keze
lésük, fenntartásuk kiemelten fon
tos a közlekedésbiztonság érdeké
ben, s ezeket a feladatokat a kerület
a fővárossal együtt látja el. Felújítá
suk megkezdése legkorábban 2019
második felében várható.
Mind az Üllői út Szarvas csárda
tér és 100-as vasútvonal közötti 5
kilométernyi szakaszának, mind a
Nagykőrösi út Külső kerületi körút
és városhatár közötti 3,4 kilométer
nyi szakaszának felújítására vonat
kozó komplex szemléletű tervek a
részletekre kiterjedő, a kerékpáros
közlekedés feltételeit javító és a
gyalogosok igényeit is kielégítő ja
vaslatokat tartalmaznak.
A Ferihegyi gyorsforgalmi út/
Gyömrői út mintegy 7,5 kilomé
ter hosszú szakasza felújításának
tervezése 2014-től folyamatban
van, a feladatot a BKK Zrt. koor
dinálja a Fővárosi Önkormány
zat biztosította forrásból. Ennek
összege bruttó 20,3 milliárd fo
rint, amelyet szakaszosan hasz
nálnak fel a beruházás 2018-tól
2021-ig tartó négyéves idősza
kában – tudtuk meg Lévai István
Zoltántól.

A 2018-as jelentősebb fejlesztések
Útburkolat-felújítás:
– Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata három utca
szilárd burkolatának felújítására pályázott két évvel ezelőtt:
Ady Endre utca (a Vezér és a Törvény utca közötti szakasz),
Vörösmarty utca (a Barta Lajos és a Reviczky utca között),
Teleki utca (az Üllői út és a Nefelejcs utca között). A megvalósítás várhatóan befejeződik az év végére. (Ady Endre utca 328
méter, Vörösmarty utca 602 méter, Teleki utca 698 méter.)
– A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési
(BKISZ) projekt keretében a csatornaépítés utáni vonalas
burkolat-helyreállítás helyett 41 kilométer hosszon teljes szélességű karbantartás-jellegű burkolatcserét hajtottak végre a
Fővárosi Önkormányzat mintegy 600 millió forintos hozzájárulásával. Az Alacskai út Platánliget utca és kerülethatár
közötti szakaszán a burkolatot teljes szélességben felújítják a
folyamatban lévő szennyvíz-csatornázási munkát követően,
várhatóan 2019 első félévében.
Járdaépítés:
– Idén újabb 24 kilométernyi járdát újítottak fel a kerületben.
Ezek jelentős része aszfaltburkolatú, csaknem 2 kilométernyi
pedig térkőburkolatot kapott. Az aszfaltozott szakaszokon a
stabilitás és a gyökérállóság növelése érdekében 8 centiméter betont terítettek az aszfaltréteg alá.
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KÖZÉLET

Elismerések a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozóknak

HELYETTÜNK IS
MUNKÁLKODNAK

vatala XVIII. kerületi hivatalve
zető-helyettese is.
Ughy Attila az ünnepi beszé
dében hangsúlyozta, hogy ezen
a napon nem pusztán egy szak
ma képviselői előtt fejezzük ki a
tiszteletünket és díjazzuk a ki
válók között a legkiválóbbakat,
hanem azoknak az embereknek
mondunk ilyenkor köszönetet,
akik az emberségünk lényegét
mutatják fel.
– Gondoskodni az elesett, a
szegény, a rászoruló, az idős tár
sainkról: belülről fakadó igény, a
bensőnk diktálta kötelesség. Ha
van valami, amitől nemesebbek
lehetünk, akkor az a gyámolí
tás mindennapi gyakorlása. Az
emberi közösségek egyik fontos
összetartó láncszeme a törődő
szeretet – mondta a polgármes
ter.
Egyben hozzátette: a szegény
házak, a kórházak, az otthonok,
a gondozó és ápoló intézmények
kiépítése maga a civilizáció.

– Megmenteni mindenkit, aki
segítségre szorul, tudni és akarni
az emberi méltósághoz való jo
got, ez erkölcsi törvényeink alap
köve. Nem kevesebb ez, mint
Krisztus tanítása, nem kevesebb
ez, mint európai kultúránk bázi
sa. Ezért a szociális munka nap
ján úgy kell az ünnepeltekre te
kintenünk, mint akik helyettünk
is elvégzik azt a munkát, amely
az emberi társadalmat azzá tesz.
Ezt követően Ughy Attila és
Dömötör István átadta az el
ismeréseket az idei kitüntetet
teknek. Szakmai munkája elis
meréseként A kerület szociális
gondozója elismerő címet vehet
te át Pallagi Mihályné, aki hos�
szú évek óta dolgozik a Somogyi
László Szociális Szolgálatnál.
A kerületi családokért és
gyermekekért
elismerésben
hárman részesültek: Dumáné
Turák Mariann, aki az egészség
ügyi-kórházi szociális munka
mellett mentálhigiénés tanács

adást végez a Csibész Család- és
Gyermekjóléti Központnál, Vörösné Falu Éva, az Erdei Kuckó
bölcsőde kisgyermeknevelője,
valamint Galambos Elvira Irén, a
Bambi bölcsőde munkatársa.
A rendezvény műsoros részé
ben elhangzott Reményik Sán
dor és Wass Albert egy-egy verse
Kautzky Armand Jászai Mari-dí
jas színművész előadásában,
Debussy-művek Ehiro Mari, a
Dohnányi Ernő Zeneiskola mű
vésztanárának zongorajátékával,
majd Ecseri Soma, a Dohnányi
egykori növendéke kedvenc da
laiból énekelt néhányat.
A szociális szakemberek tisz
teletére rendezett állófogadáson
pohárköszöntőjében Dömötör
István gratulált a kitüntetettek
nek, akiken keresztül valamen�
nyi szociális területen dolgozó
munkáját megköszönte, kiemel
ve az elmúlt évi példaértékű te
vékenységüket a kerületben.
-bodzay-
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HAT SZINT AZ AUTÓKNAK A REPÜLŐTÉREN
Bár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálját számos parkoló veszi körül, még több helyre van szükség. November 23-án egy hatszintes parkolóház építése kezdődött meg.
Ünnepélyes keretek indult el no
vember 23-án az új, hatszintes
parkolóház építése a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő
tér 2. terminálja előtt. Az október
elején lezárt területen 2500 férő
helyes, többfunkciós parkolóház
épül, ahonnan közvetlenül lehet
majd átsétálni a terminálra. A Bu
dapest Airport Zrt. csak az elmúlt
öt évben nem kevesebb, mint 12
millió eurót, azaz 4 milliárd forin
tot költött a parkolók fejlesztésére.
A tereprendezési és bontási
munkák után az első, szimboli
kus kapavágással, pontosabban
ásónyom kifordításával kezdő
dött meg a hatszintes parkolóház
építése. Az új épületben, amelyet
várhatóan 2020 második negyed
évében adnak át, összesen 2500
jármű számára lesz hely. A legalsó
szinten a rent-a-car szolgáltatók

és járműveik kapnak elhelyezést,
lesznek elektromos autótöltő ál
lomások, autómosó szolgáltatás,
és az egyre népszerűbb városi
SUV-járművek számára ezentúl
is lesznek úgynevezett XXL-mé
retű parkolók. A parkolóház előtti
részen a Budapest Airport külön
helyet alakít ki a turistabuszok
és a BKK autóbuszai számára. A
parkolóház-építés része a Buda
pest Airport BUD 2020 névre ke
resztelt repülőtér-fejlesztési prog
ramjának, amelynek keretében
160–180 millió eurót, azaz 55–60
milliárd forintot fordít a cég saját
forrásból a repülőtér infrastruk
túrájának fejlesztésére. A parko
lóház építésének költsége ebből
mintegy 40 millió euró, azaz 13
milliárd forint. A hatszintes par
kolóház megépítésére kiírt tendert
a KÉSZ Építő Zrt. nyerte meg,

amely korábban egyebek mellett
a SkyCourt terminálépület és a
B-oldali („nem schengeni”) utas
móló kivitelezésével is bizonyítot
ta felkészültségét.
– Büszke vagyok arra, hogy
ezzel a beruházással is tovább
bővíthetjük a budapesti repülő
tér infrastruktúráját. Az átadás
után még kényelmesebbé tehet

A családok otthonteremtésének támogatási rendszere
(CSOK) hatása erőteljesen érezhető a XVIII. kerületben
is. Számos fiatal házaspár és kisgyermekes család
költözik Pestszentlőrinc-Pestszentimrére, vagy dönt
családalapításról, illetve vállal több gyermeket.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kerület
ben felnövő gyerekek a jövőben is megfelelő körülmények között ta
nulhassanak. Ennek jegyében kötött megállapodást a kerület vezetése a
Nemzeti Sportközpontokkal három általános iskola bővítéséről.
A beruházás megvalósításáról 2017-ben előzetes megállapodás
született, a november 19-i rendkívüli testületi ülésen már a fejlesz
tés befogadásáról döntöttek egyhangúlag a képviselők. A Gulner
Gyula, a Brassó utcai és a Kastélydombi általános iskola bővítése
teljes mértékben központi költségvetési forrásból történik, s a beru
házás várható költséage meghaladja az 1,1 milliárd forintot.
– A tanterembővítést nemcsak a jövőben várható létszámnö
vekedés indokolja, hanem a már jelenleg tapasztalható helyhiány
miatt is meg kell tenni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
a Kastélydombi iskolánál konténertantermeket kellett kihelyeznie
az intézményeket fenntartó Külső-pesti Tankerületi Központnak –
mondta Ughy Attila polgármester.
Az iskolák bővítése a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fej
lesztési Program II. ütemének részeként valósul meg. A program
keretében elkészülő tantermek hosszú távon szolgálják a fiatalok
fejlődését, elősegítve a kerület köznevelési feladatainak ellátását.
-puskás-

Az elismeréseket Ughy Attila polgármester és Dömötör István alpolgármester adta át
Az elmúlt évek hagyományaihoz
híven a kerületben is megünne
pelték a szociális munka napját.
A Rózsa Művelődési Házban no
vember 20-án a szociális és gyer
mekvédelmi ágazatban dolgozók
tevékenységét méltatták, egyben
az arra érdemes szakemberek
nek kitüntetéseket adtak át.
A szociális munka napját vi
lágszerte a közösség, a társada
lom megbecsülésének jeleként
ünneplik. A szociális munka
egyidős az emberiséggel, hiszen
minden közösség gondoskodik
az elesettekről, szegényekről, be
tegekről, idősekről.
Arra nézve, hogy Pestszent
lőrinc-Pestszentimre
önkor
mányzata mennyire fontosnak
tartja a szociális gondoskodást,
jó példa, hogy a november 20-i
eseményen jelen volt Ughy Attila
polgármester, Dömötör István és
Galgóczy Zoltán alpolgármester,
valamint dr. Pilcsák Csaba József,
Budapest Főváros Kormányhi

TANTEREMBŐVÍTÉS
HÁROM ISKOLÁBAN

jük az utazás repülőtéri részét az
autóval vagy autóbusszal érkező
utasok számára – jelentette ki Jost
Lammers, a Budapest Airport ve
zérigazgatója az ünnepélyes cere
mónián.
Cikkeink mellett színes kerületi
hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
K. Gy.

ÚJ ABLAKOK
A NAPRAFORGÓ OVIBAN
Valamennyi nyílászárót kicseréltette az önkormányzat
a Gloriett-lakótelepen lévő Napraforgó óvodában. A
jelentős üvegfelülettel rendelkező épületen 61 elavult
ablakot és ajtót váltottak fel az új, műanyag tokos nyílászárók.
Az épületbe belépve már a folyosókon is érezhető a kellemes meleg. Az
ablakok jól szigetelnek, és a legtöbbjük bukó-nyíló funkcióval rendel
kezik, aminek segítségével a szellőztetés is könnyebben megoldható.
– Nagyon örülünk, hogy az önkormányzatnak sikerült megva
lósítania önerőből ezt a csaknem 13 millió forintos beruházást. Az
intézményben összesen 61 ajtót és ablakot cseréltek ki. A felújítás
nak köszönhetően az épület hővesztesége jelentősen csökkent, s
ezzel együtt a fűtésszámla is jóval alacsonyabb a korábbinál – tá
jékoztatott Galgóczy Zoltán alpolgármester. – Ebben az óvodában
is folyamatosak a fejlesztések. Tavaly például a hideg- és a meleg
víz-csövek cseréjét sikerült megoldani. Összességében elmondható,
hogy továbbra is épülnek, szépülnek az óvodáink. Hamarosan sze
retnénk átadni a Lurkó-liget óvoda felújított helyiségeit, valamint a
Kerekerdő óvodában kialakított sószobát és az új játékszobát.
P. A.

TÁBLÁK A ZAJ ÉS A POR ELLEN
A kizárólag a célforgalmat engedélyező behajtani tilos
táblák segítik a forgalom csökkentését az Alacskai út és a
Kerékvágás utca közötti terület földútjain, jelentően csökkentve a levegő porszennyezettségét.
Dámsa József önkormányzati képviselő elmondta, hogy a táblák ki
helyezését a nyár végén kezdődő csatornázási munkák miatt a földu
takon megnövekedett autóforgalom tette szükségessé.
– Az Almáskert Alacskai út és Kerékvágás utca közötti részén élők
2010-ig hiába igényelték a terület csatornázását. A közművesítésig az itteni
utcákat nem lehetett aszfaltozni. A BKISZ II néven meghirdetett fővárosi
csatornázási programban szerepelt ez a terület. A részvétel feltétele volt
az utcánkénti kellő számú jelentkező és a vízmérő órával való ellátottság.
Magamra vállalva ezek begyűjtését, sokszor olyan ingatlanok tulajdono
sait is sikerült elérni, ahol sem épület, sem házszám nem volt fellelhető.
Egyöntetűen támogattak, de sokan kételkedtek a megvalósulásban. A nyár
végén aztán megkezdődtek a munkálatok. Az Alacskai út lezárása miatt a
forgalom a földutakra terelődött, hiába folyt ott is munka és voltak kint a
zsákutcatáblák. A komoly porszennyezés miatt sürgős egyeztetés történt a
Budapest Közúttal, a Városgazdával és a helyi rendőrkapitánysággal. Ezt
követően helyezték ki az új táblákat. A behajtani tilos szabály betartását
a rendőrkapitányság időszakosan ellenőrzi, a Városgazda pedig vállalta,
hogy rendszeresen locsolja az utcákat.
– Noha a forgalom így sem szűnt meg teljesen, valamivel elviselhe
tőbbé vált a helyzet, és évtizedek után végre kézzel foghatóan megindult
az Almáskert ezen részének a fejlődése – tette hozzá Dámsa József, aki
továbbra is várja a lakossági észrevételeket személyesen, telefonon vagy
a Facebook Ganz-napló csoportjában.
-puskás-
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Idén 1772 fával gyarapodik Pestszentlőrinc-Pestszentimre

KÖRNYEZETVÉDELEM

5

ŐSZI FAÜLTETÉSEK KERÜLETSZERTE

Az önkormányzat adja, a lakók gondozzák

Idei XVIII. kerületi faültetések
1. A z önkormányzat Ültess fát kerületünknek! pályázatára
ebben az évben tavasszal 103, ősszel 107 pályázat
érkezett. Ennek keretében tavasszal 266, ősszel 600 fát
ültetett a kerület, mintegy 42,8 millió forint értékben.
2. Parképítés keretében összesen 156 fát ültettek el a Gödör téren, a Brenner-parkban, a Haladás és a Balassa
utca sarkán, valamint a Kossuth téren.
3. A jubiláló Virágos Magyarország környezetszépítő
versenyhez kapcsolódó faültetés keretében a Kossuth
téren egy gyertyánfát ültettek.
4. A Fővárosi Önkormányzat Tízezer új fát Budapestre!
programjában tavasszal 237 fát telepített a Főkert
Zrt. az Üllői útra, a Nefelejcs és a Királyhágó utcába.
Ősszel összesen 406 fát ültettek ki a Ráday Gedeon
utcába, a Darányi utcába, a Lakatos útra, a Nefelejcs
utcába, a Gyömrői útra, a Bartha Lajos utcába és az
Üllői útra.
5. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tavasszal és
ősszel további mintegy száz fát ültetett el a kerületben.

�

A beteg fák pótlása és a kerület zöldebbé tétele érdekében Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata igyekszik minden évben több száz új fa elültetéséről gondoskodni. Idén az év végéig
összesen 1772 új fát ültetnek el a kerületben a Fővárosi Önkormányzat által telepített fákkal
együtt, ami számottevő növekedés az elmúlt évhez képest.

BODZAY ZOLTÁN
Október végén és november ele
jén az időjárás még különösen
alkalmas volt arra, hogy teljes
gőzzel folyjanak a kerületi ön
kormányzat és a Fővárosi Ön
kormányzat faültetései. Ennek
megfelelően az idei évre terve
zett faültetések jelentős része
erre az időszakra jutott.

