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Az érkező vendégek már a külső 
megjelenés hatására lassítottak, 
ugyanis a falfestékek színének ki
választásakor szempont lehetett 
az, hogy nyugalmat és biztonság
érzetet sugározzanak. Az emelet
re vezető lépcsősor előtt kisebb 
fogadóbizottság várta a vendé
geket Borbély Szilvia intézmény
vezetővel az élen, aki csaknem 

kézen fogva vezetett minket Lili
putbirodalmának átadásra váró 
csoportszobájába. A tájékoztatása 
előtt megnyugtatta a vendégeket, 
hogy az aprócska székek kilenc
ven kiló fölötti súlyt is kibírnak.

MEGVALÓSULT 
ÁLMOK
Az épületben végrehajtott bő
vítések, átalakítások sorát a 

multifunkcionális csoportszoba 
bemutatásával kezdte az óvoda 
vezetője. 

– Ebben az 50 négyzetméte
res szobában étkeznek, játsza
nak és szunyókálnak az ovisok. 
Munkatársaim a belső átalakítá
sok nagy mesterei, az asztalkák 
és a kiságyak cseréjét rövid időn 
belül teljesítik. Innen kilépve 
egy körülbelül 27 négyzetmé
teres kiegészítő helyiségen ke

resztül vezet az út a mai ünnepi 
programunk helyszínéhez, a 60 
négyzetméteres új tornaterem
be. Az egész épület energetikai
lag is megújult, az összes hom
lokzat hőszigetelést kapott, az 
elavult kazán helyére kondenzá
ciós kazánt építettek be, és a régi, 
ormótlan kéményt lebontották.

Tájékoztatója után Borbély 
Szilvia gyors léptekkel a műsor 
helyszínét vette célba.

A gyermekek méreteire sza
bott tornaterem kiállta a „Gullive
rek” próbáját is. A rövidnek nem 
nevezhető, ám színes és tartal
mas műsor moderátora maga az 
óvodavezető volt. 

A köszöntők sorát Kucsák 
László miniszteri biztos nyitotta 
meg: 

– Mert nagyot álmodni az 
intézményvezető asszony, s az 
álom valósággá vált. Jó ide be
jönni, körülnézni. Egy biztos, az 
ovisok kitűnő környezetben él
hetik felhőtlen éveiket – mondta, 
a születésnapi jókívánságot meg
előzően őszinte meglepődését is 
kifejezve: – Számos alkalommal 

vendégeskedem óvodákban, de 
minden alkalommal meglepnek 
az apróságok méreteire készített 
bútorok, nem is szólva a térdma
gasságában felszerelt mosdókra. 
Hát igen, felnőttünk!

  Folytatás a 4. oldalon
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Amikor egy álom valóra válik
 
Kettős ünnep a Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvodában

�A SZÉPRE TERVEZETT MEGHÍVÓN SZERETETTEL INVITÁLTAK A PESTSZENTLŐRINCI LURKÓ-LIGET 
ÓVODA EMELETRÁÉPÍTÉSSEL BŐVÍTETT ÉPÜLETÉNEK JANUÁR 24-I ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA, EGYÚT-
TAL AZ ARRÓL VALÓ MEGEMLÉKEZÉSRE, HOGY 45 ÉVES LETT AZ INTÉZMÉNY. ÁM A MEGHÍVÓBÓL AZ 

NEM DERÜLT KI, HOGY MILYEN SZERETETTELJES, IGÉNYESEN ÖSSZEÁLLÍTOTT MŰSORRAL GAZDAGÍTJÁK 
A PROGRAMOT. 

KURIÓZUM A SZOLGÁLAT

A HUNGARIKUM BIZOTTSÁG 2015-ben sorolta 
nemzeti büszkeségeink közé a több mint 
százéves Magyar Védőnői Szolgálatot. A XVIII. 
kerületben is hagyománya van annak, hogy az 
önkormányzat segíti, támogatja a helyi szolgála-
tot. Dömötör István alpolgármester január 23-án 
eszközöket és játékokat adott át a Zsebők 
Zoltán Szakrendelőben a védőnői szolgálatnak.

ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉG

AZ ELMÚLT ÉV VÉGÉN negyedik alkalommal 
díjazta Pestszentlőrinc-Pestszentimre Építésze-
ti-Műszaki Tervtanácsa a véleményezésre be-
nyújtott tervek legjobbjait. A 2017-ben készült 
tervek közül 32-vel pályáztak, s a szakmai zsűri 
a legjobb hármat díjazta. A Herrich–Kiss-villá-
ban megrendezett eredményhirdetésen Ughy 
Attila polgármester adta át az elismeréseket. 

GYORSABB A SÜRGŐS

MÁR NEM KELL AGGÓDNUNK azért, hogy egy 
váratlanul felmerülő, súlyos egészségügyi 
problémával hosszan kell várakoznunk a 
sürgősségi osztályon, mert a triázsrendszernek 
köszönhetően a megvizsgált beteget néhány 
percen belül a megfelelő szakorvoshoz irányít-
ják tovább. A január 1-jétől működő rendszer 
révén minimálisra csökkenhet a várakozási idő.

DROGMEGELŐZÉS

SENKI NEM VITATJA, hogy már egy általános 
iskolás gyerek is könnyen kapcsolatba ke-
rülhet a drogokkal, ami soha nem vezet jóra. 
A megelőzés leghatékonyabb módja az, ha 
a fiatalok és a családok pontos ismereteket 
kapnak a kábítószerekkel kapcsolatos prob-
lémákról. A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum ebben igyekszik segíteni.

TÁNCKLUB

A NOSZTALGIÁZÁS NEM AZT JELENTI, hogy csak 
idős nyugdíjasok emlékeznek a régi szép idők-
re és a régi szép nótákra, táncdalokra. Jóval a 
nyugdíj előtt a középkorosztály is szívesen szó-
rakozik ifjúsága nagy slágereire, sőt táncra is 
perdül. A PIK-ben ezt már évek óta megtehetik 
havonta kétszer. Január 12-én a színházterem 
egész délutánra táncteremmé vált.
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A Lurkó-liget óvoda 
korszerűsítése és bővítése 
– a tavalyi év legnagyobb 
intézményi beruházása a 
kerületben – a nyáron kez-
dődött. Az emeletráépítés 
révén kialakítottak egy 
új csoportszobát, és az 
emeleten kapott helyet az 
új, nagyobb tornaterem is.
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A játék oldja a feszültséget a gyerekekben, így nyugodtak a vizsgálatok közbenEGÉSZSÉGÜGY

BODZAY ZSOLTÁN 

A Hungarikum Bizottság 
2015ben sorolta nemzeti 
büszkeségeink közé a több 
mint százéves Magyar Védőnői 
Szolgálatot mint nemzetközi
leg is egyedülálló, tradicioná
lis ellátási rendszert. A XVIII. 
kerületben is hagyománya van 
annak, hogy az önkormányzat 
segíti, támogatja a helyi szol
gálatot. 

MEGBECSÜLIK  
A VÉDŐNŐKET
A támogatás egyik példája 
volt az a január 23i esemény, 
amelyen a kerületi védőnők 
munkájának megkönnyítése 
érdekében az önkormányzat 

eszközöket és gyermekjátéko
kat adományozott, amelyeket 
Dömötör István adott át a Zse
bők Zoltán Szakrendelőben. 

Az alpolgármester kuri
ózumnak nevezte a védőnői 
szolgálat tevékenységét, amely
re büszkék lehetünk. 

– A külföldiek sokszor nem 
is értik, ha szóba kerülnek a 
magyar védőnők, akiknek a te
vékenysége a családtervezéstől 
a várandós és gyermekágyas 
anyák gondozásán keresztül a 
gyermekek tanköteles korának 
végéig terjed, illetve komplex 
családgondozást jelent. A vé
dőnők hivatása bizalmi tevé
kenység, hiszen ők azok, akik 
a legbensőbb, legintimebb 
helyzetekben, pillanatokban 
találkoznak a családokkal. 