FÁK TÖBB
FORRÁSBÓL
Az önkormányzat környezet
védelmi csoportjának veze

tője, Kirrné Feicht Ágnes úgy
tájékoztatta lapunkat, hogy a
szokásosnál is több kiültetett fa
egy része az Ültess fát kerüle
tünknek! akciónak köszönhe
tő, egy másik része a Fővárosi
Önkormányzat Tízezer új fát
Budapestre!
programjának.
Ezen túlmenően a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
parkosításai és ültetései során
is szaporodnak a fák Pestszent
lőrincen és Pestszentimrén.
A csoportvezető azt is el
mondta, hogy a kerületi ön
kormányzat által finanszírozott
faültetést lakók és intézmények

egyaránt igényelhetik az in
gatlanuk környékére. Álta
lában üresen álló fahelyekre
vagy kivágott öreg fák helyére
kértek a pályázók fákat. A ke
rületi önkormányzat akciója
keretében a fákat a Városgazda
Zrt. kertészei ültetik el, majd a
növényeket a kérelmező lakók
gondozzák.
A Fővárosi Önkormányzat
megbízásából a Tízezer új fát
Budapestre! program kereté
ben a Főkert Nonprofit Zrt.
idén 643 fát ültetett a XVIII.
kerületi főutak mentén. Erre
egyrészt azért volt szükség,

mert nagyon sok elöregedett,
korhadt fa és üres fahely volt az
utak környezetében, másrészt a
pormegkötés és az oxigénter
melés érdekében.
– Elsősorban tehát ökológiai,
balesetmegelőzési szempontok
vezetik a szakembereket, de a
városképet is rontanák a beteg
fák, a foghíjak – mondta Kirrné
Feicht Ágnes.

KERÜLETI
ÜLTETÉSEK
Az önkormányzat a házak
előtti utcafront zöldebbé téte

lére minden évben pályázatot
ír ki facsemeték ültetésére.
A pályázónak nem kell mást
tennie, mint kitölteni és be
küldeni az adatlapot, amely
az önkormányzat ügyfélszol
gálati irodáiban és a környe
zetvédelmi csoport mun
katársainál szerezhető be,
illetve letölthető az internet
ről. Az Ültess fát kerületünk
nek! akcióban csak lombhul
lató díszfára lehet pályázni. A
lehetséges fafajok meghatáro
zásakor figyelembe kell venni
az utca szélességét, a meglévő
közművezetéket, a telepíten
dő fák lombkoronaméretét,
magasságát.

FŐVÁROSI
TELEPÍTÉS
A Tízezer új fát Budapestre!
program keretében 2019-ig a
Főkert 8000 fa elültetését tervez
te Budapesten, ám ezt a számot
már az idei év végéig meghalad
ják 8238 fa elültetésével.

A projekt indulását 2016ban jelentette be Tarlós István
főpolgármester. A program
megálmodója Persányi Miklós,
a Liget-projekt kert- és tájépí
tészeti beruházásaiért felelős
kormánybiztosa volt.

HÚSZ KERÜLET
62 UTCÁJA
Az elmúlt években a belvá
rosban egész fasorok újultak
meg teljes hosszukban, de a
külső kerületekben is sok fát
ültettek a program keretében.
Több mint félszáz juharfa ke
rült a Hungária körút X. kerü
leti szakaszára és 70 facseme
te a zuglói Nagy Lajos király
útjára. A IV. kerületi Fóti útra
77 gömbakácot ültetett ki a
társaság, valamint összesen
50 gömbkőrist a Kőbányai út
VIII. és X. kerületi szakaszá
ra. Ezenfelül a Gyömrői út és
a Ferihegyi gyorsforgalmi út
is gazdagabb lett több száz
fával.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

AJÁNDÉK EMLÉKFÁT
KAPOTT A KERÜLET
A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 25. kiírásának alkalmából a Magyar
Turisztikai Szövetség mind a 324 pályázó településnek egy-egy facsemetét – egy oszlopos gyertyánt – és egy emléktáblát ajándékozott.
Ezt a facsemetét ültette el Ughy
Attila polgármester és Dömötör
István alpolgármester november
22-én a pestszentlőrinci Kossuth
téren. A gyertyán Magyarorszá
gon őshonos, parkokban kedvelt
fafajta, a hazai kertkultúrában a
XIX. századtól jelen van.
– Jó érzés volt elültetni ezt a
fát, amit egy olyan versenyen való
részvételért kaptunk, amin 1996
óta részt veszünk. Azok a gyere

kek, akik több mint húsz éve a
díjátadón körülsereglették az ön
kormányzat képviselőit, munka
társait, mára jó eséllyel maguk is
családanyák és családapák, és to
vábbvihetik, továbbadhatják azt
az eszmét, hogy gondozni kell a
szabad zöldterületeket, virágokat,
növényeket kell ültetni – mondta
a faültetést követően Ughy Attila.
Pestszentlőrinc-Pestszent
imre a legnagyobb zöldfelület

tel rendelkező kerületek egyi
ke. A Virágos Magyarország
versenyben az évek során több
fővárosi különdíjat kapott, míg
2016-ban a budapesti kerüle
tek között első helyezést ért el.
Idén a Fővárosi Önkormányzat
különdíját kapta meg a kerület
a Brenner János-pihenőpark lé
tesítéséért és a Kossuth tér meg
újításáért.
P. A.

A KARÁCSONY JELKÉPEI

Karácsonykor minden évben szebbnél szebb, feldíszített fenyőfák díszítik a Béke és
a Piac teret. A kerület karácsonyfáit általában a kerteket már kinövő, de szép és
egészséges fenyőkből választja ki az önkormányzat.
– Az idén is több fát ajánlot
tak fel a kerületből, de ezek
közül biztonságosan csak
egyet lehetett kiemelni. A
Mályinka utcából szárma
zik az a gyönyörű, csaknem
12 méteres fenyőt, amit a
régi piactérnél, a jégpálya
szomszédságában állítot
tunk fel. A másik, hat-hét
méteres fát egy kecskeméti
kertészetből hoztuk a Béke
térre – mondta el Haigl
Béla, a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. köz
területi kertészeti osztályá
nak vezetője.
A fák kiválasztásánál a
magasság mellett a forma
és a szín is számít, s a Vá
rosgazda munkatársai azt
is figyelembe veszik, hogy
a fa épségben kiemelhető-e
a helyéről. A fák törzsét ki
épített csövekbe helyezik,
és kötelekkel is gondos
kodnak arról, hogy bizton
ságosan álljanak. A díszí
tést emelőkosaras autókról
végzik.
P. A.
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KÖZÉLET

Mire ügyeljünk a karácsonyi ajándékvásárlás során?

A FELHŐTLEN ÜNNEPÉRT

Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

S

�

Az ünnepi készülődés, a karácsonyi ajándékvásárlás hajrájában időszerű felidézni néhány alapvető vásárlási tanácsot, fogyasztóvédelmi
tudnivalót, amelyek segíthetnek elkerülni az erre az időszakra jellemző problémákat, amelyek gyakran beárnyékolják az ünnep és az ajándékozás örömét.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy
az üzletek évről évre egyre több
és látványosabb akciós ajánlattal
készülnek a vásárlók rohamára:
a boltok polcain –például a drá
ga szeszes italok, élvezeti cikkek,
kozmetikai termékek tekinteté
ben – megszaporodnak az „Egyet
fizet – kettőt kap”, a „+X%-kal na
gyobb mennyiséget azonos áron”
hirdető csomagolások, valamint a
mindenféle „pluszajándékot” tar
talmazó díszdobozos ajánlatok.
A kormányhivatal tapasztalatai
szerint ezek a hangzatos ígéretek
nem minden esetben valósulnak
meg, hiszen az akciósan valami
lyen „ingyenes ajándékkal” egy
becsomagolt termékek gyakran
többe kerülnek a „sima” verzió
nál. Érdemes tehát rászánni pár
percet az egységárak összevetésé
re vagy az ugyanazon nem akciós
kiszerelésű termék árával való

összehasonlításra, hiszen ezzel
esetenként jelentős összeget spó
rolhatunk meg

DRÁGA AJÁNDÉKOK

A műszaki cikkek és más drágább
ajándékok vásárlásakor még na
gyobb hátrány érheti az embert,
amennyiben az ilyenkor mini
málisan elvárható körültekintést
is elmulasztja. Bár a szavatosság,
illetve a jótállás jogintézménye
igen hatásos érdekérvényesítési
eszköz a vásárlók kezében, azon
ban ezek is csak akkor működnek,
ha rászánjuk a szükséges (csekély)
időt az ezzel összefüggő admi
nisztrációs és ellenőrzési teendők
re. Ezért a vásárláskor győződjünk
meg arról, hogy átadták-e az üz
letben a számlát vagy nyugtát, va
lamint a megfelelő adatokat tartal
mazó, helyesen kitöltött jótállási

jegyet, és gondosan őrizzük meg
ezeket a dokumentumokat, mivel
a hiányukban az esetleges későbbi
érdekérvényesítés (a hibás termék
javíttatása, cseréltetése) nagyon
megnehezül, vagy egyenesen le
hetetlenné válik.

MIKOR KÖTELESEK
KICSERÉLNI?
Ehhez kapcsolódik a „3 munka
napos cserekötelezettség” sza
bálya is, amely szerint, amen�
nyiben a fogyasztó a termék
meghibásodása miatt a vásárlás
tól számított három munkana
pon belül érvényesít csereigényt,
a vállalkozás nem hivatkozhat
„aránytalan többletköltségre”, és
nem mondhatja azt, hogy csere
helyett inkább kijavítja a termé
ket, hanem köteles azt kicserél
ni, amennyiben a meghibásodás

Amennyiben fogyasztóvédelmi szabálytalanságot észlelnek, jelezhetik
a kormányhivatalnak a
+36-1-450-2598 telefonszámon vagy a fogyved_
kmf_budapest@bfkh.gov.
hu címen.

akadályozza a rendeltetésszerű
használatot. Mivel ez a szabály –
a fogyasztási cikkek döntő több
ségénél – a vásárlás időpontjától
számított 3 munkanapon belül
írja elő a bolt számára a kicseré
lési kötelezettséget, amennyiben
csak hetekkel a vásárlást követő
en, a karácsonyfa alatt, az aján
dékot kicsomagolva szembesü
lünk azzal, hogy a termék hibás,
már rég elkéstünk azzal, hogy
élhessünk ezzel az igen hatékony
és gyors érdekérvényesítési le
hetőséggel. Hogy ezt elkerüljük,
érdemes az ajándéknak szánt
nagy értékű terméket a vásárlást
követően rögtön kicsomagolni
és kipróbálni, hogy amennyiben
hibásnak bizonyul, legyen időnk
kicseréltetni.

JÓ ITT GYEREKNEK LENNI

�

A Lépésről lépésre módszert alkalmazó óvodák országos
találkozóját rendezték meg november 16-án a Kondor Béla
Közösségi Házban, amelyre csaknem kétszáz óvodapedagógus jött el az ország különböző területeiről, sőt Erdélyből is.
A Jó itt gyereknek lenni című óvodapedagógiai konferenciát a
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda szervezte.
Az egész napos konferencia résztvevőit Ughy
Attila köszöntötte. A polgármester a beszé
dében örömét fejezte ki, hogy a kerületben
működő Pitypang óvoda a Lépésről lépésre
elnevezésű program eredményes alkalmazá
sával olyan országos hírnévre tett szert, hogy
más intézményekből is ide jönnek tanulmá
nyozni a módszert, sőt egy ilyen rangos ese
ménynek is otthont adhatnak.
– Nagy öröm számunkra, hogy a ha
tárainkon túlról is érdeklődnek az itt fo
lyó munka iránt, és Erdélyből is érkeztek
óvodapedagógusok – mondta.
A köszöntőt mindjárt egy „vidám” előa
dás követte, dr. Varga László egyetemi docens
Nevetés és/vagy nevelés, humor a pedagógi
ában címmel arról beszélt, hogy a gyerekek
életében az első nyolc év a legfontosabb, mert

ilyenkor a legfogékonyabbak, a legbefogadób
bak, és meghatározó számukra, hogy vidá
man, sok nevetéssel, humorral átszőve sajátít
sák el a tudnivalókat.
Ezt követően a Lépésről lépésre program
szemléltetéséé volt a főszerep, előadások
kal és szekcióülésekkel. A módszer lénye
ge – ahogy a főszervező Knizner Anikó, a
Pitypang óvoda vezetője fogalmazott – az,
hogy a pedagógusok támogatják a gyerekek
kreatív gondolkodását, az eszközök, tevé
kenységek közötti választást, aminek során
megélhetik a felfedezés, a siker örömét.
– Természetes helyzetekben tanulhatják az
óvodások a véleményalkotást, lehetőséget kap
nak a mérlegelésre, az önálló döntés gyakorlá
sára – tette hozzá. – Az ötletek megvalósítása,
a problémás helyzetek megoldása során fontos

a gyermekek véleménye, az együttműködés a
közös cél érdekében. Fontos cél az is – derült ki
a konferencián –, hogy az óvodások csapatban
és önállóan is tudjanak gondolkodni, feladato
kat megoldani. Az egész napos program befe
jezéseként a résztvevők meglátogatták a Pity
pang óvoda jól működő családi játszóházát,
ahol együtt játszhatnak a gyerekek a szüleikkel.
A játszóház nagy tetszést aratott.
– Húsz éve igen eredményesen dolgozunk
a Lépésről lépésre programban, amelynek
módszertani központjává váltunk. Nagy igény
van arra, hogy egymástól tanuljunk, és hogy az
óvodák tartsák egymással a kapcsolatot. Úgy
érzem, sikeres volt az első konferencia, s re
mélem, jövőre követi a második… – mondta
a lapunknak Knizner Anikó, aki megköszönte
az önkormányzat, az emberek és közösségek
közötti kapcsolatépítéssel foglalkozó Partners
Hungary Alapítvány, valamint a Kondor Béla
Közösségi Ház támogatását.
Cikkeink mellett színes kerületi hírekről,
érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.
hu oldalon.
-temesi-

Bizony, csúnya dolog a hallgatózás, de néha nem tudnánk
meg enélkül, hogy az élet milyen novellákat írogat…

zokták mondani, hogy az élet néha novellákat ír – ezt vagy
hisszük, vagy nem, de ettől még így van. A minap orvosnál járva lementem egy kávéra a büfébe, s mert volt időm,
leültem egy asztalhoz. A közeli asztalnál két idősebb
hölgy ült és kávézott, nem akartam kihallgatni őket, de ilyenkor
ez szinte elkerülhetetlen. Sőt! Bevallom, hogy ami először csak
véletlen volt, később tudatos hallgatózássá változott. Annyira
megragadott a történet, hogy később elmeséltem a lányoknak, s
Erzsébet szemében mintha egy kis könnycseppet is láttam volna.
„Benti dolgozók” voltak a beszélgetők, de messziről sem tévedtem volna nagyot, ha orvosnak gondolom őket. Egy ősz hajú
kontyos és egy sötétbarna, láthatóan mindketten továbbszolgálók,
vagyis „régi motorosok”. Ebben a szakmában, jól tudjuk, kicsit
megkérgesedik a szív a lehúzott évtizedek alatt, az vessen rájuk
követ, akinek még van ereje lehajolni érte. A mesélő (a barna)
neurológus-pszichiáter lehetett, legalábbis erre következtettem
abból, ahogy egy régóta kezelt epilepsziás betegéről mesélt (még
azt is megjegyeztem, hogy a betegség vírusos agyvelőgyulladás
következtében alakult ki, nem gyógyítható, de karban lehet tartani). Nos, ez a beteg most elköltözik a körzetéből, és búcsúképpen
valami ajándékkal akarta meglepni a kezelőorvosát. Innen megpróbálom szó szerint idézni a doktornőt.
– Ismersz, hogy nem vagyok a borítékok híve, s hogy emiatt
mennyi vitám volt már a kollégákkal, mondván, rossz példát mutatok… Rossz példa. Hát, igen. De most gyorsan gyanítani kezdtem, hogy nem ilyesmiről van szó, hiszen a beteg azt mondta:
válasszak – három számot mond, melyikre szavazok. Egy, kettő,
három. Szeretem az arany középutat, a kettest neveztem meg. Erre
fölállt egy székre, és azt mondta: doktornő, én búcsúzásképpen,
köszönetképpen megtanultam három legkedvesebb versemet, s
azok közül szeretnék elmondani egyet, azt, amit maga választ…
És így történt. Állt a széken, és elkezdte: Sík Sándor „Gyökerek.
Én én vagyok!”
És mondta, mondta szépen, a hangsúlyokat megfelelően kitéve,
a vesszők, a pontok mind a helyükön voltak, úgy értem, hogy nem
szavalt, de mégsem prózát mondott, a hangját sem emelte föl, ha
valaki belépett volna hozzánk, legfeljebb azon lepődhetett volna
meg, hogy a páciens egy széken áll. A tónusban nem volt semmiféle eltúlzott ünnepélyesség.
Nem tudom, hogy vagy vele. Én szeretem Sík Sándort. Ezt a
versét is ismerem, de persze sohasem tudtam kívülről. Csak ezután vettem a fáradságot, hogy én is megtanuljam, ugye, ez a legkevesebb. Istenemre, nem volt könnyű lecke! Nyolcvan sor…
„Én én vagyok!
Ha éles kőben felsértem a lábam,
Csak magamnak serken a vérem.
Ha balga vagyok, s meghurkol a bűn,
Magamat pörköl bánat és szemérem.
És elvégeztetett, hogy meghalok,
És meg nem halhat senki más helyettem,
Még az sem, aki jobban szeretett,
Mint ahogy én szerettem.
Én én vagyok!”
És így tovább. Eleinte kicsit zavarban voltam. Aztán már nem
tudtam figyelni másra, csak Sík Sándorra.
„Ha szomorú az anyám, szomorú vagyok én is;
Nevet a nap, ha mosolyog a párom;
Ha bántják a fiamat, embert tudok ölni:
A derekam kettő, az ágam három,
És a gyökerem ezerszer ezernyi.
Nem tud a szívem egymaga verni.
Együtt vagyunk, sokan vagyunk,
Atyafiak vagyunk.
Ez a mi házunk!
Az idegennek le is, föl is út!
Szöges kerítést ácsolok köréje,
Villámhárítót hegyezek föléje,
És lakatra fordítom a kaput.
Izzadtam eleget, gyűjtöttem, hordtam,
A szomszédnál szemesebb voltam,
Jöhet a tél már, mi már nem fázunk,
Tele a kamrám, a fészerem tele,
Inségtől fájjon a más feje!
Ez a mi házunk!”
És aztán ez is:
„El tudod-e hallgatni hidegen,
Ha elnéz fölötted az idegen?
És józan észt és tisztes hivatalt,
Asszonyt, gyereket nem hárítsz-e félre,
Nem kapsz-e kardra, kaszanyélre,
Amikor bántják a magyart?!
Nem, nem vagyunk magunk:
Ezer-ágbogas, ezer-gyökeres,
Ezer-esztendős növevény vagyunk.
Magyarok vagyunk.”
Ekkor furcsa dolog történt. A mesélőnek és nekem összeakadt
a tekintetünk. Egy pillanatra zavartan elhallgatott, de aztán…
mert talán meglátott a szememben valamit, valami egyetértést,
rőzselángot (hogy magam is ilyen költői legyek), lélegzetvételnyi
szünet után folytatta.
Illetve… Sajnos nem mondta végig a verset, csak töredékeket
idézett föl. Éreztem, hogy haladéktalanul el kell jutnom a könyvtárba, hogy végigolvashassam.
„Kultúrák halnak, társadalmak hullnak:
Mákszem hazám, meg tudsz-e bújni békén
Göröngyeid megett?
Forog a föld, a csillagok kerengnek,
Neked van-e álló eged?
Ó, egy a sorsunk, egy a csillagunk!
Emberek vagyunk, emberek vagyunk.”
Úgy éreztem, nekem is meg kellene tanulnom. Memoriter! Én
én vagyok. Mi vagyunk. Emberek vagyunk…
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Érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást

EGÉSZSÉG

7

AZ OLTÁS SEGÍTI AZ IMMUNRENDSZERT
Természetes vitaminokkal védekezhetünk

Sokat tehetünk
a megelőzésért
Az influenza tüneteit szinte mindenki jól
ismeri. A gyengeség,
elesettség, hőemelkedés
vagy láz, hozzá torok- és
fejfájás, orrváladékozás, köhögés jelzi, hogy
elkaphattuk a betegséget. Mint megannyi
más betegség ellen, az
influenzával szemben is
a megelőzés a legjobb
orvosság. Ehhez az orvosok kiegyensúlyozott,
vitaminokban gazdag
táplálkozást javasolnak.
A zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztása mellett
a rendszeres mozgás
és a bőséges folyadékbevitel is szükséges.
Természetesen fontos a
higiénia is, mivel a kórokozó cseppfertőzéssel
terjed, a gyakori kéz- és
arcmosás sokat segíthet
a megelőzésben.

�

Miként tavaly, eddig idén sem volt influenzajárvány Magyarországon,
ennek ellenére érdemes beadatni a védőoltást. Dr. Szebényi Attila,
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy az általános immunstimuláló hatása miatt is
hasznos lehet az oltóanyag, a krónikus betegségekben szenvedők számára pedig különösen ajánlott az oltás.
PUSKÁS ATTILA
Az influenzajárvány ciklikusan
jelenik meg az európai konti
nensen, így Magyarországon is.
A közhiedelemmel ellentétben
nemcsak enyhébb téli időjárási
körülmények között fordul elő,
hanem nagy hidegben is.

– Az időjárás nem mérvadó a
betegség kialakulásában. A kon
tinentális éghajlaton a hideg tél
olyan értelemben előnyös, hogy
az itt lévő kártékony, egészségre
ártalmas baktériumok, vírusok
és a növénytermesztés kártevői
elpusztulnak – mondta dr. Szebényi Attila.

MEGÉRI AZ ÁRÁT
A védőoltást minden évben
igyekeznek az aktuális vírusmu
tációhoz igazítani.
– Az idei vírussal szemben
várhatóan hatékony lesz a vak
cina. Mindenképpen ajánlom a
beadatását, mert az oltás, függet

lenül az influenzavírustól, erő
síti az immunrendszert, így más
fertőző betegségekkel szemben
is éberebben védekezik a szer
vezetünk – tanácsolta Szebényi
Attila. – Ajánlott a beadása kis
mamáknak, a veszélyeztetett
krónikus betegségekben, légúti
vagy cukorbetegségben szenve
dőknek, az elesett állapotú bete
geknek. Ugyanígy a szociális kö
zösségekben, tanintézményekben
dolgozóknak. A sokat utazóknak
szintén ajánlom. Az oltás sok
esetben ingyenes, de egyébként
sem drága.

Az influenza elleni védőol
tás október közepe óta elérhe
tő, de még senki nem késett
el a beadatásával, mivel a vé
dettség két-három héten belül
kialakul.

GYÓGYÍTÓ LÁZ
Egészséges felnőttek esetében
az influenzát néhány nap alatt
legyőzi a szervezet immun
rendszere. Orrfolyás, köhögés
és torokfájás esetén tüneti ke
zelés szükséges, illetve elegen
dő, de ha nem enyhülnek a

tünetek, mindenképpen orvos
hoz kell menni.
– Az idősebbeknek viszont
ajánlott azonnal orvoshoz for
dulniuk, és a gyerekeket is el kell
vinni az orvoshoz. Arra is ügyel
jünk, hogy az arcüregi, homloktáji
fájdalom, a szúró mellkasi fájda
lom, illetve a három nap után sem
múló láz szövődményekre utalhat
– figyelmeztetett Szebényi Attila.
Fontos tudni, hogy láznak gyógyí
tó szerepe van, ezért csak 39 fok
fölött szükséges csillapítani, akkor
azonban feltétlenül. A gyógyulás
időszakában az orvosi javaslat sok
pihenés – de nem ágyban feküdve
– és friss levegő, amit gyakori szel
lőztetéssel biztosíthatunk.
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FEJLŐDIK A DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÚJABB ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉK
A XVIII. kerületi önkormányzat 20 millió forintot adott

�

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet ellátási területéhez tartozó Csepel, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Soroksár önkormányzatának példaértékű összefogásával
új műszerek, orvosi és ápolási eszközök beszerzése valósult meg 71 millió forint értékben. A
beruházással a kardiológiai osztályon és a sürgősségi osztályon tovább javul a betegellátás színvonala és biztonsága.

A kórház sürgősségi betegellátó
osztályát az év elején bővítették
és korszerűsítették kormányzati
támogatásból. Az osztályon az
egyre növekvő betegforgalom
miatt vált elengedhetetlenné az
eszközpark további fejlesztése.
Az átadási ünnepséget – ame
lyen a polgármestereken kívül
megjelent Németh Szilárd állam
titkár is –november 22-én tar
tották meg.

– Az elmúlt négy évben a
kormányzati, az uniós és az ön
kormányzati támogatásoknak
köszönhetően új fejlődési sza
kaszba léptünk, és ezzel Buda
pest egyik legdinamikusabban
fejlődő kórháza a miénk – kezd
te a beszédét az átadóünnepsé
gen dr. Ralovich Zsolt, a kórház
főigazgatója. – Az utóbbi évek
ben olyan műszereket tudtunk
beszerezni, amelyek révén több

szakmában is a legjobb, leg
korszerűbb ellátást tudjuk biz
tosítani, de ahhoz, hogy lépést
tudjunk tartani, szükségszerű az
eszközpark további fejlesztése.
Ughy Attila is azt emelte ki a
beszédében, hogy négy önkor
mányzat összefogásával könnyebb
ilyen létfontosságú drága műsze
reket beszerezni, amelyekkel je
lentősen javul a sürgősségi ellátás,
és rövidül a várakozási idő.
– Az elmúlt hat-nyolc évben
óriási ugrást, minőségi javulást
ért el az intézmény, s ezzel a fő
városi kórházak élvonalába ke
rült – mondta a XVIII. kerület
polgármestere. – Ha ez így foly
tatódik tovább, újabb előrelépés
sel bekerülhetünk az első három
legjobb kórház közé, hiszen az
orvosi, ápolói szakmai háttér is
adott ehhez. Mi az első hívó szóra
jöttünk segíteni, s a továbbiakban
is így teszünk, ha szükség van a
támogatásunkra, ami most 20
millió forint értékű volt.
Ezt követően Németh Szilárd
szólt arról, hogy mennyire meg

érintette ez az összefogás és az,
hogy nem politikai akció tanúi le
hetünk, hanem az emberek iránti
felelősségvállalásnak.
– Ha az Egészséges Budapest
Program milliárdjai rendelke
zésünkre állnak majd, további
csodákra leszünk képesek itt
is a fejlesztések terén, és akkor
valóban az első három kórház
közé kerül az intézmény a fő
városban. Szerencsére innen
a kiváló orvosok nem mentek
el, és reméljük, nem is mennek
külföldre – tette hozzá az állam
titkár.
Végezetül dr. Lippai József
osztályvezető főorvos megmu
tatta a sajtó munkatársainak a
most beszerzett modern műsze
reket, amelyekről annyit jegyzett
meg, hogy az egészségügyben
olyan gyors a technikai fejlődés,
hogy nincs megállás, előbbutóbb további berendezések be
szerzésére lesz szükség, s nagy
öröm, hogy ebben az önkor
mányzatok is partnerek.
Temesi László

Egy nem csak a szakemberek által használható intelligens
és hordozható defibrillátort adott át Ughy Attila polgármester és Dömötör István alpolgármester november 19én a Vándor Sándor utcai orvosi rendelő munkatársainak.
Az automata készülék önállóan elemzi a beteg szívműködését, EKG-t
készít, és ezen adatok ismeretében hangosan diktálja a tennivalókat, így
az életmentési folyamat már a mentők kiérkezése előtt megkezdhető.
– Reméljük, hogy nem lesz szükség a készülék használatára, de ha
mégis baj van, akkor gyorsan segítséget lehet vele nyújtani – mondta
Dömötör István alpolgármester. – Az önkormányzat arra törekszik,
hogy minden kerületi egészségügyi intézményben, illetve forgalmas
közintézményben legyen egy-egy hasonló defibrillátor.
Az új készüléket a Vándor Sándor utcai rendelő lépcsőházában, egy
falra szerelt biztonsági tárolódobozban helyezték el. A doboz a kinyi
táskor hangosan szirénázik, ezzel egyrészt jelzi, hogy elmozdították, és
valaki segítségre szorul, másrészt a lopástól is védi a defibrillátort.
Hasonló életmentő berendezés egyébként már mindhárom kerü
leti uszodában, valamint Pestszentimrén a Bercsényi utcai háziorvosi
rendelőben is található. Szerencsére a hasonló készülékek beszerzé
sében időnként a helyi közösségek révén is partnerre talál az önkor
mányzat: példa erre, hogy idén nyáron a Kandó Téri Általános Iskola
szülői adományokból tudott vásárolni egy félautomata defibrillátort.
A szakszerű használat megtanulásához az intézmény negyven dolgo
zója a Kispesti Mentőállomás szakembereitől kapott segítséget.
A szívmegálláskor használatos készülék szabályozott elektromos
ütéseket ad le, azaz „sokkol”. Ez az egyetlen eszköz, amellyel meg
szüntethető a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka, a kamrafibrilláció.
A defibrillátor rövid időn belül diagnosztizált szívleállás esetén 90
százalékos esélyt ad az életben maradásra. A hirtelen halál bekövet
kezte után 5 percen belül kell használni a készüléket, ugyanis 10 perc
után már alig van esély a sikeres újraélesztésre.
A berendezést a laikusok is biztonsággal használhatják, mert típus
tól függően hang- és/vagy képi utasításokkal irányítja az életmentést.
Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
-puskás-
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KULTÚRA

Két család, amelynek lelket melengetően kezdődött az advent

„DÍJNYERTES MONDAT”

Mindenkinek ajándék volt a kórusmuzsika a Rózsában

�

Advent első vasárnapja alkalmából Örülj! Beteljesedett! címmel jótékonysági egyházzenei koncertet rendezett a Hetednapi Adventista
Egyház és az ADRA Adventista Fejlesztési és Segélyalapítvány
december 2-án a Rózsa Művelődési Házban. A koncert hallgatósága
igazi adventi hangulatban részesülhetett.

RÓTH FERENC
A nagy érdeklődés már egy
órával a koncert kezdete előtt
érzékelhető volt a Rózsában,
mert akkor kezdtek érkezni
a muzsikát szerető vendégek.
Az Új Advent Kórus tagja, a
főszervező Amotáné Benkő Noémi elmondta, hogy harmadik
alkalommal rendeznek adventi
jótékonysági hangversenyt, s
mivel az első két alkalommal
nagy volt az érdeklődés, bíznak
abban, hogy nem lesz ez más
ként az idén sem.
– Úgy látom, nem kell ag
gódnunk, mert egyre érkeznek
a vendégek, ami azt jelzi, hogy
a zene és a jótékonyság iránt is
megvan a „kereslet”.
Igaza volt, mert amikor meg
kezdődött a koncert, telt ház volt
a Rózsában.

FEKETÉÉK
ÉS RÁDIÉK
De mitől is volt jótékony a ren
dezvény, ezúttal kiken próbáltak
segíteni a bevétellel?
Amotáné Benkő Noémi el
mondta, hogy a kerületi védő
nők és gyermekorvosok ajánlása
alapján választották ki azokat
a gyermekeket, pontosabban a
családjukat, amelyeknek örömöt
és átmeneti nyugalmat adhatnak
a koncertből befolyó összeggel,
amelyet közvetlenül a koncert
után ki is osztottak a két család
nak.
– Az idén a Fekete és a Rádi
családra esett a választás, így ők
részesülhetnek a forintokból,
amelyek természetesen a kicsik
orvosi ellátásához és gyógykeze
léséhez járulnak hozzá. Tudjuk,
csepp lesz ez a tengerben, ráadá

sul egy alkalmat jelent, miközben
nekik naponta kell szembenéz
niük a nehézségekkel, amelyek
bizony lelket próbálók is. Mi így
tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy
legalább néhány szép napot sze
rezzünk nekik karácsony táján.
A hallgatóságot a kristálytisztán
zengő énekléssel megörvendeztető
Új Advent kórus „végigszaladt” a
zenetörténeten, hiszen a XII. szá
zadtól a XXI. századig szerepeltek
művek a repertoárjukban.

ket, ami jelezte: ő aztán teljesen
egészséges…
Sajnos nem így a babakocsi
ban békésen alvó 14 hónapos
öccse, akiről az édesanya el
mondta, hogy koraszülöttként
súlyos betegséggel jött a világra,
s a megszületése után a kórház
ban fertőzést is kapott.
Érdemes leírni a mosolygós,
a világba őszinte boldogsággal
tekintő édesanya egyik, a gyer
mekét óvó optimizmust sugárzó
mondatát:

Építeni kell
A koncert fővédnöke Galgóczy Zoltán alpolgármester volt,
és részt vett az eseményen Henter Barna, a Hetednapi
Adventista Egyház lőrinci gyülekezetének lelkésze is.
Az alpolgármester kiemelte:
– Közösségeket kell építeni szűkebb pátriánkban, s az ilyen
eseményeknél nem is lehetne szebbet, felemelőbbet találni.

– Amikor kiderült, hogy a
teljesen egészséges lányom után
Koppány Csaba betegséggel jött
a világra, elhatároztuk, hogy csak
a jót halljuk meg vele kapcsolat

ban, mert csak így indulhatunk
neki az életnek.
Mi meg csak annyit tehetünk
hozzá ehhez, hogy ha van „díj
nyertes” mondat, akkor ez az…

ŐK – ÉS CSAK ŐK…
Természetesen ott voltak a
„kedvezményezettek” is, a Feke
te és a Rádi család.
Az előbbiben a kis Koppány
Csaba a második jövevény, ami
ki is derülhetett, mert a nővére,
Emese lendülettel és hangerővel
élte meg a koncert előtti perce
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JÁTÉK ÉS HELYTÖRTÉNET Dióból készültek a macik és a manók
Hetedszer tartott adventi börzét a Széky Társaság

�

Hetedik alkalommal rendezte meg adventi börzéjét a Széky Endre
Pestszentimre Történeti Társaság. A november 24-i vidám délelőttnek
a PIK Ház adott otthont. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozásokon lehetett részt venni, volt színházi előadás gyerekeknek, és számos
érdekes gyűjtemény kiállítása is gazdagította a programot.