Megbecsülés illeti a munkáju
kat, amelyet az önkormányzat 
is igyekszik elismerni, évek óta 
különböző eszközökkel igyek
szünk megkönnyíteni a tevé
kenységüket.

NEM VOLT 
ZSÁKBAMACSKA
Az önkormányzat a koráb
bi években például számí
tástechnikai eszközökkel, 
szolgálati telefonnal, utazási 
költségtérítéssel, valamint 
ruhapénzzel támogatta a vé
dőnőket. A most átadott esz
közök a mindennapi munkát 
segítik. Például a magasság
mérő, a látásvizsgáló tábla és 
a babamérleg, továbbá a szí
nes játékok, a labda és a legó, 

amelyek az otthonihoz hason
ló barátságos környezetet te
remtenek. 

Az alpolgármester, miközben 
átadta az önkormányzat által 
vásárolt eszközöket, hozzátette, 
hogy az elmúlt évekhez hason
lóan megkérdezték a védőnőket 
arról, hogy mire van szükségük 
a munkájukhoz. Egyúttal azt 
kérte, hogy a továbbiakban is 
jelezzék, hogy miképpen tudna 
javítani a körülményeiken az 
önkormányzat. 

A GYEREKJÁTÉK 
ÚJDONSÁG
A kerületi vezető védőnő, Mé-
száros Zoltánné a Havannala
kótelephez tartozó Kondor 
Béla sétányon lévő gyermekor
vosi rendelőből jött átvenni az 
eszközöket és a gyermekjáté
kokat. Elmondta, hogy az ön
kormányzat korábbi hasonló 
jellegű támogatása keretében 
kaptak már vérnyomásmérőt 
és hallásvizsgáló készüléket is. 

– A gyerekjáték újdonság. 
A szülők eddig is hoztak ma
gukkal, és egy részüket ott 
hagyták a rendelőben, ám 
ezek újak, amelyeknek bizto
san örülni fognak a gyerekek. 
A játék oldja a feszültséget 
bennük, elkezdenek játszani, 
és közben partnerek a vizsgá
latok elvégzésében. 

�A korábbi esztendők gyakorlatához hasonlóan idén is támogatja a 
kerületi védőnők munkáját az önkormányzat. Dömötör István alpolgár-
mester január 23-án eszközöket és játékokat adott át a Zsebők Zoltán 

Szakrendelőben a védőnői szolgálatnak.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁS A VÉDŐNŐKNEK
A hazai szolgálat tevékenysége kuriózumnak számít 

A nemzetközi gyakorlat 
A Magyar Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Tevékenységének középpont-
jában az általa gondozott családok egészségének védelme, a betegségek kialakulá-
sának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. A magyar védőnők képzettsége 
kiemelkedő, és a feladatuk széles körű. Nagy-Britanniában például a védőnők – az úgy-
nevezett health visitorok – csak hathetes korban veszik át a gyermeket a szülésznőktől, 
az iskoláskor kezdetén pedig továbbadják őket a „közösségi nővérnek”. Ausztriában a 
szociális munkások látnak el hasonló feladatkört. Magyarországon kívül Finnországban 
vannak még hasonló szerepet betöltő védőnők, máshol a szülésznők feladata a váran-
dós és gyermekágyas anyák gondozása.

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

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

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

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

FEHÉR GÁBOR

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

FERENCZ ISTVÁN

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

HAVASI ZOLTÁN

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

KASSAI DÁNIEL

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

KÁDÁR TIBOR

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

KŐRÖS PÉTER

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

KŐSZEGI JÁNOS

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

MAKAI TIBOR

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

MÉRŐ PÉTER FERENC

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

PETROVAI LÁSZLÓ

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

SOMODY LÁSZLÓ

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

TORMA BEÁTA 

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

TÓTH KÁLMÁN

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

Dömötör István alpolgármester adta át az önkormányzat által vásárolt eszközöket és játékokat
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SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

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

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 óráig

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

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 

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

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

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

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
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Bejelentkezés a 205-3045-ös 
telefonszámon hétköznapokon  
14–18 óráig.
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Sok az építkezés, nehéz megfelelő kivitelezőt találni FEJLESZTÉSEK

ELSŐDLEGES AZ ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉG
Családi ház, társasház és középület tervét is díjazták

BODZAY ZOLTÁN 

Az értékelt, illetve a díjazott ter
vekről Jankovits Vera kerületi fő
építészt kérdeztük. 

– A benyújtott tervek típusa 
nagyon vegyes. Lehet az egy ki
sebb családi ház bővítése vagy 
akár középület terve, az értékelés
nél csak az építészeti minőség szá
mít, a funkció nem. Azt szeretjük, 
ha a tervezők a hagyományos ér
tékek hordozása mellett azokhoz 
hű új értéket tudnak teremteni.

Több mint egy éve fogadta el 
az önkormányzat a településképi 
rendeletet és a Településképi Ar
culati Kézikönyvet, amelyet a ke
rületben építészeti feladathoz jutó 
építészek használnak, tájékozódva 
belőle. 

– Ami még mindig gondot je
lent, az a divatossá vált mediterrán 
házak tervezése, amelyek tájidege
nek, túlburjánzó tetőfolyamokat 
és bonyolult csomópontokat ered
ményeznek, s ezáltal magasabb 
építési költségeket is igényelnek. 
Próbáljuk ezért lebeszélni a ter
vezőket és az építtetőket az ilyen 
megoldásokról és az egyszerűsíté
sek irányába terelni őket – hívta fel 
a figyelmet Jankovits Vera. 

GYERMEKORVOSI 
RENDELŐ
Az I. díjat a Nemes utca 22. alatt 
létesülő gyermekorvosi rendelő 
kapta, amelyet az Incorso Építész 
és Építőműhelyben Bencze Zoltán 
és Kiss Szabolcs tervezett.

– A feladat Pestszentimre köz
pontjában rendkívül összetett volt. 
A meglévő karakteres megjelené
sű szakorvosi rendelőintézet mellé 
kellett az új gyermekorvosi és fog
orvosi szakrendelőt kialakítani, a 
városrészközponti tér megkezdett 
térfalának befejezéseként. A fel
nőtt szakorvosi rendelő ívelt meg
jelenése, anyaghasználata erős 
kötöttséget jelentett, míg a terület 
másik karakterformáló jellege a 
döntően kisvárosias, többnyire 
családi házas környezet. 

A terv az ívelt alaprajzi rend
szert átértelmezve a telek beépí
tési vonalával követi a megkezdett 
irányt.

– Az épület telepítése és a 
funkcionális tartalmat is tükröző 
tömegkompozíciója jó városépíté
szeti és építészeti válasz a feladat
ra, mely szerint egy korábbi épí
tészeti szemlélet alapján kialakult 
épülethez is lehet kortárs módon 
igazodni, úgy, hogy egy város
központhoz méltó közösségi tér, 
„agóra” jöhessen létre. 

Az épület léptéke a családi ház 
és a középület között jól eltalált, 
a különböző léptékű és funkciójú 
(lakó és intézményi) környezetet 
megfelelő módon kapcsolja össze. 

– A terv egyszerre adott pél
daszerű választ mind a tér felme
rülő igényeire, mind a kisvárosias 
és családi házas környezethez 
való érzékeny alkalmazkodásra, 
és ezzel pozitív irányba mozdítja 
Pestszentimre városközpontjának 
a képét – összegezte a díjnyertes 
pályamű előnyeit Jankovits Vera.

36 LAKÁSOS 
ÉPÜLET
A II. díjat a Benedek Elek utca 
9. alatti telken épülő 36 lakásos 
lakóépület érdemelte ki, amelyet 
Barta Ferenc, Kiss Róbert és Ro-
goz Péter tervezett. Az alapkon
cepció szerint egy modern han
gulatú társasház megtervezése 
volt a tervezők célja. 