A látogatókat, akik megtöltötték a
közösségi ház színháztermét, Lévai István Zoltán alpolgármester
köszöntötte, aki külön felhívta a
figyelmet egy helytörténeti érde
kességnek számító makettpárra,
amely a pestszentimrei református
templomról készült. Seres Dávid
Zsigmond elkészítette ugyanis a
templomnak a felépítése utáni,
1967-es és a jelenlegi állapotát
megörökítő 1/100-as léptékarányú
makettjét is.
A Széky Társaság elnöke, Pándy
Tamás elmondta: a börze célja az,
hogy mind a gyerekeknek, mind a
szüleiknek élményt nyújtson.
– A kezdetektől együttműkö
dünk Pestszentimre óvodáival,
amelyek minden évben kézműves
foglalkozást szerveznek a gyere
keknek. Amíg a kicsik az apró ka
rácsonyi ajándékok, asztali díszek,

karácsonyfadíszek elkészítésével
foglalkoznak, addig a szülők is
megtalálják a szórakozást a helyi
gyűjtők asztalainál.
Bár minden évben számos új
donság akad, vannak visszatérő ki
állítók is. A bogárhátú Volkswagen
autók méretarányos modelljeinek
gyűjteményétől egészen a változa
tos csomagolású kávézói cukorkák
kiállításáig bőven akadt látnivaló.
A kitűnő hangulatot fokozta
Metzger Pál hangszerkészítő nép
művész, aki a kiállított hangszereit
szívesen mutatta és szólaltatta meg.
Nadrai Éva készségfejlesztő játé
kokat hozott, és a nyugdíjas óvónő
vezetésével a gyerekek tesztelhették
logikai képességeiket és kézügyes
ségüket.
A programot a Majorka Színház
előadása zárta. A világ különfé
le országainak karácsonyi meséit

megelevenítő játékban a gyerekek
is részt vehettek szereplőként.
– Első alkalommal rendeztük a
börzét a PIK-ben, és remélem, hogy
ez a kapcsolat még sokáig megma
rad. Jövőre lesz harmincéves a Szé
ky Társaság, és ezt szeretnénk mi
nél több eseménnyel emlékezetessé
tenni – mondta Pándy Tamás. –
A gyermeknappal kezdünk, amit
a hagyományos programokon túl
egy kicsit interaktívabbá akarunk
tenni. A gyerekek a nap folyamán
különböző feladatokat kapnak,
amelyek teljesítését egy menetlevél
igazolja, amivel ajándékokat lehet
majd gyűjteni. Szeptember utolsó
szombatján érkezik a nosztalgiavo
nat Pestszentimrére, és tervezzük,
hogy koszorúzással emlékezünk
meg Krepuska Géza halálának het
venedik évfordulójáról.
Puskás Attila

Jó hangulatú „diótörésre” invitálták a gyerekeket advent jegyében a Kondor Béla Közösségi Házba december 2-án. Miközben dióból készült a maci, a manó és a szarvas, a híres Diótörő balett
csodálatos zenéje szólt.

Évek óta hagyomány így advent idején, hogy
a vasárnap délelőttök családi foglalkozással
telnek a Kondorban. Ilyenkor a gyerekek raj
zolhatnak, festhetnek, színezhetnek, faraghat
nak, azaz megmutathatják a kézügyességüket.
Advent első vasárnapját Diótörés címmel hir
dették meg, és elsősorban a Mikulás jegyében
telt, ezért „került képbe” például a szánhú
zó rénszarvas. A közösségi ház munkatársai
szeretettel fogadták a folyosón a környékről
ideérkező gyerekeket, akik többek között
rajzeszközt, ollót és fonalat kaptak, hogy a
rendelkezésre álló egy-két óra alatt kiélhessék
a kreativitásukat az asztaloknál. A színház
teremben Csajkovszkij Diótörőjének csodá
latos dallamai szóltak, miközben a balettfilm
kockái peregtek.
A szervező György-Tamás Éva és Czinczkyné
Fejes Mónika pótanyukaként segített a kicsik
nek, akik lelkesen figyelték minden mozdula
tukat, hogy majd önállóan is alkothassanak.
Persze néha-néha elkelt az igazi anyukák, apu
kák segítsége is…

Az ötéves Wagner Zsófia édesanyja elmond
ta lapunknak, hogy már tavaly is részt vettek
az adventi kézműves foglalkozásokon, és idén
is minden vasárnap jönnek.
– Köszönjük a Kondor Béla Közösségi Ház
nak – tette hozzá –, hogy advent idején is ki
nyitják a kapukat a családok előtt. A lányom,
Zsófia, alig várta, hogy dióból és fonalból
szarvasfejet és manót készíthessen – amiket a
kislány meg is mutatott nekünk.
A nyolcéves Sárvári Gergő macit festett a
dióhéjra. Arra a kérdésre, hogy nehéz volt-e,
így válaszolt:
– Nekem ez könnyebb volt, mint manót csi
nálni.
A szervezők szívesen láttak volna több gye
reket is a kerületből ezen a szemmel látható
an kellemes és hasznos foglalkozáson… Talán
majd a következő adventi vasárnapdélelőttö
kön, december 9-én és 16-án, amikor a kéz
műves foglalkozást megelőzi a Tébláb-táncház,
illetve a Csokikoncert.
(temesi)
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A 60 éves Varga Ferencet ünnepelték

SZÜRKÜLETBEN
AKASZTOTTÁK A HÓHÉRT

�

LX-Szürkület címmel nyílt kiállítás november 19-én a Városháza Galériában. Az LX a kiállító művész, Varga Ferenc kerek évfordulójára,
azaz a 60. életévére utalt.

Ahhoz képest, hogy ezt a „szür
ke” címet viselte a tárlat, megle
hetősen színes képek köszöntöt
tek ránk a falakról, s egy színes
egyéniséget ismerhettünk meg
a festőművész személyében,
akinek – meglepő módon – ez
volt az első önálló kiállítása.
Varga Ferencet jól ismerik a ke
rületben, hiszen a Kondor Béla
Közösségi Ház igazgatójaként
szinte havi rendszerességgel nyit
meg kiállítást, de most kivétele
sen őt „nyitották meg”… Ughy
Attila barátjaként köszöntötte a
megnyitón a szerény művészt:
– Varga Ferenc művészete
egy nehezen definiálható „há
romság” középső tagjaként,
közvetítő szereplőként funkcio
nál a hiányérzet és a beteljesülés
között, és ezért mi csak hálásak
lehetünk – mondta a polgár
mester. – A művész, azon túl,
hogy értéket teremt számunkra,
közvetíti is az értéket a Kondor
Béla Közösségi Ház élén. Látva
a képeit, műveit, Varga Feren
cet elsősorban olyan kérdések
foglalkoztatják, hogy hogyan le
hetne összeegyeztetni a banális
szimbólum- és formarendszert

új tartalom megjelenítésével,
ezzel más kontextusba helyez
ve a megszokott, nemegyszer
a giccs határait súroló jelképes
alakokat, formákat egy több
rétegű üzenet közléséhez. Így
választotta például a macskát
festményei főszereplőjévé. Is
merjék meg szeretettel és értőn
az alkotásait.
Feledy Balázs művészeti író
ekképp méltatta Varga Ferenc
munkásságát:
– Azt eddig is tudtuk, hogy
Varga Ferenc profi szervező, jó
művésztanár, tárlatrendező, de
azt csak most tudtuk meg iga
zán, első önálló kiállításán, hogy
remek művész is, akinek ugyan
már láttam évek alatt egy-egy
alkotását különböző tárlatokon,
de így egyben soha. Itt derült ki
számomra, hogy nagy tapaszta
lattal rendelkező alkotóról van
szó, aki törekszik az eredeti látás
módra, sokféle technikával dol
gozik, sokféle témát dolgoz fel, és
szimbólumokkal operál. Várom
második önálló kiállítását!
A megnyitón Strausz Eszter
és Vörös László muzsikált.
(temesi)
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Két nyelven
versenyeztek
A két tannyelvű iskolák
országos német nyelvi
versenyének adott
otthont a Darus iskola
november 16-án.
Egy-egy idegen nyelv ismereté
nek fontosságáról, a német–ma
gyar történelem kínálta gazdag
tárházról, a versenyre való fel
készülésről, valamint az abban
részt vevő tanárok áldozatos
munkájáról is beszélt a köszön
tőjében Galgóczy Zoltán alpol
gármester. Az olimpiákra em
lékeztető gondolatokkal nyitotta
meg a versenyt Bakos Zsóka, a
Darus Utcai Magyar–Német
Két Tannyelvű Általános Iskola
igazgatója:
– Minden résztvevő nyertes,
ugyanis ide már tanintézetük
legjobbjai érkeztek Miskolcról,
Nyíregyházáról,
Jászberény
ből, Szegedről, Győrből, Érdről
és Zalaegerszegről. A fővárost
Csepel, Zugló, Terézváros és
nem utolsósorban Pestszent
lőrinc-Pestszentimre képviseli.
A résztvevők jó hangulatú
programokban sem szenvedtek
hiányt, amelyek a szórakoztatá
son túl csökkentették az ered
ményvárás izgalmait is.
G. A.
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Gyöngyvirágos adventváró

Az együttlét fontossága A magyar vers jobban megy

Reménységgel teli adventvárót rendeztek november utolsó
napján a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Reménység
Nappali Szolgálat Fogaras utcai épületében és udvarán,
ahol reggeltől késő délutánig több százan fordultak meg. A
vidám és igen tartalmas program az időseket és a fiatalokat
egyaránt vonzotta, akik egy percig sem unatkoztak.

Már karácsonyfájuk is volt november 30-án a Rózsa
Művelődési Házban azoknak, akik ellátogattak
a fogyatékossággal élő XVIII. kerületi fiatalok
ismerkedési estjére.

„Van-e érzés, mely forróbban és
rejtelmesebben megdobogtatja az
emberi szívet, mint az ünnep és a
várakozás izgalma?” Márai Sán
dor szavai a meghívón ezekben
a hetekben, karácsonyhoz köze
ledve különösen érvényesek. A
Reménység Nappali Szolgálat első
nagyszabású adventváró rendez
vényét megnyitó Dömötör István
kiemelte, hogy mennyire fontos
ilyenkor a várakozás.
– Ahogy idősödik az ember, át
alakul az érzés, mert míg gyerek
ként elsősorban az ajándékokat, a
játékokat várjuk, és a gyönyörűen
feldíszített karácsonyfára cso
dálkozunk rá, addig felnőttként
az a legfontosabb, hogy ilyenkor
együtt a család – így foglalható
össze röviden az alpolgármester
mondanivalója.
A három nappali szolgálatot,
köztük a Reménységet működtető
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat
vezetője, Timárné Penczi Ildikó
jó házigazdának és szervezőnek
bizonyult a munkatársaival, amit
az is bizonyított, hogy gördülé
kenyen peregtek a programok. A
felállított sátorban óránként mu

tatták be a tehetségüket kerületi
óvodások és iskolások prózában,
táncban, énekben és sportban.
Az „árusok” által az udvaron kí
nált portékákhoz – saját készítésű
szőnyeghez, ékszerhez, képeslap
hoz, könyvjelzőhöz, karácsonyi
díszhez –petákért lehetett hoz
zájutni. Ezeket a szebbnél szebb
termékeket javarészt a szolgálatba
járó épek és fogyatékosok készí
tették, igazán remek karácsonyi
ajándékként… Odabent az épü
letben pedig kézműves foglalko
zásokat tartottak. Természetesen
nem hiányozhatott a színes prog
ramról a forró tea, a virsli, a kürtös
kalács és a sütemény sem.
– Úgy érzem, nagyon jól sike
rült az első adventvárónk, amelyre
igen sokan, csaknem háromszá
zan jöttek el! – újságolta örömmel
Timárné Penczi Ildikó. – A nap
pali ellátásban részt vevők lega
lább nyolcvan százaléka eljött, de
az étkeztetést igénybe vevők közül
is sokan. Reméljük, hogy a Re
ménységben jövőre is megrendez
hetjük az adventvárónkat.
Temesi László

A fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából a Budapesti
Patrónus Alapítvány és a XVIII. kerületi önkormányzat támogatá
sával létrejött rendezvény célja az volt, hogy elősegítse a kerületben
gondozott, illetve itt élő, tanuló fogyatékos fiatalok ismerkedését.
Lányok és fiúk, hölgyek és urak jöttek el magukban vagy család
tagjaik kíséretében a Rózsába, ahol többségük láthatóan jól ismerte
a helyszínt és benne egyes vendégeket, mert a korábbi esztendők
ben így advent idején feltehetően részt vettek hasonló eseményen.
A többség, legalábbis sejthetően, találkozott már valahol, amire a
társakat üdvözlő közvetlen hangnem utalt.
A rendezvényt megnyitó beszédében Pál-Horváth Rita a külön
böző világnapokról szólt, mint amilyen jeles nap például a mada
rak, a fák, a föld vagy akár az édesanyák, az édesapák napja, amelyek
mindegyike mögött valami érték figyelhető meg. A XVIII. kerületi
SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola
és EGYMI) vezetője különleges emberi értéknek nevezte azt, ami
a fogyatékkal élők és családtagjaik körül érezhető, egyben felhívta
a figyelmet az együttlét, az együttérzés, az összetartozás érzésének
fontosságára.
A helyi és a meghívott közösségek bemutatkozó műsorát kö
vetően a szervezők táncos rendezvénnyel készültek, amelyen a
résztvevők ezúttal is jól érezhették magukat egymás társaságában.
Akinek ahhoz volt kedve, az társasjátékokkal játszhatott, másokat
Vörös Árpád néptáncpedagógus táncra tanított, s kézműves foglal
kozáson is rész vehettek a vendégek, ahol karácsonyi ajándékokat
készíthettek a szeretteiknek.
B.Z.

Száznál több induló vett részt a Vörösmarty iskola
versmondó versenyén november 27-én a Kondor Béla
Közösségi Házban.
– Hogy miért szeretnek verset
mondani a diákok? Tapasztalata
ink szerint elsősorban azok vesz
nek részt egy-egy ilyen versenyen,
akik szeretnék megmutatni ma
gukat, akiknek jólesik szerepelni.
A vers egy megfelelő eszköz a be
mutatkozásra – ezt Józsa Edina,
a Vörösmarty iskola tanára, a no
vember 27-én a Kondorban rende
zett versmondó verseny szervezője
mondta a Városképnek.
Az intézményben komoly ha
gyományai vannak a versmondás
nak. Innen ered annak a találkozó
nak az ötlete is, amelyik az elmúlt
években már kilépett az iskola falai
közül, és amelynek célja az, hogy
életben tartsa a hazafias versek sze
retetének hagyományát.
A mostani versenynek nem volt
kiemelt tematikája, bárki bármi
lyen témájú verset választhatott.
– Szeretnek a diákok klasszikus
verseket is mondani, Petőfi például
örök kedvenc. De érdekes, hogy
egyre népszerűbbek a kortársköl
tők, Varró Dániel műveit sokan

választják – árulta
el a szervező.
A
verseny
minden korosz
tályt megszólított.
Az általános isko
lában az egymást
követő évfolya
mok
kettesével
kerültek egy kor
csoportba (tehát
az elsősök és a má
sodikosok vagy a
harmadikosok és
a negyedikesek egy-egy csoport
ban mérték össze a tudásukat), míg
a gimnazistákat már évfolyamon
ként értékelték.
– Érdekes tapasztalat, hogy a
versenyzők szinte kizárólag ma
gyar szerzők verseit mondják. Pe
dig nincs semmilyen megkötést,
bármit választhatnának, mégis a
magyar költők népszerűek – ava
tott be Józsa Edina.
A verseny résztvevőit Galgóczy
Zoltán alpolgármester köszöntötte.
K. Gy.
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Sokat tudtak az első világháborúról

Hét általános iskola nyolc csapata vett részt az első világháború befejeződésének
100. évfordulója alkalmából rendezett történelmi versenyen november 28-án az Eötvös
Loránd Általános Iskolában.
A változatos feladatok során a
történelmi tudás mellett a kre
ativitás és a gyors gondolkodás
is számított a csapatok teljesít
ményének végső értékelésekor.
A résztvevőket Galgóczy Zoltán
alpolgármester köszöntötte.
Szűcs Ákos, az Eötvös iskola
főszervezőjeként és a játékos ve
télkedő moderátoraként minden

résztvevő teljesítményét nagyon
pozitívan értékelte.
– Ezen a vetélkedőn is ki
derült, hogy a mai gyerekeket
nagyon érdekli az első világhá
ború időszaka. Számukra ez egy
izgalmas történelmi korszak, jól
lehet őket motiválni arra, hogy
tanuljanak róla. A háborút kö
vető évek eseményei, a trianoni

szerződés pedig érzelmileg is hat
rájuk.
A zárófeladat kvízjátékához a
modern technika szolgáltatta az
izgalmakat. A csapatok egy-egy
tablet és az arra készült alkalmazás
segítségével kapták a villámkérdé
seket, s így válaszolhattak rájuk.
A program azonnal megmutatta,
hogy melyik csapat válaszolt he

lyesen, és hogy közülük melyik
volt a leggyorsabb. A 21 kérdés
többségét szinte mindenki helye
sen válaszolta meg, így sokszor
csak a gyorsaságért kapott pontok
döntöttek.
A verseny első helyezettje
a Szent Lőrinc Katolikus Álta
lános Iskola „A három nagy”
csapata lett, a második a Csont
váry Kosztka Tivadar Általános
Iskolából a Triumvirátus, a har
madik pedig a Pestszentlőrinci
Német Nemzetiségi Általános
Iskola lánycsapata, a Piros 1.
P. A.
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Gálaműsorral zárult az emlékév

MÁTYÁS KIRÁLY A KONDORBAN
�

A Mátyás-emlékév zárásaként gálaműsorral tarkított eredményhirdetést tartottak a Kondor Béla Közösségi Házban november 23án a kerületi diákok és felkészítő tanáraik részvételével, s egyben
kiállították a legszebb képzőművészeti alkotásokat.

Mátyás király, illetve a szellemisé
ge jelent meg a színházteremben,
ahol Galgóczy Zoltán alpolgár
mester ezekkel a szavakkal kö
szöntötte a megjelenteket:
– Nagyon örülök, hogy a kerü
let méltón emlékezett meg jelen
tős királyunkról, aki Európa egyik
legerősebb államává tette Magyar
országot. Rendkívül művelt, rene
szánsz uralkodó volt, ha valakire
nagyon büszkék lehetünk, akkor
őrá mindenképp. Kerületi diák
jaink méltón próbáltak megemlé
kezni e nagy uralkodónkról, és a
pályázatunkra igen szép munká
kat küldtek be.
Valóban, a legjobbakat láthat
tuk is a művelődési központban.
A tanulók hét kategóriában ver
senyeztek, a tematikát az önkor
mányzat, a Kondor Béla Közössé

gi Ház és az Ady Endre Általános
Iskola állította össze Bayer Erika
önkormányzati ifjúsági referens
segítségével, aki lapunknak el
mondta, hogy több száz kerületi
tanuló fantáziáját mozgatta meg
Mátyás király.
– Az első három helyezett ér
tékes könyvet kapott népszerű
királyunk életéről, tetteiről, míg az
első két helyezett jövőre részt ve
het egy autóbuszos kiránduláson
Miskolcra. A cél a diósgyőri vár
megtekintése, így személyes él
ményt is gyűjthetnek a reneszánsz
korról – tette hozzá.
Házigazdaként Varga Ferenc, a
közösségi ház igazgatója köszön
tötte a díjátadó közönségét.
– Mi mindig szeretettel várjuk
az ifjú alkotókat, akiknek a művei
díszítik most a falainkat – mond

ta. – Ez egy komoly megméret
tetés volt a számotokra, nagyon
színes és gazdag összkép lett a vég
eredmény.
A díjkiosztó után a Bourdon
zenekar reneszánsz dalokat ját
szott, majd a díjazottak Racsits Erchart kerületi cukrász és vendég
lős jóvoltából egy igazi reneszánsz
lakomán vehettek részt.
Íme, a győztes pályázók: Stépán Réka, Warm Júlia (zászlóké
szítő kategória), Palánkai Attila,
Topolyai Áron (pajzskészítő), Erdős Ildikó (iniciálé), László Evelin,
Bodar Regina (báb, díszlet), Csiki Anna Csenge, Petrovai Emma
Róza (rajz), Baráth Bence, Farkas
Petra (Lego-makett), a Vörösmar
ty és a Gulner iskola csapata (tör
ténelmi ki mit tud?)
Temesi László

val Szederjesi Bence. A versenyt
Galgóczy Zoltán alpolgármes
ter nyitotta meg, aki úgy fogal
mazott, hogy aki színpadra áll
egy ilyen vetélkedőn, az már
győztesnek mondhatja magát.
– Az eredményhirdetéstől
függetlenül mindenki nyer, aki
ki mer állni a közönség elé,
hogy megmutassa a tehetsé
gét valamiben. Nagyon fontos,
hogy ezt a gyerekek megtehes
sék, hiszen a közoktatás, a neve
lés egyik legfontosabb funkciója
az, hogy ki tudja bontakoztatni
a tehetségeket.

A produkciókat szakértő zsű
ri – Tósoki Anikó előadóművész,
versmondó, Draskóczi Zolán, a
Dohnányi Ernő Zeneiskola meg
bízott igazgatója és Vörös Ár
pád néptáncpedagógus, a Tébláb
Alapfokú Művészeti Iskola ala
pítója értékelte. A zsűri minden
előadót azonnal értékelt és biz
tatott, s egy apró ajándékkal is
kedveskedett a magabiztos vagy
éppen zavarban lévő, illetve oly
kor a nehezebb helyzetekből is
rendkívül talpraesetten kilábaló
művészpalántáknak.
-puskás-
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Brummogás, nyávogás a könyvtárban
Sokan azt hiszik, hogy amit nem hirdetnek meg a Facebookon, az nincs is. Tévednek. A
FSZEK Pestszentimrei könyvtára „csupán” egy kör-e-mailban tudatta olvasóival, hogy
november 23-án Marék Veronika Boribon cicája című meséjét láthatják a Nefelejcs Bábszínház előadásában. Telt ház lett.
A már komoly helyismerettel
rendelkező Erdélyi Erika báb
mester az előadást megelőzően
a számos nyújtózkodó kezecske
láttán arra kérte a nagyérdeműt,
hogy a szereplők simogatásával
várjanak a mese végéig. Ám a ke
zek fent maradtak, és a felhangzó
programindító zenére vad csápo

lásba kezdtek. Érdemes megem
líteni, hogy a lüktető, jó ritmusú
zene még a kísérő szülőket is
mozgásra ingerelte. Erdélyi Eri
ka örökmozgó képessége mellett
hol mesélt, hol brummogott, és
nyávogásból is jelesre vizsgázott.
Gyakran kísérte az előadást gyer
mekkacaj, ám voltak pillanatok,

amikor a könyvtárba tévedt – ta
lán utolsó – őszi légy zümmögése
is hallható volt.
Mondani sem kell: miután
leeresztette jelképes függönyét
a bábszínház, simogatásra kész
kezecskék tucatjai köszönték
meg a szereplőknek és termé
szetesen az őket mozgató báb

művésznek a mesés délutánt.
Kijutott a köszönetekből Fodor
Betty könyvtárosnak is. Egy
négygyermekes apuka mesélte:
– Négy gyermekkel a mai
napig nem sikerült eljutnunk a
belvárosi Puskin Kuckóba, ahol
rendszeresen tartanak bábelőa
dásokat, így nagy örömmel vet
tem az előadás házhoz jövetelét.
A program önkormányza
ti támogatással valósulhatott
meg.

Gönczöl András
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JUBILÁLT AZ ALKOTÓMŰHELY Tehetségek a színpadon
A szokásosnál is nagyobb érdeklődés kísérte a novemberben 10. alkalommal megrendezett Kerületi Pedagógus Alkotóműhelyt.

A kerületi intézményekből 84-en vettek részt a programon, ám to
vábbi 60 pedagógus regisztrált az általános iskolákból. A rekordlét
szám még a helyszínt biztosító Pestszentimrei Ady Endre Általános
Iskola tágas tornateremének befogadóképességét is meghaladta, így
további két foglalkozást kellett szerveznie a Pestszentimre-Pestszent
lőrinc Önkormányzat Idősekért – Fiatalokért Közalapítványának.
Galgózcy Zoltán alpolgármester megnyitó beszédében méltatta a
pedagógusok hivatásszeretetét, nyitottságát, és az új ismeretek elsajá
títására való törekvését.
„Egy ilyen foglalkozás nagyszerű lehetőség arra, hogy szakmailag
új ismeretekre tegyenek szert a résztvevők, ötleteket merítsenek, ta
pasztalatokat cseréljenek, kipróbáljanak és megtanuljanak új kreatív
technikákat, melyeket aztán saját munkájuk során bőséggel tudnak
majd kamatoztatni. Örömteli, hogy ilyen nagy létszámban vesznek
részt tanítók, tanárok, művésztanárok a rendezvényen.”
A sikeres programról a közalapítvány kuratóriumának titkára, az
ötletgazda Diráné Huszár Gertrúd beszélt:
„Ha a gyermekeket ösztönözni, inspirálni szeretnénk arra, hogy
szabadidejükben bátran alkossanak, keressék az új alapanyagokat, le
hetőségeket, akkor mi magunknak is naprakészen tisztában kell lenni
a rohamosan változó új technikákkal, trendekkel. Ha valaki megízleli
az önálló alkotás örömét, mindig újabb és újabb alapanyagokat sze
retne kipróbálni, felhasználni, és csodaszép dolgokat készíteni. A kö
zelgő karácsonyi ünnepek alkalmából olyan technikákat sajátíthattak
el a résztvevők, mely könnyen megtaníthatók a gyermekeknek is.
A rendkívüli érdeklődés jól mutatja, hogy a hasznos információk
ra mennyire nyitottak a pedagógusok.
– Rendkívül hasznosnak tartom a pedagógus alkotóműhelye
ket, mert ezeken a foglalkozásokon olyan technikákat sajátíthatunk
el, melyeket mi is tovább tudunk tanítani a gyerekeknek – tette
hozzá Jakab Hajnalka, a Kassa Utcai Általános Iskola tanára. A ren
dezvény végén 3 fő egyenként 20 főre elegendő alapanyagcsomagot
nyert intézménye számára.
Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

Tizenegy iskola 42 diákja lépett fel 29 versenyszámmal
a Kondor Béla Közösségi Házban a Kerületi Diákhetek sorozat keretében november elején megrendezett
Ki mit tud? vetélkedőn. Repülés című program keretében az őrzött anyag olyan darabjait is bemutatták
az érdeklődőknek, amelyek máskor csak a raktárban
lelhetők fel.

Az önkormányzat támogatá
sával megrendezett kerületi
tehetségbemutató versenyen
ének-, zene, tánc-, valamint
vers-, mese- és prózamondás

kategóriában álltak színpadra
a résztvevők. Az egyéb kategó
riában két induló lépett fel: az
Ady Endre iskola alsós kama
rakórusa és bűvészprodukció
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AMI SZAVAKKAL EL NEM MONDHATÓ
A kerületi logopédusok november 20-án tartották meg éves konferenciájukat a Kondor
Béla Közösségi Házban, ahol első alkalommal adták át a most létrehozott szakmai kitüntetést, a Vassné dr. Kovács Emőke Díjat. nyi sport címet kapta, de nem csupán pillanatnyi élményt nyújtott azoknak, akik végignézték a felvételeket.

„Ami szavakkal el nem mond
ható” – Művészettel az átme
netek segítése gyermekkorban
címmel rendezték meg a Kon
dor Béla Közösségi Házban
azt a logopédiai konferenciát,
amelyet 2006-tól rendszeresen
szervez a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat XVIII. Kerületi
Tagintézményének logopédiai
csoportja.
A tagintézmény igazgató
helyettese, Karayné Pavalacs
Zsuzsanna köszöntötte a ven
dégeket, a meghívott előadókat
és a konferencia támogatóit,
majd Galgóczy Zoltán méltatta a

több mint tízéves konferenciát,
amelyet szükségesnek és magas
színvonalúnak nevezett. Emlé
keztetett egy napokkal korábbi
kerületi konferenciára, amely
nek a mottója az volt, hogy „Jó
itt gyereknek lenni”. Szerinte
nem túlzás ez a mondat, mert a
XVIII. kerület bölcsődéi, óvo
dái, iskolái jól felszereltek és
komfortosak.
Az alpolgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy a konferen
ciával egy napon tartja az ENSZ
a gyermeki jogok világnapját,
amely kapcsolódik ahhoz, hogy
a gyerekek helyesen, szépen ta

nuljanak meg beszélni, amiben a
logopédusoknak sokszor kulcs�
szerepe van.
– A XVIII. kerületi tagin
tézmény logopédusai évente
1500 gyermeket szűrnek meg
azért, hogy csökkenjen a be
szédfogyatékkal, beszédhibá
val élő gyermekeink száma,
amiért köszönet illeti őket –
tette hozzá.
Az idei logopédiai konferen
cia az Őszi Pedagógiai Napok
kiemelt rendezvényeként való
sult meg, amelyen neves szak
mai előadók beszéltek többek
között a művészetterápiáról, a

gyermekkönyvekről és a gyer
meklélekről, a drámapedagógi
áról, a természet és a képzőmű
vészet szerepéről, a mozgás- és
táncterápiáról, valamint – pél
dául Varró Dániel költő-mű
fordító jóvoltából – a korszerű
mondókák szerepéről.
A
logopédusgenerációkat
útjára bocsátó professzor as�
szonyról elnevezett Vassné dr.
Kovács Emőke Díjat ketten ve
hették át a kerületi logopédiai
alapellátásban dolgozók közül.
A tapasztalt szakember, Ácsné
Gergely Katalin úgy nyilatko
zott, hogy a kitüntetés nemcsak
a személyének szól, hanem a
kerületben évtizedek óta foly
tatott lelkes, lelkiismeretes lo
gopédiai munkának is. A má
sik kitüntetett, Borsai-Major
Gabriella 2009-ben kezdte el a
XVIII. kerületben logopédusi
munkáját.
B. Z.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Pál Feri atya egyszemélyes „gondolatszínháza” a PIK-ben

EGYHÁZ
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MOST IS VASTAPS VOLT

Értéket adott, elgondolkodtatott, nevettetett

�

Ismét a Pestszentimrei Közösségi Ház, a PIK adott otthont november 17-én a mára már országszerte ismert és elismert római
katolikus atya előadásának, amelyet ismét vastapssal jutalmazott a
hallgatóság.

Már a közösségi ház melletti
parkolóban látszott, hogy ezút
tal is telt házas lesz Pál Feri atya
előadása, hiszen bravúr kellett
ahhoz, hogy helyet találjanak a
vendégek.
A másfél órás program a Vál
tozások címet viselte, amibe sok
minden belefér. Az előadó így is
közelített a témához, mert való
ban szinte lehetetlen behatárol
ni és konkretizálni, mi is volt az,
ami az izgalmas, gondolatokat
ébresztő, néha nevetésre csá
bító mondandójának a fő mo
tívumát jelentette. Maradjunk
annyiban, hogy az, ami a címe
volt: a változások.

A BABA ÉS
A FELELŐSSÉG
A szokásos „díszlet”, a három
szék talán nem a mondandót
erősítette és húzta alá (hacsak
azt nem számítjuk tudatos
cselekvésnek, hogy a székek
az állandó mozgásának kö
szönhetően szinte percenként
változtatták a helyüket), sok
kal inkább úgy tűnt, hogy az
előadó mozgásterét bővítette.
Az atya egyetlen pillanatra
sem állt meg a kilencven perc
alatt. Talán nem volt ez vélet
len, hiszen atlétaként 21 éves
korában magyar bajnoki címet
nyert.
Pál Feri a gondolataihoz bő
ven vett példákat a házasságból,
a párkapcsolatból, mert mint
mondta, „a tudatos gondolko
dás az első baba, újszülött érke

zése után jön el, ekkor érezheti
meg ezt a felelősséget a házas
pár, mert ekkor új élet kezdődik
az ő számukra is”.

MINDEN TERHET
ELBÍRÓ…
A házaséletet, az abban végbe
menő változásokat és benne a
mi változásainkat érintette az
a gondolata, amikor azt fejte
gette, hogy „a megszokottal,
a biztonságossal egy darabig
jóban vagyunk, a barátunk,
a későbbiekben azonban in
kább teherként nehezedik
ránk… De sosem búcsúzunk
el örökre ettől, mert az évek
során elkerülhetetlen szen
vedések és fájdalmak idején
vissza akarunk találni oda,
ahonnan elindultunk a házas
ságunk elején…”
Többször is visszatért az atya
ahhoz a változáshoz, hogy „a
tudatos, felelősségteljes gondol
kodással akkor találkozhatunk,
akkor érthetjük meg, amikor
megszületik az első babánk”.
Való igaz, mert ki ne érezte
volna másnak, többnek, min
den terhet el- és kibírónak ma
gát, amikor ott állt az újszülöttje
ágya mellett?