– A telekadottságok gondos 
vizsgálata után a tervtanácsnak 
a koncepcióterv három válto
zatát mutatták be, melyek kö
zül ezt a változatot javasoltuk 
kidolgozásra. Az ott lévő négy 
nyolcvanéves platán védelme 
érdekében az emeletes épülettö
meg az utcával párhuzamosan, 
az előkerti beépítési vonalra 
került. Erre merőleges a tároló
kat magában foglaló földszintes 
épületrész, mely elválasztja a 
földszinti lakások kertjét a fel
színi parkolóktól. 

Az épület belső közlekedése, 
a jól működő, klasszikus oldal
folyosós rendszert követi, ahon
nan a délnyugati tájolású lakások 
nyílnak. A telepítés ugyanakkor a 
kialakult városszövetbe is beillesz
kedik. 

– Az épület tömegformálása 
és megjelenése szempontjából a 
modern anyaghasználat, 
a trendi szalagszerű 
„hajtogatások” 
és a keskeny 
e r k é l y l e 
mez ele
g á n s , 

kortárs megjelenést kölcsönöz. 
Dicséretet érdemel az épület 
egyszerű, letisztult, minden di
vatos túlzástól mentes építészeti 
megfogalmazása – értékelte a 
második helyezett tervet a fő
építész.

EGY CSALÁDI HÁZ
A tervtanács a III. díjat a Wlas
sics Gyula utca 93. alatt épülő 
családi háznak ítélte, amelynek 
tervezője Szabó Ádám. Az épü

let terve egy négy
tagú család 

s z á m á r a 
készült , 

o l y a n 
a lap
rajzi 

kialakítással, hogy a későbbiek
ben az emelet akár önálló lak
részként is működhessen. 

– A lakóház alaprajza jól 
szervezett, racionális térkapcso
latokkal, tágas, jól használható 
terekkel. Újszerű, merész, az 
utca tengelyével 15 fokos szöget 
bezáró tetőgerinccel kialakított 
épülettömeg, mely léptékével jól 
illeszkedik a Bókaytelep környe
zetébe, igazodik a terület építé
szeti fejlődési irányához. A csa
ládi ház érdekes, új formavilágot 
mutat, mely visszafogott stílu
sával és igényes anyaghasznála
tával példamutató a kerületben. 
A ház közvetlen környezetének 
arculata változatos, a megépülő 
lakóház üde színfoltjává válhat 
az utcaképnek. A kortárs és kor

szerű épület a településkép fejlő
dését pozitív irányba mozdítja.

MEGFELELŐ 
KIVITELEZŐ
A díjátadón elhangzott egy mon
dat, amely szerint a tervezők ré
málma, ha a tervük díjat kap, de 
aztán valamiért nem készül el az 
épület. A harmadik díjat nyert 
családi ház tervezője, Szabó Ádám 
elmondta, hogy érdekes a mai 
helyzet, amikor rengeteg az épít
kezés, mert a legnagyobb gondot 
a megfelelő kivitelező megtalálása 
jelenti. Sokakat elijeszt ugyanis a 
szokatlan vagy kicsit bonyolultabb 
építészeti megoldás, ezért inkább 
a megrendelő feje főhet, hogy 
megtalálja a megfelelő kivitelezőt.

�Az elmúlt év végén negyedik alkalommal díjazta Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Építészeti-Műszaki Tervtanácsa a hozzá véle-
ményezésre benyújtott tervek legjobbjait. A 2017-ben készült tervek 

közül beadott 32 terv közül tíz jutott be a versenybe, s a legjobb három 
kapott díjat. A Herrich–Kiss-villában megrendezett eredményhirdetésen 
Ughy Attila polgármester adta át az elismeréseket. 

A tervtanács 2018-as első helyezettje, Kiss Szabolcs Ughy Attila polgármestertől 
vette át a díjat

Mi a modern?
Az építészet, ahogy minden más művészeti ág, igyekszik megjeleníte-
ni az adott kor társadalmát. Évezredek óta vitatkoznak az emberek 
arról, hogy mi korszerű, mi ízléses. Vannak, akik szerint ízlésről nem 
is lehet vitatkozni, ám ha így lenne, akkor az ízléstelenség kifejezést 
törölnünk kellene a szótárból. 

Napjaink általánosan elfogadott építészeti irányzatát a Bauhaus-
ból kifejlődött funkcionalizmus hatja át, és az ettől eltérő, a régebbi 
korszakok stíluselemeit újragondoló terveket gyakorta lenézik. Ma 
még korai megmondani, melyik elgondolás lesz igazán maradandó, 
ám az tény, hogy világszerte a múlt fennmaradt lenyűgöző em-
lékeiért húznak bakancsot a turisták. A Budapestre érkező tömegek 
nem a Rákóczi hidat, a Művészetek Palotáját fotózzák, hanem a 
Lánchíd, a Budai vár, a Halászbástya, a Mátyás-templom, a Parla-
ment, a Hősök tere szobrai körül nyüzsögnek. Talán, mert ezek va-
lami olyan jellegzetes emléket nyújtanak, amilyennel máshol ebben 
a formában nem találkozhatnak. A gyökerekhez visznek vissza, ami 
nélkül korona sincs. 
 S. N. Zs.   
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Kettős ünnep a Pestszentlőrinci Lurkó-liget ÓvodábanKÖZÉLET

A Pestszentimrei Közösségi 
Házban Lévai István Zoltán al
polgármester köszöntötte a XVI
II. kerület nevében a megjelent 
családokat és egyesületi tagokat. 

– Önkormányzatunk számá
ra fontos a családok és a gyerme
kek sorsa, éppen ezért kiemelten 
jó kapcsolatot ápolunk a pest
szentimrei egyesülettel. Tavaly 
elnyertük a Családbarát önkor
mányzat címet, és ennek az el
ismerésnek a jövőben is igyek
szünk megfelelni. Továbbra is 
megteszünk mindent a kerületi 
nagycsaládosok támogatásáért – 
mondta Lévai István Zoltán.

A nagycsaládos élethez nagy
részt szív kell, de nem árt hozzá 
egy kis szervezőkészség sem. Erről 
már Kardosné Gyurkó Katalin, a 
Nagycsaládosok Országos Egye
sületének elnöke beszélt, aki ki
emelte, hogy az önkéntesek nélkül 
nem működne a segítségnyújtás.

– Az önkéntesek azok, akik 
vállalják, hogy hetente akár több 
alkalommal is a családokért dol
goznak a szabadidejükben. A ré
szükről ez tudatos elköteleződés. 
A nehéz helyzetben lévő csalá
doknak az adományokon kívül 

olykor elég egy kis kedvesség, 
segítség a napi gondok megoldá
sában, s egyegy családi program 
megszervezése és lebonyolítása 
is sokat jelent számukra.

A találkozón megajándékozott 
önkéntesek munkája igen sokrétű. 
Van, aki az adománygyűjtésben, 
az adományok osztályozásában, 

szétosztásában jeleskedik, mások 
programokat szerveznek, és van
nak olyanok is, akik az adminiszt
rációs hátteret biztosítják. 

A nagycsaládosok egyesüle
tei lehetőséget teremtenek arra, 
hogy a többgyermekes családok 
egymást ismerő és segítő közös
séggé váljanak. Társadalmi és 

politikai szinten is képviselik a 
családokat, tisztában vannak a 
hátrányos helyzetű, nehéz anya
gi körülmények között élők ki
létével, azzal, hogy hol van tar
tósan beteg gyermek, és hogy 
kinek milyen segítségre van 
szüksége.

P. A.

ÍGY ÉRTEHETŐBB A KÖZÖS ÖRÖMÜNK

A NAGYCSALÁDOSOKÉRT DOLGOZNAK
A közép-magyarországi régió, azon belül a főváros nagycsaládos egyesületeinek a közösségért legtöbbet dolgozó önkén-
teseit ajándékozták meg január 19-én a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület és a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének közös rendezvényén. 