LÉNYEGLÁTÁS
A sokak által nem szeretett ma
tematikából is láttató, érzékel
hető hasonlatot hozott, amikor
azt mondta: „A házasságban is
gondolkodjunk úgy, mint a ma

tematikában, vagyis kiszá
míthatóan, s tudva, hogy
eljutunk a végső és helyes
megoldásig.”
Végezetül hadd áll
jon itt az atya még
egy
gondolata,
ami pofonegy
szerűnek tűnik,
mégsem tudjuk
követni. „Jus
son eszünkbe
a lényeglátás,
amely csak és
kizárólag a
szereteten át
költözhet be
két ember
kapcsolatá
ba, életébe.”
Pál Feri
ilyen gon
dolataiért
szólt a vas
taps a PIKben…

Az atya
Pál Feri atya népszerű, közismert személyiséggé lett az elmúlt
tizenöt-húsz év során. 1966. június 29-én született Budapesten.
Fiatalkorában főállású sportoló volt a Bp. Vasasnál, válogatottkeret-tag is lett. 1987-ben 218 centivel felnőtt magyar magasugró
bajnoki címet szerzett. 1996. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. A felszentelése után előbb káplánként szolgált, 2002-től
pedig plébánosként Óbudán. 2005-től a SOTE Mentálhigiéné Intézet munkatársa. 2016-ban érseki tanácsossá nevezte ki Erdő Péter
bíboros. Papi szolgálatának kezdetétől tart hittanórákat, előadásokat
a pszichológia, a teológia, a mentálhigiéné témakörében. Fontosnak
tartja, hogy az előadásai mindenkihez szóljanak.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ – KILENCEDSZER
Az idén is meglepik a rászoruló imrei gyerekeket

�

Vitathatatlanul szép karriert futott be
a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet
kezdeményezése, a cipősdoboz-akció,
amelynek keretében ajándékkal lepik meg a
hátrányos helyzetű gyerekeket.

A gyülekezet egyik tagja, Szekér
Józsefnél által életre hívott kez
deményezés, a cipősdoboz-ak
ció, ahogy mondani szokták,
jól kezdődött, s még jobban
folytatódott. A kerületi embe
rek jól ismerik már ezt a kará
csonyi jótékonysági eseményt,
s aktív részesei is annak, hogy a
felajánlásaikkal szebbé tegyek a
rászoruló gyerekek és családjuk
ünnepvárását.
– Már az első akciónk is sike
resnek volt mondható, mert már
akkor is bőven száz fölött volt a
cipősdobozok száma. Mára ezt
már bőven túlszárnyaltuk, s most
is biztosak vagyunk abban, hogy
több mint 250 ajándékot tudunk
majd szétosztani a gyerekek kö
zött – mondta az ötletgazda.
E sorok írója nem egy alka
lommal vett már részt az ünnep
ségen, ahol valóban kézzel ta

pintható volt a boldogság a kicsik
között, a szüleik arcán pedig bi
zony megjelentek könnycseppek
is. A boldogság könnycseppjei.
– A Csibész Család- és Gyer
mekjóléti Szolgálat is aktív részese
az ünnepségnek, ők is az Imrei
ek az imreiekért kezdeményezés
mögé, mellé álltak.
A hagyományosan a baptista
egyház Nemes utcai imaházában
megrendezett ajándékátadásra
minden évben kitalálnak valami
újat az önkormányzat támoga
tását is magukénak tudó lelkes
szervezők.
Az idén például azt, hogy a
gyerekeken túl meglepik a felnőt
teket is. Ajándéksorsolást rendez
nek, vásárlási utalványok találnak
majd gazdára, sőt háztartási gépe
ket – újakat! – is adományoznak.
– Az idei ünnepség december
11-én 17 órakor kezdődik, sze

retettel várjuk a vendégeket. Az
ajándékozni szándékozóknak pe
dig azt üzenjük, hogy a dobozokat

az idén is a Nemes utcai Margaré
ta virágboltban adhatják le, legké
sőbb december 9-ig.

Amikor szegény ad szegénynek…
Megható történetet mesélt el Háló Gyula, a baptista gyülekezet
lelkésze. Olyat, amely tavaly könnyet csalt a szemébe.
– December eleje volt, éppen be akartam csukni az
imaházat, amikor egy édesanyába és három kisgyerekébe
botlottam. Hozzánk igyekeztek, szemmel láthatóan kopott,
szegényes ruhákban. Elmondta az anya, hogy az ajándékaikat szeretnék leadni, mikor, s kinek lehet… Elnéztem őket, és
könny szökött a szemembe, hiszen éppen ők, a gyerekek voltak azok, akik eljöhettek volna ajándékért. Már csak az ilyen
szívet megszólító történetekért is érdemes évről évre telerakni
a cipősdobozokat…

A felavatás után fel is szentelték
Bizonyára többen ott voltak a havanna-lakótelepiek közül azon a
szépen megrendezett augusztus 22-i ünnepségen, amelynek kere
tében daru segítségével helyére emelték az unitárius templom tor
nyának akkor elkészült sisakját. Nem sok idő kellett hozzá, hogy
fel is szenteljék a tornyot, amely így most már „hivatalosan” is
szolgálja a telepen és a környéken élő híveket.
Több száz hívő és meghívott vett részt november 18-án a Szervét
Mihály téri ünnepségen, amelyen Elekes Botond Áron unitárius fő
gondnok mondott köszöntőt. A liturgiai szolgálatot a gyülekezet lel
késze, Szent-Iványi Ilona végezte, aki ünnepi beszédében kiemelte,
hogy akarat, kitartás és összefogás kellett ahhoz, hogy megszépüljön,
megújuljon az egyházközség temploma, amiért köszönetet is mondott.
Vendége volt az ünnepségnek, s szólt is a hívekhez Balog Zoltán református lelkész, országgyűlési képviselő. Igehirdetésében
az akaratot emelte ki. A kerület nevében Ughy Attila polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy Pestszentlőrincen is, Pestszentim
rén is figyelnek arra, hogy az egyházi felekezetek számára bizto
sítani tudják a gond nélküli működést, s így lesz ez a jövőben is.
Az ünnepség ezt követően a templomkertben folytatódott, ahol
Kászoni-Kövendi József püspöki helynök tartott szentelési beszédet.
Az ünnepségen a Kalevala kamarakórus működött közre.
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Vágja ki a
kupont
és tankoljon
olcsóbban!
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Újdonság

az Üllői úti AVIA-nál!
kedvezmény minden üzemanyag
árából 2018. december 31-ig.

Nálunk már CNG is
tankolható!

A kupon az akció ideje alatt, az üzemanyagok aktuális árából
egy egyszeri, literenkénti -5 Ft-os kedvezményre jogosítja
fel tulajdonosát az Üllői úti AVIA benzinkútnál (Üllői út 812.).
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kupon 2018. december 31-ig érvényes.

Gyors tankolás, magas nyomás,
garantáltan vízmentes üzemanyag.

Üllői út 812.

2018. december 13-án
16-21 óráig
Csak a talaj fagyos, a hangulat annál kevésbé!
Zenei felelősünk: Thomas Bernard DJ

Szívküldi - zenei kívánságok • Zsíroskenyér és forró tea
Nem kell a belvárosba menni, szórakozzatok együtt a kerületben!

Belépőjegy: a normál korizás ára - 800 Ft

Ke lleme

ívánu nk
tK

nn epeke
Ü
s

!

Üllői út 812.
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A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ
POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351
n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350
n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon, javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással, radiátorok radiátorszelep
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318
n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764
n Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén,
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201
n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
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 javítása, cseréje,
akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751
n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470,
Email: szerviz@szerviz.info
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a
kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050
n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ
SZERELŐ.
n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269
n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533,
06-1-284-92-13

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára is
igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat
előny.
n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden
fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása,
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése,
karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai
tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya motorfűrészkezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02.
Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket.
Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és
készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő
felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.
n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság kezelésében
álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és
berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a
vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának azonnali
megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a
gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat
övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a sportpályák
programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra való felkészítése; - rendezvények
során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban
a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.
Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség,
önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási
gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).
n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok:
- autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki
ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy
technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés,
csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos
feladatok.

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152
n A sótlan ember kedélytelen, unalmas. Mi megfűszerezzük mások életét! IX. kerületi ipari fűszerkeveréket gyártó üzemünkbe, egyműszakos munkarendbe, betanított fizikai munkára,
férfi munkatársat keresünk Tel.: 06-20-944-6579
n Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100.000 Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 0630/529-6446-os számon.
n SZAKKÉPZETT ÁPOLÓ,ÉRETTSÉGIZETT CSECSEMŐ GYERMEKGONDOZÓ GYÓGYMASSZŐRI VÉGZETTSÉGGEL, TÖBBÉVES KÓRHÁZI GYAKORLATTAL ÁPOLÁST GONDOZÁST VÁLLAL. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT, KÉRÉSÉRE HÁZHOZ MEGYEK. TELEFON:06 70 450 8471 VAGY 0620 255 3308

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

RÉGISÉG
n Régiség felvásárlás! Sokan úgy gondolják a tisztesség hátrány az üzleti életben, legfőképp a régiségek kereskedelme terén. Én nem így gondolom! A becsület
a tisztesség számomra a legfontosabb. Korrekt áron megvásárolnám retro és antik tárgyaikat akár teljes hagyatékot. Fizetés helyszínen kézpénzben. Forduljon
hozzám bizalommal. Szabó Veronika, Tel.: +3670/604-2013. HÉTVÉGÉN IS HÍVHAT!

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület
karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez,
pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő
növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása;
- fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű
használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos
használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett,
hosszú távú munkalehetőség.
n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a medencében,
a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - a szauna előírás szerinti
működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és
adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: uszodamesteri végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.
n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható munkavégzés.
Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok
felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült,
vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve csereigények
jelzése.
n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s
végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; - a rakomány károsodásmentes
szállítása; - részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - a gépjármú műszaki állapotának
megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.
n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester végzettség;
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.
Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak ellátása az érvényes technológiai
utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok
végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének,
illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben és a
strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; -az úszómedence és
környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom
uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése,
azok napi szinten történő naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás)
leállása alatti aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó
Házirend, munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása.

Üzletkötőket keresÜnk!
A MAgyAr telekoM nyrt. szeMélyes ÜgyfélkApcsolAtok
igAzgAtóságA MunkAtársAkAt keres terÜleti értékesítő
D2D Üzletkötő MunkAkörbe






Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítunk
Teljesítményorientált versenyképes jövedelem
Hosszú távú, biztos munka
Keress minket és beszélgessünk a lehetőségről!

Jelentkezési információ:
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kereskedelmi vagy gazdasági képzettséggel és gyakorlattal,
hétköznapi és hétvégi munkavégzésre egyaránt.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érettségi és erkölcsi bizonyítvány feltétel!
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal.

Fővárosi autópiac kft.
1194 Bp., nagykőrösi út 162. • e-mail: uzemeltetes@fap.hu

Üzletkötőket keresÜnk!

n KŐMŰVES: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: útépítői, útkarbantartói
munkák
során a kőművestelekoM
jellegű munkák elvégzése.
kőműves végzettség;
önmagára és munkájára is
A MAgyAr
nyrt.Elvárások:
szeMélyes
ÜgyfélkApcsolAtok
igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat
igAzgAtóságA
MunkAtársAkAt
keres
terÜleti
értékesítő
előny.

D2D Üzletkötő MunkAkörbe

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






Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítunk
Teljesítményorientált versenyképes jövedelem
Hosszú távú, biztos munka
Keress minket és beszélgessünk a lehetőségről!

n BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: - teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi ellátások számfejtése; - a
bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a szakterülethez kapcsolódó adatok és dokumentumok
pontos és naprakész vezetése; - munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások lekövetése;
 e-mail cím: legyeluzletkoto@telekom.hu
- munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - a társadalombiztosítási
Személyesen:
+36vezetése,
30 930a kapcsolódó
6010 bevallások, adatszolgáltatások elkészítése;
kifizetőhelyifeladatok
ellátása, nyilvántartások
- munkaidőkeretre
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, nyomon követése; - munkáltatói igazolások
 https://www.telekom.hu/rolunk/karrier/partneri-hirdetesek
elkészítése, levonások rögzítése, kezelése; - szervezeti egységekkel való kapcsolattartás; - adó- és járulékbevallások,
kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, valamint a társosztályok részére; - a területet érintő
jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. Elvárások: középfokú szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség;
minimum 3 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; nexONBÉR program ismerete, használatában szerzett
tapasztalat; önállóság, jó problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet; precizitás, pontos munkavégzés;
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Outlook). Előnyt jelent: Nexon4 program
ismerete. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai fejlődés, képzéseken
való részvétel.

Jelentkezési információ:

e-mail cím: legyeluzletkoto@telekom.hu
Személyesen: +36 30 930 6010
https://www.telekom.hu/rolunk/karrier/partneri-hirdetesek

Jegyértékesítő munkatársat keresünk,

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

n GÉPKEZELŐ: Feladatok: - a munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása, a munkaterületet felmérése; - az
előírásoknak megfelelően munkagép-napló vezetése és áttekintése; - műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi
ellenőrzések végrehajtása; - a gép előírás szerinti stabilizálása, telepítése; - alapozás, közmű- és fenntartásigép üzemeltetése; - munkakörre vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása; - a
2018.11.22. 15:44:19 munkakörre előírt egyéni és csoportos védőeszközök használata; - a veszélyforrások, valamint az egészségre ártalmas
tényezők felmérése és jelentése; - a munkakörének megfelelő intézkedés baleset, illetve veszélyhelyzet esetén; egyéb kertészeti feladatok ellátása a Közterület Kertészeti Osztályvezető által kiadott utasítások szerint. Elvárások:
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiszakképesítés: alapozás, közmű és fenntartási gépkezelő (OKJ száma: 32 582); fűnyíró traktorok kezelése.
emelten közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat,
n TAKARÍTÓ: Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség; terhelhetőség, precizitás. Feladatok: irodák,
könyvtárakat.
sportlétesítmények tisztántartása; rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása.
Köszönet azoknak, akik
könyvadományaikkal segítik
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi eléraz egyesület munkáját.
hetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181

Közhasznú
könyvfelvásárlás!

Telefon: +36 20 3882 083

Budapest, Baross utca 7.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Generációk retrosztárjai a Pestszentimrei Sportkastélyban

PROGRAMOK

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI
HÁZ
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 6. 10 óra: Kerekítő Mikulás
Móka Farkas Kata vezetésével.
Részvételi díj: gyermekenként 1000
Ft. Regisztrálni a k8tv@freemail.hu
címen lehet.
December 6. 14 óra: Fehér asztalnál
– a NYÉVE összejövetele
December 6. 16 óra: Mikulásvonat
a Havannán – előzetes regisztráció
szükséges a 291-6564-es telefonszámon.
December 8. 8 óra: Baba-mama
holmik börzéje
December 8. 15 óra: Fesztivál a
nemzetiségek napja alkalmából
December 9. 10 óra: Színes gyermekprogramok, kézműves foglalkozások advent második vasárnapja
alkalmából
December 9. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
December 10. 18 óra: Ludmann
Mihály festőművész kiállításának
megnyitóünnepsége
December 10. 18 óra: Kalandozások a
XVI. századi Európában – Cserbik János lelkész, pedagógus előadás-sorozata. Téma: A megtalált evangélium –
Csak jó hír – Jézus és az evangélium
újrafelfedezése a reformáció idején.
December 11. 17.30: A Biblia igazi
világa – Pais István filozófiatörténész,
ny. egyetemi docens előadás-sorozata. Téma: Mágia és áldozás a
Bibliában.
December 12. 18 óra: Kalandozások
a XVI. századi Európában – Cserbik
János lelkész, pedagógus előadás-sorozata. Téma: A megtalált reménység
– Istenről, emberről és a világtörténelem menetéről – Áthajózunk az
Újvilágba, hogy végül Németországban kössünk ki.
December 13. 19 óra: Valaki jár a fák
hegyén – Ács Enikő és Tósoki Anikó
zenés estje adventi versekből
December 15. 14 óra: Akkor volt
szép a karácsony – Fényes György
magyarnóta-műsora
December 16. 10 óra: Színes
gyermekprogramok, kézműves foglalkozások advent harmadik vasárnapja
alkalmából
December 16. 10 óra: Csokikoncert –
zenei ismeretterjesztő előadás, játék
és muzsika 60 percben
December 16. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
December 17. 15 óra: Karácsonyi
rendezvény a Havanna-csoport
rendezésében
December 20. 14 óra: Karácsonyi
ünnepség a NYÉVE szervezésében
December 23. 10 óra: Színes
gyermekprogramok, kézműves foglalkozások advent negyedik vasárnapja
alkalmából
December 28. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub – óévbúcsúztató
Minden kedden és pénteken 16.30kor gerinctorna. Szombatonként 9
órától kerámia és tűzzománc nyitott
műhely.
Az intézményben működő szakkörök,
klubok, tanfolyamok időpontjairól a
291-6564-es telefonszámon lehet
érdeklődni.
HAVANNA-LAKÓTELEPI
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
December 6. 10 óra: Csevegő csütörtök – asztalon a karácsonyi menü
A könyvtár előterében a Tomory
Lajos Múzeum által összeállított
Expo ’58 – A brüsszeli világkiállítás
két lőrinci résztvevője című kiállítás
látható.
PESTSZENTIMREI
KÖNYVTÁR

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A belépés minden programunkra
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az elérhetőségeinken
lehet.
Könyvtárunkba hétfőn és szerdán

11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra,
pénteken 11–17 óra között várjuk az
olvasókat. Kedden és hétvégén zárva
tartunk.
PESTSZENTIMREI
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
December 8. 18 óra: PLER-Budapest–Nyíregyházi SN Kft. NB I/B-s
férfi kézilabda-mérkőzés
December 28. 19 óra: Retro Show
December 30. 16 óra: Óévzáró
utcabál az Együtt Pestszentimréért
Egyesület szervezésében
PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 7. 15 óra: Nyugdíjas
operett- és nótadélután régi idők
ismerős dallamaival. Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és Gencsev Gábor. A
belépés ingyenes!
December 8. 9 óra: PIK varró workshop – Készülj az ünnepekre egyedi
ajándékokkal! Alapszintű varrótudás
szükséges. Részvételi díj: 6000 Ft.
Előzetes jelentkezést kérünk elérhetőségeink valamelyikén.
December 8. 15 óra: Nosztalgia
táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 800 Ft.
December 9. 10 óra: Karácsonyváró
családi nap. A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött.
December 11. 18 óra: Tudatos életmód klub. Téma: Angyali üzenetek.
Előadó: Timár Veronika sorselemző-természetgyógyász. Belépőjegy:
500 Ft.
December 12. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi
dekorációk és kreatív megoldások
a legújabb technikákkal. Részvételi
díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag
ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-es
telefonszámon, illetve elérhetőségeink valamelyikén.
December 13. 17 óra: Ingyenes
jogi tanácsadás. Előzetes bejelentkezés szükséges elérhetőségeink
valamelyikén.
December 14. 9.30: Baba-mama
klub a Mikulással. Belépőjegy: 1000
Ft, testvérkedvezménnyel: 1600 Ft.
December 14. 15 óra: Pán Péter – a
Pesti Művész Színház előadása.
Belépőjegy: 980 Ft
December 14. 16.30: Családi
táncház és népi játszóház – karácsonyi díszek. Vezeti: Plugor Judit. A
részvétel ingyenes!
December 15. 9 óra: PIK varró
workshop. Készülj az ünnepekre
egyedi ajándékokkal! Alapszintű
varrótudás szükséges. Díja: 6000 Ft/
alkalom. Előzetes jelentkezést kérünk
elérhetőségeink valamelyikén.
December 19. 17.30: Kertbarátklub.
Téma: A dísznövények, orchideák
gondozása. Előadó: Tillyné dr. Mándy
Andrea. A belépés ingyenes!
December 22. 18 óra: Pestszentimrei
Zenebona – Karácsonyi koncert a
Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárainak
és növendékeinek közreműködésével.
Belépőjegy: 500 Ft.
December 31. 19 óra: Szilveszteri
bál a PIK és a Vasvári Pál Polgári
Egyesület közös szervezésében.
A PIK Ház online programfüzete
elérhető ezen a linken: http://www.
pikhaz.hu/programfuzet-2018-osz/
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőnként 10.30-tól Babusgató babatorna,
keddenként 10.15-kor Babadúdoló,
szerdánként 9.15-kor és 10.30-kor
Bábos mesekuckó, szerdánként
16 órakor kismamajóga, hétfői és
szerdai napokon 17.30-kor pedig
NIA-foglalkozás. Kéthetente kedden
18 órakor Művészműhely. Minden
hónap második péntekén 9.30-kor
Baba-mama klub és játszócsoport.
Jelentkezni, illetve a foglalkozások
részleteiről érdeklődni az elérhetőségeinken lehet.
RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 9. 11 óra: Téli daloskönyv

– Gryllus Vilmos családi koncertje.
Belépőjegy: 1700 Ft.
December 15. 16 óra: Magyar
táncház gyermekeknek. Belépőjegy:
300 Ft.
December 15. 19 óra: Magyar
táncház felnőtteknek. Belépőjegy:
500 Ft.
December 16. 11 óra: Holle anyó – a
Lőrinci Színpad előadása. Belépőjegy:
500 Ft.
December 16. 15 óra: Huzatos ház
– bohózat történelmi háttérrel. Az
Éless-Szín előadása. Belépőjegy:
2500 Ft, diák, nyugdíjas 1800 Ft.
December 21. 16 óra: Téli örömök – a
Szőnyi-kör alkotásaiból nyíló kiállítás
megnyitója
December 31. 20 óra: Szilveszteri bál.
Zenél a Főnix együttes, sztárvendég:
Zalatnay Sarolta. Belépőjegy: 6900
Ft. Menü előre rendelhető, asztalfoglalás szükséges!
Még lehet csatlakozni a felnőtt hobbitánctanfolyamhoz, amelynek alkalmai
hétfőn és szerdán 19.30-tól vannak.
Bővebb információ a +36-70-6123929-es és a +36-30-203-1516-os
telefonszámon, valamint az info@
newdanceworld.hu e-mail címen.
Szerdánként 10 órakor baba-mama
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna.
A foglalkozás az energia-egyensúly
helyreállításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pilates-torna, Etka-jóga, ringató, zumba,
callanetics, gerinctorna) időpontjairól
az elérhetőségeinken lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon
9–19 óra között, hétvégéken pedig a
rendezvényekhez igazodva tart nyitva.
Az itt található Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók koncertekre,
színházi előadásokra, kiállításokra.
Terembérlési lehetőség esküvőkre,
összejövetelekre az elérhetőségeinken
való előzetes egyeztetés alapján.
TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa
(Margó Tivadar utca 116–118.)
Telefon: 290-1585, 06-20-3169885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Látványraktár és Kondor Béla-emlékszoba (Margó Tivadar utca
116–118.) Nyitva tartás: csütörtökön
és pénteken 10–18 óráig, szombaton
14–18 óráig
Kiállítás: Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a repülés
fogságában
2019. január 12-én (szombaton)
14, 15, 16 és 17 órai kezdettel
tárlatvezetést tartunk a Herrich–
Kiss-villában. Maximális létszám:
12 fő/időpont. A Kondor-szobában
a kiállítás rendezője, Szabó Zsófia
művészettörténész avatja be az érdeklődőket a kulisszatitkokba, a Látványraktárban Heilauf Zsuzsanna, a
múzeum vezetője mesél elsősorban a
repüléstörténeti és a játékgyűjtemény
anyagáról. A résztvevőket meghívjuk
egy teára vagy kávéra. Regisztráció
szükséges a telefonszámunkon vagy
az e-mail címünkön.
Pavilongaléria (1183 Kossuth tér):
Utazás a Karinthy körül – a Karinthy
Frigyes Gimnázium kiállítása. A
galéria keddtől szombatig 14 és 18
óra között tart nyitva.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a Kenyér és tank – 1956
pestszentlőrinci és pestszentimrei
eseményei című tanulmánykötet
teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/.
December 17. és január 8. között a
Tomory múzeum valamennyi kiállítóhelye zárva tart.
HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-

telepeken – Az Állami lakóteleptől a
Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyeztetés alapján látogatható.
.
MÚZEUMSAROK
KIÁLLÍTÓTEREM
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 14
és 18 óra között tart nyitva.
4SEASONS SÍ- ÉS
SNOWBOARDPARK

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán
folyamatosan lehet sízést, snowboardozást tanulni. Egyéni és csoportos
oktatás 3 éves kortól kezdve az
emberi élettartam és a vállalkozó
kedv határáig. A csoportokat életkor
és tudásszint szerint állítjuk össze.
Beiratkozás szerdánként 16–19
óráig, szombatonként 10–13 óráig. A
pályán szakképzett oktatók, különleges minőségű mesterséges burkolat,
két sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és esti világítás segíti a sízni
vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

ADVENTI TÚRA

December 9-én (vasárnap) tartja
idei utolsó kirándulását a Téry Ödön
Túraklub. Útvonal: Fenyőgyöngye–
Hármashatár-hegy–Vihar-hegy–
Virágos-nyereg–Guckler Károly
út–Rozália téglagyár. Találkozó: 9
órakor a Batthyány téren. Indulás:
9.08-kor. Túratáv: 10 km. Költség:
BKV + 1 db buszjegy. A túrát vezeti:
Dobosné Ildi.

VÁR A BABA-MAMA
KLUB

Karácsonyra hangolódva, az
ünnepi alkotás jegyében várják a
klubtagokat és az érdeklődőket a
decemberi baba-mama klubba, ahol
a XVIII. kerületi ügyes kezű anyukák
kézműves alkotásaiból ötleteteket
meríthetnek a karácsonyfa alá (vagy
rá). A résztvevők ízelítőt kapnak a
kulisszatitkokból, kipróbálhatják, hogyan készülnek az egyes kézműves
termékek. És ha megtetszik ez-az,
akár hozzá is juthatnak. A gyerekek
játékos mesefoglalkozáson, közös
énekléssel és kézműves sarokban
kapcsolódhatnak ki, és egy nagy
szakállú, piros kabátos látogató is
biztosan érkezni fog! Időpont és
helyszín: december 14. (péntek)
9.30, PIK Ház
Részvételi díj: 1000 Ft, testvérkedvezménnyel: 1600 Ft

PÁN PÉTER
A PIK-BEN

A klasszikus gyermekirodalom egyik
halhatatlan darabja a felnőni nem
akaró Pán Péter története. Ez a mese
azért marad örök klasszikus, mert a
minden emberben kitörölhetetlenül
élő vágyat testesíti meg: a visszavágyást a gyermekkor csodákkal,
kalandokkal teli világába.
Időpont és helyszín: december 14.
(péntek) 15 óra, PIK Ház
Belépőjegy: 980 Ft

TÖLCSÉRT CSINÁLHATUNK
A KEZÜNKBŐL
Generációk retrosztárjai lépnek a Pestszentimrei Sportkastély színpadára december 28-án. A Retro Show garantáltan
kikezdi majd a hangszálainkat, s a slágercunami egy nagy
közös kórussá varázsolhatja a nagyérdeműt. Fogadjunk,
hogy így lesz…
A 70–80–90-es évek legendáira gondolva színpadra lépnek a táncdal
fesztiválok olyan ikonikus alakjai, mint Zalatnay Sarolta, valamint
Korda György, az oldalán Balázs Klárival. Ott lesz a 80-as évek legen
dás Exotic zenekarának frontembere, Sipos F. Tamás is. A 90-es évek
egyik legnépszerűbb popcsapata, a Kozmix szintén a show vendége
lesz. Nem mindennapi eredmény felkerülni az amerikai Billboard Hot
százas slágerlistájára. Mr. Presidentnek sikerült ez: egy nemzedék élet
érzését összegző Coco Jambo című dalával a 21. helyig tornázta fel ma
gát 1996-ban. Ez a kultikus sláger is szerepel a műsorban.
Az est házigazdája DJ Lotters. Fölöslegesnek tűnhet, ám bátor
kodunk egy aprócska házi feladattal megterhelni a majdani nagy
számú hallgatóságot. Mire is gondolunk? Hát, a nagy slágerek szö
vegeinek átolvasására, így az együtt éneklés még tutibb lesz! Rövid
ajánlati listánk: Tölcsért csinálok a kezemből, Mamma Maria, Nézz
rám, tizedes, Trabanttal szállni élvezet, A házban – a Coco Jambo
egyszerűnek tetsző szövegéről nem is szólva.
-gönczöl-

HOLLE ANYÓ ÉS
MÉZESKALÁCS
Mária szorgalmas, kedves lány, akit mostohaanyja a vér szerinti lá
nyával ellentétben mindig mellőz, végül pedig arra kényszeríti, hogy
ugorjon kútba egy elveszett orsóért. A kút világában, ami ugyanak
kor a felhők fölött van, több próbát kell kiállnia a lánynak. Például
meg kell ráznia egy érett almákkal teli almafát, és ki kell szednie
a kenyereket a kemencéből, mielőtt azok megégnének. Mária ter
mészetesen mindkettőt megteszi. Végül találkozik Holle anyóval,
aki mellé elszegődik szolgálónak. Fő feladata a dunnák kirázása,
aminek következtében a földön hó hullik. Egy idő után a lány az
elbocsátását kéri, ekkor Holle anyó bőségesen megjutalmazza. Ezt
látva a csúnya és lusta mostohatestvér elindul ugyanazon az úton,
de megbukik a próbákon, és ahogy az várható, a munkáját is elégte
lenül végzi. Holle anyó ezért elbocsátja, és a büntetés sem marad el.
A híres Grimm-mesét a Lőrinci Színpad adja elő, s az esemény
különlegessége, hogy a színdarab után a szervezők közös mézeska
lács-készítésre várják a nézőket. Időpont és helyszín: december 16.
(vasárnap) 11 óra, Rózsa Művelődési Ház Belépőjegy: 500 Ft

VÉRADÁS A SZTEHLO
GIMNÁZIUMBAN
A Magyar Vöröskereszt december 10-én 10.30-tól 13.30-ig a
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumba (1183 Kossuth tér 2.)
várja a véradókat. A szervezők kérik, hogy a személyazonosító
igazolványukat és a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a
TAJ-szám megadása is szükséges. A véradás előtt étkezni kell,
valamint sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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BEKORIZOTT A KERÜLETBE A HOKI

Átütő siker volt az első alkalommal megrendezett gyermektorna

Jövőre már fedett
pályán?
Ott volt a hokiünnepen
Kissné Baumann Gizella,
a Városgazda Utánpótlás
Akadémia szakmai igazgatója is, aki örömmel
számolt be a tervekről.
– Most teszik meg az első
lépéseket a gyerekek, így
természetesen vigyázni,
figyelni kell rájuk. Annyiban
tudjuk segíteni az indulásukat, s ez nem kevés, hogy
a tervek szerint jövőre átadunk egy fedett jégkorongpályát a Bókay-kertben.
Ezen olyan körülmények
között edzhet majd sok-sok
gyerek, hogy megnyílhat
az út előttük a naggyá, a
profivá válás felé.

gyerekekkel, s gondolom, ná
luk jobban senki nem tudja
majd népszerűsíteni a
sportágat.

HETENTE
HÁROMSZOR

�

Túlzás nélkül írhatjuk, hogy a jégkorong ünnepe volt november 24-én a Piac téren lévő pályán.
Olyan sokan vettek részt az eseményen, hogy akár azt is hihette a látogató, hogy hokinagyhatalommá váltunk… Tejfalussy Bélát, az egykori első osztályú játékost, a Városgazda Utánpótlás
Akadémia jégkorongszakosztályának vezetőjét kérdeztük.

– Aki eljött ide, annak bizonyára
örök élmény marad ez a nap, hiszen olyan volt a hangulat, mintha nemzetközi tornára készülnének a gyerekek.
– Ez azért még odébb van, de a
látottak alapján talán nem túl
zok, ha azt mondom, eljön ennek
is az ideje. Ezen a napon az volt
a lényeg, hogy minél többekhez
hozzuk közelebb a jégkorongot
és azt, hogy milyen változatos,
férfias sportág ez.

PUHÁKNAK
NEM VALÓ
– Hányan húztak korit?
– Négy csapat nevezett, a Város
gazda Utánpótlás Akadémia, a
MAC-Újbuda, a KSI már régóta
működő szakosztálya és a Ka
nadai Magyar Hokiklub srácai
léptek jégre. Illetve dehogy csak
fiúk voltak a csapatokban, öt ke
mény kislány is bemutatta, hogy
nem csak a fiúké ez a sportág.

Európa több országában is ren
deznek bajnokságokat a nőknek,
ami bizony nem kisasszonyko
dás a jégen.
– Ebben a sportágban az elképzelhetetlen…
– Aki erre adja a fejét, annak
kőkeménynek kell lennie, mint
ahogy ezek a tíz évnél fiatalabb
hokipalánták is azok voltak.
Akár hiszi, akár nem, volt né
hány ötéves gyerek is, ami jelzi,
mennyire népszerű a sportág.