Folytatás az 1. oldalról

A Pestszentlőrinci Lurkóliget 
Óvoda átadóján a váratlanul 
gyermekméretűre zsugorodó 
mikrofonállvány visszarendezé
sét követően Ughy Attila köszön
tötte a vendégeket. 

– Egy település, egy kerület 
akkor tud közösség maradni, ha 
élhető és szerethető jövőképet 
vetít a tagjainak, olyan célokat, 

amelyeket mindenki magáénak 
vall. Minden évben, amikor az 
önkormányzatunk tennivalóit 
sorjázzuk, költségvetést készí
tünk, pályázatok után kutatunk. 
A legfontosabb beruházások 
sorában mindig ott lesznek óvo
dáink, iskoláink. És ha találunk 
olyan kedvező konstrukciót, mint 
például itt, a Lurkóliget óvoda 
esetében, hogy a kormány 100 
millióval támogatja a korszerű

sítést, akkor azon leszünk, hogy 
mellé tudjuk tenni a szükséges 
maradék összeget, ahogy most is 
a 46 millió forintot. Igyekszünk 
kihasználni minden alkalmat, 
ami a jövőt építi, ami gyermeke
ink boldogulását szolgálja, és ez 
így lesz mindig – mondta többek 
között a polgármester.

Az óvodások műsora a négy
évesek köszöntőjével kezdődött. 
Ki könnyekkel, ki mosollyal ju

talmazott. A verselést, esernyős 
táncot és éneket követően Galgó-
czy Zoltán lépett a mikrofonhoz: 

– Kettős minőségemben, al
polgármesterként és a terület 
képviselőjeként büszkén nézek 
körül a megújult óvodában. 
Amennyiben emlékezetem nem 
csal, a kilencvenes évek óta ilyen 
nagyságrendű óvodai beruházás 
nem volt a kerületben, így még 
érthetőbb az örömöm. 

Az alpolgármesteri köszön
tőt követően a nemzeti színű 
szalag átvágásával megtörtént 
az ünnepélyes átadás, majd 
újabb műsorszámokkal lepték 
meg a vendégeket a szervezők. 
Halász Judit dalaiból Csjef Klau-
dia énekművész adott át egy 
csokornyit Draskóczy Zoltán gi
tárkíséretével. Ezután vegyesen 
léptek fel az ovisok kamaszok
kal és ifjúkorú vendégművé

szekkel, majd, mint derült égből 
a villámcsapás, „apácashow” 
került terítékre, olyan dögös 
zenével és koreográfiával, hogy 
ember nem maradt mozdulat
lan. A tévedések elkerülésére 
tisztázzuk: az óvoda munkatár
sai által előadott fergeteges pro
dukcióban az apácaruha csupán 
jelmez volt.

Az ünnepséget finom falatok
kal kísért állófogadás zárta.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

BÚCSÚ KLÁRI NÉNITŐL
Olyan embertől kellett búcsút vennünk, aki Pestszentlőrinc és Pest
szentimre több generációjának műveltségét, pályára lépését alapoz
ta meg, érdeklődését, tehetségét támogatta: január 2án elhunyt dr.  
Salyámosy Miklósné magyar–német szakos gimnáziumi tanár, a ko
rábbi Steinmetz Miklós Gimnázium igazgatója. Klári néniként ismer
te őt minden tanítványa és persze a diákok családja is. Szombathelyen 
születettt 1928ban, a bölcsészkar elvégzése után Zalaegerszegen és 
Rákosligeten tanított, onnan érkezett a lőrinci iskolába. 

Több mint öt évtizeden át dolgozott pedagógusként, nem csoda 
hát, ha nem csak a kerület utcáin járva üdvözölték őt nagy szeretet
tel és tisztelettel. Osztályfőnökként, később igazgatóhelyettesként és 
igazgatóként is mindig elve volt a tehetség következetes gondozása. 
Diákok ezrei érettségiztek a keze alatt, a magas követelmények szere
tettel párosultak nála. Az igyekvő, szorgalmas és tehetséges tanulókat 
kiemelten, messze az elvárhatón túl támogatta, segítette. A humán és 
a reál érdeklődésű tanulók éppúgy számíthattak a segítségére, mint 
az élsportolók vagy a művészi tehetséggel megáldott fiatalok. Ennek 
köszönhetően ismert szakemberek, sportolók, alkotók, közéleti sze

mélyiségek, tudósok sora került ki a 
keze alól, és emlékezik rá szeretettel a 
mai napig. 

Dr. Salyámosy Miklósné aktívan vett 
részt a kerület társadalmi életének for
málásában is. Munkásságát, tevékeny
ségét Pro Urbedíjjal és gyémántdiplo
mával is elismerte az önkormányzat.

K. Gy.                   

ELŐVÁLASZTÁS, 
ELŐKAMPÁNY
Ismét megnyitotta kapuit az MSZP kerületi irodájában 
január 28-án a Bal 18 Közéleti Kávézó. A vendég Horváth 
Csaba főpolgármester-jelölt volt.

A rendezvény helyszínére belépve sorban állás fogadott, amire volt 
magyarázat. Köztudott, hogy a baloldali főpolgármesterjelöltek – 
Horváth Csaba és Karácsony Gergely – előválasztás keretében a buda
pestiekre bízzák, ki legyen Tarlós István majdani kihívója. A kerületi 
szimpatizánsok a kávézást megelőzően, itt és most leadhatták a voksa
ikat. A rendezvény moderátori feladatait ellátó újságíró, Gyuricza Péter 
köszöntő szavait követően a „mindent tudni szeretnénk az előválasz
tásról” kéréssel fordult a vendég felé, aki így válaszolt:  

– Érdemes a választási hajlandósággal kezdenem. A friss hírek 
szerint mintegy 2500 szavazatot adtak le a mai napon. Összességé
ben az ötezer egy minimális elvárásnak tekinthető, és tízezer sza
vazattal már átlépnénk egy lélektani határt. Ez utóbbi mennyiség 
elérésével már komoly hajlandóságról is beszélhetnénk. Miután 
mindenre kíváncsi a hallgatóság, szeretnék kitérni arra, miben gon
dolkodunk azonosan Karácsony Gergellyel, és milyen kérdésekben 
vannak eltérések közöttünk. Meglátásom szerint szakmai kérdések
ben nincsenek jelentős különbségek, ám ami a politikai gondolko
dást illeti, magam csak a baloldali egységben hiszek, míg az eddigi 
kijelentései ismeretében Karácsony Gergely engedékenyebb ebben 
a kérdésben, azaz abban, hogy kivel tervez együttműködést a meg
választása esetén. A személyekre leadott voksok száma eldöntheti, 
mely irányzat a népszerűbb a budapesti szimpatizánsaink számára.

Az est folyamán szóba került az egészségügy és az oktatás hely
zete is, akárcsak a jelenlegi városvezetés munkája.

A rendezvény házigazdája Kunhalmi Ágnes országgyűlési kép
viselő és Szaniszló Sándor fővárosi képviselő volt.

Gönczöl András



5

VÁROSKÉP p 2019. február 5. XXVIII. évfolyam 2. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

A képviselő-testület november 15-i ülésén született rendeletek, határozatok KÖZÉLET

KONDITEREM A RENDŐRÖKNEK
Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítéséről
Rendeletek
1. A képviselőtestület 19 igen sza
vazattal egyhangúlag megalkotta 
26/2018. (XI.27.) sz. önkormány
zati rendeletét az egyes anyakönyvi 
események engedélyezésének sza
bályairól, valamint az események
hez kapcsolódó többletszolgáltatá
sokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 37/2011. (XI.15.) sz. rendelet 
módosításáról. 
2.  A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben hozta meg a 27/2018. 
(XI.27.) sz. önkormányzati rendele
tet a pénzbeli és természetbeni szo
ciális támogatásokról szóló 7/2015. 
(II.25.) sz. rendelet módosításáról.

Határozatok
3. A képviselőtestület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy ha
tározott, hogy az önkormányzat 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal a XIX. kerületi he
lyi Tűzoltóparancsnokság javára 
bruttó 1 millió forintos támogatási 
szerződést köt, és felkérte a polgár
mestert az adományozási szerződés 
aláírására.
4. A testület 20 igen szavazattal 
összhangban döntött arról, hogy 
a Budapesti Rendőrfőkapitány
ságnak bruttó 5 millió forintos 
adományt ad, amelyet kizárólag a 
BRFK XVIII. kerületi Rendőrka
pitányság épületében kialakítandó 
kondicionálóterem megvalósítására 
fordíthatnak, egyben felkérte és fel
hatalmazta a polgármestert az ado
mányozási szerződéssel kapcsolatos 
intézkedésekre és annak aláírására.
5. A képviselőtestület 20 igen sza
vazattal egyhangúlag úgy határo
zott, hogy az önkormányzat „A 
fővárosi kerületi belterületi szilárd 
burkolat nélküli utak szilárd burko
lattal történő ellátása” címmel pá
lyázatot nyújt be, valamint felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert a 
további szükséges intézkedésekre és 
nyilatkozatokra.  
6. A testület 16 igen szavazattal és 3 
ellenszavazattal úgy döntött, hogy a 
132/2018. (V.29.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: „A kép
viselőtestület úgy dönt, hogy kez
deményezi a Budapest XVIII. ke
rület, Közdűlő út – (156103) hrszú 
út – (156097) hrszú út – 156099 
hrszú erdő által határolt terület bel
területbe vonását.” 

A belterületbe vonással érintett 
ingatlanok és a területfelhasználás 
célja:
1. Hrsz. 0156102, terület: 31673 m2, 
területfelhasználási cél: kizárólag a 
meglévő kertvárosias, intenzív be
építésű lakóterület megközelíthető
sége érdekében –belterületbe vonás 
– közterület kiszabályozása az érin
tett ingatlanon.
2. Hrsz. 0156103, terület: 1978 m2, 
területfelhasználási cél: kertvárosi
as, intenzív beépítésű lakóterület – 
közterület belterületbe vonása.
3. Hrsz. 0156108, terület: 3560 m2, 
területfelhasználási cél: kertváro
sias, intenzív beépítésű lakóterület 
belterületbe vonása.
4. Hrsz. 0156109, terület: 583 m2, 
területfelhasználási cél: kertváro
sias, intenzív beépítésű lakóterület 
– közterület – belterületbe vonása.
5. Hrsz. 0156110, terület: 8775 m2, 
területfelhasználási cél: kertváro
sias, intenzív beépítésű lakóterület 
belterületbe vonása.

A képviselőtestület felkérte a 
polgármestert, hogy az érintett in
gatlantulajdonosok nyilatkozata és 
a későbbiekben csatolt vázrajz, ta

lajvédelmi terv és a befizetett igaz
gatási szolgáltatási díjak igazolása 
alapján a belterületbe vonási eljárást 
indítsa meg az illetékes ingatlanügyi 
hatóságnál, és a földvédelmi eljárás
sal kapcsolatban az önkormányzat 
képviseletében járjon el. 

A képviselők felkérték és felha
talmazták a polgármestert az egyéb 
szükséges intézkedésekre és a kap
csolódó nyilatkozatokra.  
7. Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 30. § (6) bekez
dés c) pontja alapján a testület 18 
igen szavazattal és 1 ellenszavazat
tal elfogadta az önkormányzat és a 
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató 
Kft. közötti haszonbérleti szerződés 
módosítását, amely szerint a szer
ződés 1. sz. melléklete helyébe az 
előterjesztés 3. sz. melléklete kerül, 
a haszonbérleti díj mértéke 2019. ja
nuár 1jétől évi 114.054.000 forintra 
változik. 

A képviselőtestület egyúttal fel
kérte a polgármestert, hogy tegye 
meg a szerződés módosításához 
szükséges intézkedéseket, és felha
talmazta annak véglegesítést követő 
aláírására.  
8. Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) bekezdés 
d) pontja és 20. § (2) bekezdése alap
ján a képviselőtestület 19 igen sza
vazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező XVIII., Ady Endre u. 100. 
alatt található (hrsz. 144405, 144406) 
132 m2 alapterületű volt pestszen
timrei ügyfélszolgálati irodát a 
Csibész Család és Gyermekjóléti 
Központ Pestszentimrei Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat térítésmen
tes használatába adja 2019. február 
1jétől, a szolgálat székhelyének, az 
1188 Vezér u. 52. alatti épület átépí
tésének időtartamára. 

A képviselők felkérték és felhatal
mazták a polgármestert a haszon
kölcsönszerződés előkészítésére és 
aláírására, valamint az egyéb szük
séges intézkedésekre.  
9. Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 30. § (2) bekez
dés c) pontja, 43. § (1) bekezdése 
és 48. §a alapján a testület 13 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással döntött arról, hogy 
értékesítésre jelöli ki a 150228/149 
hrszon nyilvántartott, természet
ben a XVIII., Margó Tivadar ut
cában található telekingatlant. Az 
értékesítés formája nyílt árverés, 
az ingatlan kikiáltási ára az érték
becslésben meghatározott bruttó 
132.390.000 forint.
A képviselők felkérték és felhatal
mazták a polgármestert az árverés 
sikeres és eredményes lebonyolítása 
érdekében az árverés kiírására és 
az egyéb szükséges intézkedésekre, 
sikeres árverés esetén az adásvételi 
szerződés aláírására. 
10. Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 30. § (2) be
kezdés c) pontja alapján a képvi
selőtestület 13 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy értékesítésre jelö
li ki az 1182 XVIII., Esze Tamás u. 
22. alatt található, 145962 hrszú in
gatlant. Az értékesítés formája nyílt 
árverés, az ingatlan kikiáltási ára 

az értékbecslésben meghatározott 
bruttó 28.210.000 forint.

Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz.  rendelet 30. § (2) bekez
dés c) pontja alapján a testület 13 
igen szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy együttes értékesítésre jelöli ki 
az 1183 Üllői út 486. alatt található 
alábbi társasházi albetéteket:
– 155674/0/A/1 hrszú, 85 m2 
alapterületű, lakás megnevezésű 
ingatlan,
– 155674/0/A/2 hrszú, 67 m2 alapte
rületű, iroda megnevezésű ingatlan,  
– 155674/0/A/3 hrszú, 46 m2 
alapterületű, raktár megnevezé
sű ingatlan.

Az értékesítés formája nyílt árve
rés, a teljes ingatlan (az összes albetét) 
kikiáltási ára az értékbecslésben meg
határozott bruttó 26.165.000 forint. 

Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 30. § (2) bekez
dés c) pontja alapján a testület 13 
igen szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az ingatlan tulajdoni lapján 
szereplő végrehajtási jog törlését kö
vetően együttes értékesítésre jelöli 
ki a 1183 Felsőcsatári út 81. alatt ta
lálható alábbi társasházi albetéteket: 
– 153115/A/1 hrszú, 32 m2 alapte
rületű lakás,
– 153115/A/2 hrszú, 39 m2 alapte
rületű lakás,
– 153115/A/3 hrszú, 28 m2 alapte
rületű lakás,
– 153115/A/4 hrszú, 28 m2 alapte
rületű lakás,
– 153115/A/5 hrszú, 27 m2 alapte
rületű lakás,
– 153115/A/6 hrszú, 28 m2 alapte
rületű lakás,
– 153115/A/7 hrszú, 28 m2 alapte
rületű lakás. 

Az értékesítés formája nyílt árve
rés, a teljes ingatlan (az összes albe
tét) kikiáltási ára az értékbecslésben 
meghatározott bruttó 24.955.000 
forint. 

Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 30. § (2) be
kezdés c) pontja alapján a képvi
selőtestület 13 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
úgy határozott, hogy értékesítésre 
jelöli ki a 1185 Nyíregyháza u. 72. 
alatt található, 156519 helyrajzi szá
mú ingatlant. Az értékesítés formája 
nyílt árverés, az ingatlan kikiáltási 
ára az értékbecslésben meghatáro
zott bruttó 24.614.000 forint. 

A képviselőtestület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert az 
árverés sikeres és eredményes le
bonyolítása érdekében az árverés 
kiírására és az egyéb szükséges in
tézkedésekre, sikeres árverés esetén 
az adásvételi szerződés aláírására.

A képviselők felkérték a polgár
mestert, hogy tegye meg a szüksé
ges intézkedéseket, hogy a lakások 
értékesítéséből befolyó összeget a 
lakásért életjáradék rendszer fenn
tartására vagy az önkormányzat tu
lajdonában lévő lakások felújítására, 
illetve lakásvásárlásra használják fel.
11. Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) bekez
dés c) pontja alapján a testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag hozzá
járult ahhoz, hogy a Projekt18 Kft. 

az önkormányzat tulajdonát képe
ző XVIII., Baross u. 40–42., fszt. 9. 
alatti (hrsz. 150447/0/A/3) 69 m2 

alapterületű üzlethelyiség 2018. de
cember 1je és 2019. február 28. kö
zötti időszakra térítésmentes hasz
nálatáról haszonkölcsönszerződést 
kössön a Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szervezetével. 

A képviselők felkérték és felha
talmazták a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedé
seket, valamint gondoskodjon az 
önkormányzat és a Projekt18 Kft. 
között kötött haszonbérleti szerző
dés módosításáról a haszonbérleti 
díj tekintetében.
12. A képviselőtestület 20 igen sza
vazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az önkormányzat a Lőrinc 
2000 Szabadidő Sportegyesülettel 
együttműködési megállapodást köt 
2019. január 1jétől 2022. december 
31ig, és felkérte a polgármestert az 
együttműködési megállapodás vég
leges formában történő aláírására, 
valamint a szükséges intézkedésekre.  
13. A testület 16 igen szavazattal 
egyöntetűen jóváhagyta a 2019. 
évi kerületi sportfeladatok, sport
tevékenységek programját az 1. sz. 
melléklet szerint, valamint felkérte 
a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a progra
mokkal kapcsolatos szerződések, 
megállapodások megkötéséhez és a 
költségek biztosításához.  
14. A képviselőtestület zárt ülésen 
bírálta el a Gazdasági Ellátó Szolgá
lat (1181 Városház utca 16.) vezetői 
pályázatát. 
15. A testület zárt ülésen döntött a 
1182 Üllői út 537. út alatti ingatlan 
értékesítéséről.  
16. A képviselőtestület zárt ülésen 
hozott döntést a közalapítványokkal 
kapcsolatosan. 
17. A testület zárt ülésen határozott 
követelésről való lemondásról. 
18. A képviselőtestület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta 
a XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 
2017. október 20. és 2018. október 
19. közötti időszakban folytatott te
vékenységéről szóló beszámolót. 
19. A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta a Szoci
ális Szolgáltatástervezési Koncepció 
végrehajtási ütemtervében a 2018. 
évre meghatározott feladatok telje
sítésére vonatkozó beszámolót az 1. 
sz. melléklet szerint.  

20. Interpellációk 
1. Kőrös Péter (MSZP) és Somody 
László (Párbeszéd) önkormányza
ti képviselő Dömötör István alpol
gármesterhez nyújtott be interpel
lációt zaj és környezeti terheléssel 
kapcsolatban.

A képviselőtestület Fidesz–KD
NPs többsége 2010 decemberében 
feloszlatta a Zaj és Környezetvé
delmi Tanácsot, ami helyett 2011. 
március 3án létrejött a Zaj és 
Környezetvédelmi Munkacsoport 
Dömötör István vezetésével. Az al
polgármester korábban a Városkép
ben (az önkormányzati lapban) úgy 
nyilatkozott, hogy „stratégiai dön
tések fognak születni a testületben, 
amelyek a kerületben élő embe
rek zaj és környezeti terhelésének 
csökkentését szolgálják”.
A képviselők az alábbi kérdéseket 
tették fel: 
1. Hány alkalommal ülésezett a Dö
mötör István által vezetett munka
csoport?
2. Kik ennek a munkacsoportnak a 
tagjai?

3. Milyen döntések, előterjesztések 
születtek a munkacsoportban?

A Kőrös és Somody képviselő 
által szeptember 10én 20 óra 38 
perckor elektronikusan küldött, a 
szeptember 13i képviselőtestü
leti ülésen elkésettség miatt nem 
tárgyalt interpellációra dr. Molnár 
Ildikó címzetes főjegyző válaszolt:

A képviselőtestület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII.20.) sz. önkormány
zati rendelet 40. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a képviselő, a kép
viselőcsoportok a képviselőtestület 
rendes ülésén interpellációt intéz
hetnek a polgármesterhez, alpolgár
mesterhez, jegyzőhöz, aljegyzőhöz, 
a bizottsági elnökökhöz a bizottság 
munkájával kapcsolatban, a telepü
lésrészi önkormányzat elnökéhez a 
települési önkormányzat munkájá
val és a tanácsnokhoz a tanácsnoki 
feladatkörével kapcsolatban, ame
lyekre érdemi választ kell adni. A 
fent kifejtett szabályozás és az egyér
telmű jogalkotói szándék szerint 
Dömötör István alpolgármesterhez 
interpelláció benyújtására alpol
gármesteri tevékenységéhez, abban 
végzett munkájával kapcsolatban 
van mód, így a beadvány az inter
pelláció jogi feltételeinek nem felel 
meg. A beadványban felvetett tájé
koztatási igény nem alpolgármeste
ri tisztsége során végzett tevékeny
séget érint, így interpellációként 
nem értelmezhető.

A képviselőtestület az interpellá
cióról nem hozott határozatot.
2. Kőrös Péter önkormányzati kép
viselő (MSZP) Lévai István Zoltán 
alpolgármesterhez a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. fel
adatellátásával kapcsolatosan nyúj
tott be interpellációt. 

A képviselőtestület 2018. júli
us 12i rendkívüli ülésén tárgyalta 
a 129. sz. előterjesztést, amelyben 
Lévai István Zoltán arra tett javasla
tot, hogy a Városgazda Zrt. lássa el 
a jövőben a TV18 adásgyártásával 
kapcsolatos feladatokat, amire 120 
millió forintot szántak.

Az alpolgármester javaslatára a 
testület módosította a társaság és az 
önkormányzat között kötött felada
tellátási szerződést, amely szeptem
ber 1jén lépett hatályba. A módosí
tott szerződés tételesen tartalmazza 
a társaságnak a helyi médiaszolgál
tatások keretében a TV18 adásaival 
kapcsolatos feladatait. 

Kőrös Péter kérdéseire Banyár 
László, a Városgazda Zrt. vezér
igazgatója 2018. augusztus 21én 
kelt levelében azt válaszolta, hogy 
a médiafeladatok ellátásához a tes
tület által megszavazott 120 millió 
forintot a próbaidőszak befejezésé
ig, legfeljebb havi 20 millió forintos 
mértékben kívánja felhasználni.
A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel:

1. Lévai István Zoltán figyelem
mel kísértee a szerződésben fog
laltak teljesülését?
2. Milyen intézkedéseket tett an
nak érdekében, hogy a Városgaz
da eleget tegyen a szerződésben 
foglalt kötelezettségének?
3. A testületi ülésen határozottan 
érveltek amellett, hogy a Város
gazda XVIII. Nonprofit Zrt. el 
tudja látni a feladatát. Mi hátrál
tatja a társaságot ebben?
4. A jelentős késésre való tekin
tettel még mindig alkalmasnak 
látjae a Városgazdát a feladatra?
5. Tette intézkedéseket, hogy 
a feladat teljesítésének elmara

dásából származó (a képvise
lőtestület üléséig felgyülemlett) 
55 millió forintos támogatást a 
Városgazda Zrt. a költségvetésbe 
visszafizesse? 

A Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. kezdeményezte a 
Nemzeti Média és Hírközlési Ha
tóságnál (NMHH) lineáris médi
aszolgáltatóként történő nyilván
tartásba vételét, ami a tevékenység 
megkezdésének feltétele. A NMHH 
határozatában arról tájékoztatta a 
Városgazda Zrtt, hogy 2018. no
vember 18tól lineáris médiaszol
gáltatóként nyilvántartásba veszi, 
ezt követően végezheti a társaság 
jogszerűen a tevékenységet. 

Már a 2018. július 12i képvise
lőtestületi ülésen is egyértelmű volt 
az az irányú előterjesztői szándék, 
hogy a Városgazdának biztosítandó 
118 millió forintos támogatásiösz
szegemelés a médiatevékenység 
miatti többletfeladat ellátásából ere
dő többletkiadásokon felüli összeg, 
ami a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedése miatti 
többletből eredő forráshiány finan
szírozására is szolgál. 

A kompenzációval való elszá
molásnak megvan a feladatellá
tási szerződés szerinti, a képvise
lőtestület és a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Irodája 
által elfogadott mechanizmusa. 
Ha az éves végleges elszámolás 
szerint a jogos kompenzáció
igény és a ténylegesen kifizetett 
kompenzáció eltér egymástól, 
akkor testületi döntés alapján 
megtörténik a különbözet visz
szakövetelése (túlkompenzáció 
esetén) vagy annak visszatérítése 
(alulkompenzáció esetén). 

A fentiek alapján az 55 millió fo
rintos támogatás év közben történő 
visszafizetése nem indokolt. 

A képviselőtestület 13 igen sza
vazattal és 7 ellenszavazattal elfo
gadta Lévai István Zoltán alpolgár
mester válaszát.

3. Kőrös Péter önkormányzati 
képviselő (MSZP) a Fáy utcai fej
lesztés sürgőssége kapcsán interpel
lálta Ughy Attila polgármestert. 

A testület 2018. október 31i 
rendkívüli ülésén tárgyalta a 164es 
előterjesztést. 

A napirend vitájában a sürgősség 
okaként azt jelölte meg a polgár
mester, hogy a novemberi képvise
lőtestületi ülésig a pályázattal kap
csolatos szerződések módosítására 
van szükség. 

A képviselő azt kérdezte, hogy az 
előterjesztésben szereplő projekttel 
kapcsolatban 2018. október 31. óta 
milyen intézkedéseket és írásos nyi
latkozatokat tett a polgármester.  

Ughy Attila a következőket vála
szolta: „A képviselőtestület 2018. 
október 31én hozott döntéséről 
a polgármesteri hivatal útján, az 
ülést követő első munkanapon tájé
koztattam a projektmenedzsmenti 
feladatokat bonyolító társaságot. A 
közreműködő szervezettel (Pénz
ügyminisztérium) való mielőbbi 
egyeztetések megkezdése, a meg
valósíthatósági tanulmány és mel
lékletei, a kiviteli tervek és tervezői 
költségvetések benyújtása, továbbá 
a közbeszerzési szakértő bevonásá
val a közbeszerzési eljárás mielőbbi 
megindítása érdekében szükséges 
intézkedések megtétele céljából. 

A képviselő elfogadta Ughy Attila 
polgármester interpellációra adott 
válaszát, ezért a testület nem hozott 
határozatot.
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A képviselő-testület augusztus 30-i rendkívüli ülésén született rendelet és határozatok KÖZÉLET

Kedves kerületi lakosok!
A Helyi Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megfelelően 
Önkormányzatunk meghirdeti a házi esővízgyűjtés programot. 

Földünk ivóvíztartalékai sajnos egyre csökkennek, ennek 
ellenére az ivóvíz felhasználása világszinten rohamosan nő.  
Az ivóvíz drága kincs, ha azonban törekszünk arra, hogy 
csapvíz helyett esővizet használjunk, amikor csak lehet, 
jelentősen csökkenthetjük környezetünk terhelését.  
Az esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával 
jelentősen hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez. 

Önkormányzatunk ehhez segítségként pályázatot hirdet, és a 
nyertes résztvevőknek ingyenesen 1 db 310 literes műanyag 
házi esővízgyűjtő tartályt biztosít, amelyet házhoz is szállít.
Az esővízgyűjtő tartályok korlátozott számban állnak 
rendelkezésre, ezért az elbírálás során az adatlapok beérkezési 
sorrendjét vesszük figyelembe.
 
A pályázatra azok a  XVIII. kerületi, állandó lakcímmel rendelkező lakók jelentkezhetnek, akik vállalják, 
hogy a kiosztott tartályokat 5 évig rendeltetésszerűen használják, amit a Környezetvédelmi Csoport 
munkatársai ellenőriznek.
 
A pályázati adatlap személyesen beszerezhető és benyújtható az Ügyfélszolgálati Irodákon (1184 Üllői út 
400., 1188 Nemes u. 16), ügyfélfogadási időben a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál, valamint 
letölthető a www.bp18.hu honlapról. A pályázati adatlapokat postai úton is várjuk a 1184 Budapest, Üllői út 
400. Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjának címezve.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Péter Norbertnél a 296-1300/1732-es telefonszámon 
kérhető.

Jelentkezési határidő: 2019. március 01.
 Dömötör István
 alpolgármester

FELHÍVÁS
„Házi Esővízgyűjtés”

PÁLYÁZAT 2019

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata egynyári virágosztás 
pályázatot hirdet a kerület lakói, intézményei részére.
 
Pályázati kategóriák:

1.) Társasház / Lakópark / Lakótelep előkertjének kialakítása, virágosítása, tisztasága
2.) Családi ház előtti közterület, előkert virágosítása, tisztasága
3.) Erkély, ablak virággal való díszítése
4.) Intézmény udvarának virágosítása

 
A pályázatok elbírálásának módja: a pályázatok elbírálását a kerületi civil szervezetek és a Műszaki 
Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportja végzi. A pályázatok értékelése 
kategóriánként történik. 
 
A pályázat beadásának határideje: 2019. március 08. 12:00. óra

A pályázat benyújtható elektronikus úton a www.bp18.hu oldal Hírek/Hirdetmények menüpontjában, 
valamint személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákon (1184 Üllői út 400., 1188 Nemes u. 16). További infor-
máció kérhető a Műszaki Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjának mun-
katársaitól a 296-1300/1730-as és 1732-es telefonszámokon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. 
A megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 
Adatlap kitöltési információk:
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be. Az 1. kate-
góriában társasházak, lakóparkok és lakótelepek közös képviselőinek a jelentkezését várjuk elsősorban. 
Minden kategóriában kérjük a pályázati helyszín rövid ismertetését, valamint kérjük bemutatni a pályázó 
által végzett egyéb környezetvédelmi tevékenységeket is. Ezek hiányában, valamint hiányosan kitöltött 
adatlap esetén a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A díjazásra várhatóan 2019. őszén kerül sor.  
A pályázókat a benyújtás módjától függően e-mailben vagy postai úton értesítjük az egynyári virágok átvé-
telének a pontos időpontjáról, és helyszínéről.
 
Az egynyári virágosztáson csak azok jelentkezését várjuk, akik a Polgármesteri Hivatal által megadott 
időpontban a növények elszállításáról gondoskodni tudnak. A növények kiszállítására és megőrzésére nincs 
lehetőségünk.

A környezet szépítése érdekében végzett munkát ezúton is köszönjük.
 Dömötör István
 alpolgármester

FELHÍVÁS
„Szebb, virágosabb kerületünkért”

PÁLYÁZAT 2019

FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS  
HELYI EGYHÁZAKNAK 
Rendelet
1. A képviselőtestület 16 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
megalkotta 20/2018. (IX.3.) 
sz. önkormányzati rendeletét 
a PestszentlőrincPestszentim
re városrendezési és építési 
szabályzatáról szóló 60/2006. 
(IX.12.) sz. rendelet módosítá
sáról.