NAGGYÁ TENNI
A HOKIT
– Látva és hallgatva önt, érezhető,
hogy boldog. Joggal, mert ez valóban áttörés. Ahogy az egyik szülő
fogalmazott, a hoki bekorizott a
kerületbe…
– Azt hiszem, igaza is van. Ami
rajtam múlik, mindent meg
teszek, a Városgazdától bőven
kapunk segítséget, s a tervek
szerint rövid időn belül új, fedett

pálya épül… Ezek alapján csak
optimista és boldog lehetek.
Nem?
– Tegyük hozzá azért azt is, hogy az
ön személyében egy, a jégkorongot
fanatikusan szerető ember is adott a
sportág kerületi „naggyá tételéhez”.
– Ki ne látná boldogan, hogy tele
van a jég gyerekkel, majdnem
nagyobb a kori, mint ők, de űzik,
hajtják a korongot…
– A tornát a „profi” KSI nyerte
meg, a lőrinciek a második helyen végeztek. Elégedett?
– Igen, az vagyok, de egy pillana
tig sem arról szólt ez a villámtorna,
hogy ki nyer. Nem, mert itt min
denki nyert. Nézzen csak körbe,
legalább 150–200 kísérő is eljött a

– Kis túlzással állítható,
hogy nemrég még azt sem
tudták a kerületben, hogy
„mit kell csinálni” a hokival,
ma pedig százak vannak itt.
– A jégkorong, hogy úgy mond
jam, örök sportág. Szeretik a
gyerekek, hogy csúsznak, hogy
ütköznek, s aki csak egy kicsit is
bátor és rátermett, annak megvan
a sikerélménye is.
– Indulásként nem is kell több…
– Nem, de azért mindent meg
próbálunk, hogy a sportos kerü
let ezentúl hokis is legyen.
– Csak még annyit: kiket várnak
a pályára, s mikor?
– A toborzás most kezdődik. He
tente háromszor, hétfőn, szerdán
és pénteken 17 és 19 óra között
várjuk a gyerekeket erre a pá
lyára, amit bizonyára mindenki
ismer. Csak a pontosság kedvé
ért mondom: Üllői út 394. Attól
kezdve a mi dolgunk, meg persze
a gyerekeké, hogy mire viszik.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

HATVANNÉGY KOCKÁN

A sakkasztalnál is vitézkedik a Városgazda Utánpótlás Akadémia

�

Mintegy másfél éve alakult meg a Városgazda Utánpótlás Akadémia sakkszakosztálya. Jelenleg az NB II-ben szerepel, ott gyűjtögeti a pontokat. A működésről, a hétköznapokról kérdeztük
Halász Csaba szakosztályvezetőt.

– A sakk csendes sportág, csak ritkán kerül a nyilvánosság elé. A sakkozók nem igazán keresik a rivaldafényt, nem róluk szólnak a hírek…
– A miénk már csak ilyen sport
ág, mi meg ilyenek vagyunk.
Inkább csináljuk, gyakoroljuk, s
kevesebbet beszélünk róla.
– Ha most mégis ezt tesszük,
mondjon valamit a szakosztályról, hadd ismerjék meg egy kicsit
közelebbről önöket az olvasók.
– A csapattagok többsége kö
zel negyven éve játszik együtt,
mindeddig a MAFC-ban. Noha
majd mindannyian kötődünk
valamilyen módon a Műegye
temhez, és a csapat a legala
csonyabb osztályból indulva
megfordult az NB I-ben is, az
egyesülettel már jó ideje szinte
csak formális volt a kapcsolat.
Több csapattag is a kerület
ben lakik, így helyben keres
tünk új otthont. A Városgazda
akadémia vezetősége szívesen
fogadott bennünket, azzal a

feltétellel, hogy felpezsdítjük
az ifjúsági sakkéletet is. Ez egy
beesett a saját céljainkkal, s így
egy jól működő akadémia tagjá
vá válhattunk.
– Egy jól működő szakosztál�lyal…
– Igen, mi azt hoztuk magunkkal,
amink volt, s van jelenleg is. A
sakkozás szeretetét, a sportághoz
értést, egy kipróbált, összetartó
kollektíva közösségépítő erejét.
– Kiindulópontnak nem rossz, de
meg tudták-e spékelni eredményekkel is a bizalmat?
– Igyekszünk… Az NB II-ben
játszunk, annak is az Erkel-cso
portjában. Tíz együttes alkotja
a mezőnyt, ami azt jelenti, hogy
idényenként kilencszer ülünk
asztalhoz. Október végén kezdő
dött a 12 táblás csapatbajnokság,
eddig két találkozót vívtunk.
Van mit javítani, de fel fogunk
zárkózni a középmezőnyhöz.
– Hányan űzik versenyszerűen a
sportágat az egyesületben?

– Huszonhatan tartoznak hoz
zánk, közülük tizenkilencen a
felnőtt, heten pedig az ifjúsági
korosztályt képviselik. Van egy
sakkozója a szakosztályunknak,
Orgován Sándor, aki nemzetkö
zi mesteri címmel büszkélked
het, s van négy FIDE-meste
rünk is. Ezt a kategóriát dr. Lakó
László, Horváth Gábor, Jürgen
Brustkern és Gabriele Franchini
képviseli.
– Az utóbbi két név úgy hat, mintha Németországból, illetve Olaszországból igazolták volna őket…
– Majdnem, mindketten hos�
szabb ideje élnek Budapesten.
– Említette, hogy hét ifjúsági korú
sakkozója is van a szakosztálynak.
Honnan „szerzik be” az utánpótlást,
ami ennek a sportágnak is az alapja?
– A terepeink a kerületi intéz
mények. Hat iskolában közel
száz alsó tagozatos diák jár a
tanfolyamainkra.
– Népszerű a mai gyerekek körében a sakkozás?

– Biztosan hazabeszélek, de azt
mondom, igen. A sakkozás örök,
mindig jönnek újak és újak. Az
utánpótlás-nevelésről mi magunk
gondoskodunk. Orgován Sándor
és Péczeli Zoltán foglalkozik a gye
rekekkel.
– Egy sakkozó esetében mi a különbség az edzés és a verseny között?
– Az edzésen a tanulásé, a ver
senyen a küzdelemé a főszerep,
egyvalami azonban megegyezik:
mindkét esetben ülünk az asztal
nál. Ennek ellenére a sakkban is
van szerepe az erőnlétnek, mert ép
fejhez ép test kell…

ESHET ESŐ, FÚJHAT
SZÉL, A SÍ ÖRÖK
Túlzás volna azt állítani, hogy a szebbik arcát mutatta
november végén a Bókay-kert. Nem is tehette volna szegény, mert a kellemetlen időben sáros, vizes utak, latyakos fű fogadta a látogatót.
Kivéve a 4seasons Sí- és Snowboardparkot, mert ott már évekkel ez
előtt megtalálták az ellenszert, a műanyag pályát. Ezen akár az év 365
napján hódolhatnak a siklásnak ifjak is, idősek is, hölgyek is, urak is.
A Városgazda Utánpótlás Akadémia síszakosztályának vezetőjét, Kő
szegi Jánost arról kérdeztük, miként várják az igazi telet.
– Mivel műanyag pálya van a Bókay-kertben, bennünket nem érhet
kellemetlen meglepetés. Ha esik a hó, az is jó, ha nem, az is, akkor be
lép a B-variáció, vagyis a versenyzőink meg a látogatóink a műanyag
pályán csúsznak le.
– Havat egyelőre csak a tévében látni, de gondolom, mint az elmúlt években, most is készen van már a téli menetrendjük.
– Napra pontosan. Decemberben két versenyünk lesz, ezekkel me
legítünk be. A gyerekek körében népszerű Mikulás-kupával kezdjük
az idényt. Ez 10-én lesz, s mint rendesen, ezúttal is az lesz a gond, hogy
miként férünk majd el. De nem baj, megoldjuk, csak jöjjenek minél
többen, mert jön ám a Mikulás is!
– Igen, ő minden évben idetalál…
– Kitűnő, nevetős program ez, s miközben szórakoznak a gyerekek,
nem is veszik észre, hogy vizsgáznak is. Bemutatják a szülőknek, roko
noknak, mit tanultak az őszi tanfolyamainkon. Teszem hozzá, nekünk
is vizsga ez, mert a mi munkánkat is értékelik a gyerekek mozgásában.
– S mi lesz akkor, amikor a Mikulás már elment?
– Akkor következik a kerületi diákolimpia, amelynek természetesen a
Bókay-kert a helyszíne.
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PORTRÉ

Az évtizedes szolgálat eredménye a Pestszentimréért díj

„NE RIZSÁZZ!”

Háló Gyula szerint mindnyájan testvérek vagyunk

ta lelkész lett. Ez volt az elhívás,
így szólított meg az Úr. Egy pos
tásember képében.
– Tehát nem tette fel az életét a
lelkészi pályára már gyermekkorában…
– Nem, pedig megvolt előttem
a példa, a baptista lelkész édes
apám. De akkor még nem fo
gott meg, legföljebb annyiban
voltam egyházi ember, hogy
a debreceni református gim
náziumba jártam, nem lévén
baptista gimnázium. Ezt persze
nem panaszként mondom, csu
pán tényként.

SOK-SOK LELKI
STÁCIÓ UTÁN

Háló Gyulának a Széky Társaság elnöke, Pándy Tamás is megköszönte, amit eddig Pestszentimréért tett

�

A Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkésze, Háló Gyula tizenhárom éve szolgál már a Nemes
utcai imaházban. Az itt töltött szolgálata elismeréseként idén Pestszentimréért díjban részesítették. Talán nem ide illő a kifejezés, de elmondható róla, hogy népszerű a hívek, elsősorban a
fiatalok körében. Elhívásának különleges története van.

RÓTH FERENC
– Nem egy istentiszteletét láttam,
hallottam már, s bár tudom jól,
nem népszerűségi versenyről van
szó, szeretik önt a hívek, érezhetően közvetlen, baráti a kapcsolatuk…

– Nem is lehet más… Őszintén
örülök ennek, s egyúttal kötele
zettségeket is ró rám. Mi mással
tudnám viszonozni ezt, mint azzal,
hogy én is közel engedem magam
hoz őket, nekik, értük szolgálok?
– Mi volt az a momentum, amely
miatt a lelkészi hivatást választotta.

– Szinte még ma is naponta
az eszembe jut, amikor a pos
tásunk, igen, a postás, akivel
gyakran elegyedtem szóba,
megkérdezte egyszer, hogy mi
ért nem leszek lelkész. Nem
tudom már pontosan, mit vála
szoltam, de inkább csak hímez

tem-hámoztam, mire ő egyetlen
rövid mondattal helyre tett: Ne
rizsázz!, s ezzel a maga részéről
le is zárta az egészet. Bennem
meg elindított valamit, gondo
latokat, aminek aztán az lett a
vége, hogy egy átlagos srácból
sok-sok lelki stáció után baptis

– Mikor történt a nagy váltás
az életében, mikor „csengetett a
postás?”
– Fiatal, 28 éves voltam akkor, s
minden annak az évnek, 1985nek a nyarán történt, az fordítot
ta meg az életemet, az fordított
Isten felé.
– Mi történt addig?
– Mondhatnám, semmi, de ez nem
igaz. A gimnázium után tanítot
tam, amit abba kellett hagynom,
mert édesapám halála után egyik
napról a másikra családfenntartóvá
lettem. Édesanyámért és a testvére
mért is felelnem kellett.
– Azért néha kikacsintott az
Úrra…
– Folyamatosan, s ennek az lett
az eredménye, hogy beszél
tem a lelkész atyámmal, s mire
észbe kaptam, máris a teológia
hallgatója lettem. Onnan előbb
Kiskőrösre vitt a szolgálat, az
tán pedig elkezdtem közelíteni
Pestszent
imréhez, mert Dabas
után már ide hozott a sors a csa
ládommal együtt.

A MAGÁNY ADTA
CSODA
– Hadd térjek vissza egy kérdés erejéig a gyülekezet híveihez
fűződő közvetlen kapcsolatára…

– Nincs ebben semmi különleges,
a hívek is, én is így tartom jónak.
Nincs rá más, jobb szó, mint hogy
testvérek vagyunk. Azok pedig
éljék meg valóban testvérként az
életüket, a hitüket. Az istentiszte
letek is a közvetlenség jegyében
zajlanak. Ha úgy hozza az élet,
akár egy-egy hívünk gyermeké
nek a sportérmeit is bemutatjuk,
beszélünk róla.
– Mikortól teszi hivatalos lelkészként azt, amit már a „postásos”
beszélgetéstől gyakorolt?
– Jövőre lesz harminc éve annak,
hogy lelkésszé avattak, de nem a
papír számít, hanem az a bizo
nyos kapcsolat…
– Sokan panaszkodnak, hogy lelki válságban vannak, s nehezen
birkóznak meg ezzel. És ön?
– Én nem ismerem ezt az ér
zést, mert nem… Mondtam,
mondta, elköteleződtem, van
egy csodálatos társam, a fe
„Ők itt lent, velem,
ő ott fönt, mindnyájunkkal.”

leségem, Ági, van négy szép,
értékes gyermekünk, Balázs,
Gergő, Borbála és Sára, szeretek
Pestszentimrén élni, mert pon
tosan olyan és akkora, ahogyan
én szeretem. Város is, vidék is,
hármasban lehetek az Úrral és
a hívekkel, akik meghívtak en
gem ide. Mi kellhet még?
– Hogy érzi, mivel és mikor lehet
a legjobban közel kerülni az Úrhoz?
– Sokak számára nem pozi
tív töltetű a magány szó. Pedig
ekkor, így lehet a legjobban
érzékelni Istent, a jelenlétét.
Nem „kitaláltam” ezt, sokkal
inkább megtapasztaltam, nem
is egyszer. Ezzel persze nem azt
mondom, hogy nem élmény
mindennap hazamenni a csalá
domhoz, a szeretteimhez. Ők itt
lent, velem, ő ott fönt, mindnyá
junkkal.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

KITÜNTETTE SZÉKELY PÉTER CSABÁT
A FŐPOLGÁRMESTER
Az itt élők biztonságáért dolgozik

�

Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjjal
tüntette ki Tarlós István főpolgármester Székely Péter Csabát, a XVIII.
kerületi önkormányzat közbiztonsági referensét. A szakembert eddigi
pályájáról kérdeztük.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
Negyven éve, vagyis 1978 óta él
a XVIII. kerületben Székely Péter
Csaba, Pestszentlőrinc-Pestszent
imre önkormányzatának köz
biztonsági referense. Jól ismeri a
kerületet, azt mondja, ma már a
katasztrófavédelem és a rendőrség
szakemberei számára is természe
tes, hogy ha bármilyen rendkívüli
esemény történik a kerületben,
amelyről az önkormányzatot is
tájékoztatni kell, őt értesítik. De
hogyan vezetett az út idáig?

HASZNOS
ISMERETEK
– Eredetileg gépjárműtechnikát
tanultam, dolgoztam is a szak
mában, amit a 18 hónap kato
naság után is folytattam. Később

váltottam: az akkori Belkereske
delmi Minisztériumhoz kerültem
gépjárművezetőnek, majd hivatá
sos taxis lettem a Volán Taxinál,
innen vezetett az út a rendszer
váltás után a vállalkozói szférába,
amiben több éven keresztül tevé
kenykedtem – mesélte.
2006-ban került az önkor
mányzat közelébe, akkor kép
viselőként. Egy cikluson át ült
a képviselő-testületben, majd
az újabb ciklus kezdete után ta
nácsadóként folytatta a munká
ját. A tanácsadói pályáján szer
zett tapasztalatokat a hivatali
munkájában is kamatoztatta, így
kapott 2012. augusztus 13-án ki
nevezést a referensi munkára.
– Az Országgyűlés 2011-ben
fogadta el a katasztrófavédelem
ről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításról szóló
jogszabályt, amely többek kö
zött arról rendelkezett, hogy az
önkormányzatoknak közbizton
sági referenst kell kinevezniük
– emlékezett vissza. – 2012-ben
elvégeztem az ehhez szükséges
alapképzést, és azóta is folyamato
san tanulok. Olyan képzéseken is
részt veszek, amelyeket nem ír elő
jogszabály, de amiket a saját mun
kakörömben hasznosítani tudok.
Van például több tűzoltói képesí
tésem, kisgépkezelői vizsgám, és
biztonságszervező képesítéssel is
rendelkezem.

24 ÓRÁS MUNKA
A közbiztonsági referens a mun
kájával segíti a polgármestert a
katasztrófák elleni védekezésre

A közbiztonsági referens a munkájával segíti a
polgármestert a katasztrófák elleni védekezésre
való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatai, továbbá a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban.

való felkészülési, védekezési,
helyreállítási szakmai feladatai,
továbbá a rendvédelmi és hon
védelmi feladataiban. Az elmúlt
évek gyakorlati tapasztalatai bi
zonyították, hogy helyi szinten
szükség van olyan, a katasztró
fák elleni védekezéshez megfe

lelő képzettséggel rendelkező
személyekre, akik a polgármes
tereknek megfelelő segítséget
tudnak nyújtani a megelőzési
és védekezési feladatokban, s
egyben együttműködnek a kor
mányhivatalokhoz tartozó helyi
védelmi bizottságokkal.

– Mindez napi 24 órás mun
ka, de nagyon szeretem csinálni,
ráadásul azzal a tudattal, hogy
egy 100 ezer főt számláló, vagyis
egy megyei jogú város méreté
vel felérő kerületért dolgozom
– emelte ki Székely Péter Csaba.
Székely Péter Csaba eddi
gi munkája elismeréseképpen
Budapest napja alkalmából, no
vember 17-én vehette át a Dr.
Barna Sándor Emlékérem – A
Főváros Közbiztonságáért díjat
Tarlós István főpolgármestertől.