Határozatok 
2. A képviselőtestület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy Pestszent
lőrincPestszentimre Önkor
mányzata támogatási szerző
dést köt
–  a Magyar Pünkösdi Egy

házhoz (MPE) tartozó Pest
szentlőrinci Agapé Gyüleke
zettel arról, hogy legfeljebb 
bruttó 4 millió forint érték
ben támogatja a gyülekezeti 
terem tetőfedési munkála
tait;

–  a Magyar Unitárius Egyház 
Magyarországi Egyházkerü
letével arról, hogy legfeljebb 
bruttó 500 ezer forint érték
ben támogatja a pestszent
lőrinci gyülekezet templom
tornyának felújítását; 

–  a Magyarországi Baptista 
Egyházzal arról, hogy legfel

jebb bruttó 2,5 millió forint 
értékben támogatja a pest
szentimrei gyülekezet ima
termében a székek cseréjét, 
valamint udvari játszóelem 
felállítását és a templomto
rony felújítását; 

–  a BudapestPestszentlőrinc 
Szent László Plébániával ar
ról, hogy legfeljebb bruttó 3 
millió forint értékben támo
gatja a templom tetejének 
teljes körű renoválását. 
A képviselők felkérték és 

felhatalmazták a polgármestert 
a támogatási szerződések alá
írására és a szükséges intézke
désekre.
3. A testület 19 igen szavazat
tal egyhangúlag jóváhagyta a 
210/2018. (VI.19.) sz. hatá
rozatával elfogadott pályázati 
felhívásban szereplő benyújtási 
határidő 2018. szeptember 21
re módosítását. 
4. A képviselőtestület 17 igen 
szavazattal és 2 tartózkodás
sal beleegyezését adta ahhoz, 
hogy Budapest Főváros Ön
kormányzata a 2019. adóévre 
vonatkozóan bevezesse az ide
genforgalmi adót. 

A képviselők felkérték a pol
gármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Fővárosi Önkor
mányzatot. 

Sürgősségi 
határozat 
S1. A testület 19 igen szavazat
tal egyhangúlag határozatban 
tiltakozott a HungaroControl 
Zrt. eljárása ellen, amelynek 
hatására elviselhetetlen mér
tékű zaj és környezeti terhelés 
éri a XVIII. kerületet, különö
sen Erzsébet és Bélatelepet.

A képviselőtestület 17 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
határozatban követelte a Hun
garoControl Zrt. vezetésétől, 
hogy haladéktalanul állítsa 
vissza a 2018. augusztus 16. 
előtti eljárásokat. 

A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár
mestert, hogy folytasson tár
gyalásokat az illetékes állami 
szervekkel, a légiközlekedési 
hatósággal és a HungaroCont
rol Zrtvel a 2018. augusztus 
16i repülési eljárások visszaál
lítása érdekében. 

A képviselő-testület 
november 19-i rend-
kívüli ülésén szüle-
tett határozat 
1. A képviselőtestület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a Kastélydombi Ál

talános Iskola (a 140482/5 hrszú, 
1188 Nemes utca 58–60. alatt ta
lálható, 13 235 m2 alapterületű, 
kivett általános iskola megneve
zésű ingatlan), a Brassó Utcai Ál
talános Iskola (a 148113 hrszú, 
1182 Brassó utca 1. alatt találha
tó, 9472 m2 alapterületű, kivett 

általános iskola megnevezésű in
gatlan), a Gulner Gyula Általános 
Iskola (a 155607/6 hrszú, 1183 
Gulner Gyula utca 1. alatt talál
ható, 7185 m2 alapterületű kivett 
általános iskola megnevezésű in
gatlan) bővítésére együttműkö
dési megállapodást köt a Nemzeti 

Sportközpontokkal. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a pol
gármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező együttműkö
dési megállapodás véglegesítést 
követő aláírására és a beruhá
zás megvalósításához szükséges 
egyéb intézkedésekre.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Szent László-plébániatemplom tetőfelújítását is támogatta az önkormányzat
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Új rendszer segíti a betegek azonnali vizsgálatát és továbbirányítását EGÉSZSÉG

GYORSABB LESZ A 
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 
Tíz percen belül besorolják a betegeket

Kedves Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!

Budapest Főváros PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala várja 
azon nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik ebben az évben jubileumi díszoklevélre jogosultak, 
vagyis 50, 60, 65 vagy 70 évvel ezelőtt szerezték meg a pedagógusoklevelüket, és legalább 30 éven át 
pedagógusi pályán dolgoztak.

Az igény jelzésén kívül a következő dokumentumok benyújtása szükséges: 
–  arany oklevél (50 év) esetén: rövid szakmai önéletrajz és a főiskolai diploma másolata
–   gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70) oklevél esetén: a korábbi díszoklevél másolata

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 
További információ és jelentkezés: 
SzabóNémeth Melinda, Polgármesteri Hivatal, II. em. 215. szoba. Telefon: 2961392, 
email: nemeth.melinda@bp18.hu

FELHÍVÁS
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

VÁROSKÉP
A legtöbb embernek van tapasz
talata a sürgősségi betegellátás 
eddigi menetéről, rendszeréről. 
Bármelyik ilyen osztályon elő
fordulhatott, hogy sokat kellett 
várakozni, amíg az ügyeletes 
orvosok sorban mindenkit meg 
tudtak vizsgálni. A rendszer ja
nuár 1jétől változott, és ennek 
nyomán remélhetőleg minimá
lisra csökken a várakozási idő.

A RENDSZER ELVE
Öt perccel azután, hogy a men
tővel beérkezett, rögzíteni kell 
a beteget a sürgősségi ellátás 
rendszerében, 10 percen belül 
pedig be kell sorolni őt állapotá
nak a súlyossága szerint – ez az 
alapvetése a január 1jétől kö
telezően alkalmazandó Magyar 
Sürgősségi Triázs Rendszernek 
(MSTR), amely egyszerűbb, 
gyorsabb és kiszámíthatóbb 
működést eredményez majd az 
egészségügyben. 

A rendszer működésének 
alapját két fontos munkakör 
jelenti: az egyik a triázsápolói, 
a másik a sürgősségi osztályos 
diszpécseri. A triázsápoló a 
beteg megérkezését követő
en azonnal elvégez egy gyors, 
egyhárom perces elsődleges ál
lapotfelmérést, és ha a páciens
nek azonnali beavatkozásra van 

szüksége, késedelem nélkül a 
megfelelő kezelőhelyiségbe irá
nyítja őt. A diszpécser feladatai 
közé tartozik egyebek között a 
betegfogadás, az információ
adás, a felvilágosítás, valamint 
a betegdokumentáció előkészí
tése. A diszpécser folyamatosan 
összeköti a betegeket a köz
vetlen ellátókkal, és időpontot 
egyeztet a további ellátásra. 

MEGOSZLANAK  
A FELADATOK
A rendszer gyorsulása azért fel
tételezhető, mert amíg eddig az 
ügyeletes orvosnak minden ese
tet meg kellett vizsgálnia – tehát 
előfordulhatott, hogy egy köny
nyen, gyorsan kezelhető prob
léma elvette az időt egy olyan 
szakembertől, aki a súlyos ese
tekben hatékonyan tudott volna 
intézkedni, most a triázsápoló 
minden egyes beteget a megfe
lelő helyre irányít, miközben a 

diszpécser a dokumentációt és 
az informatikai besorolást vég
zi. A feladatok megoszlanak, így 
nő a hatékonyság.  A folyamat 
alapeleme tehát az úgynevezett 
akut alapellátó egység, amelynek 
révén a beteg egységes elvek sze
rint lép be a kórházi sürgősségi 
rendszerbe, ahol a triázst végző 
szakember az elsődleges vizs
gálat és feltételek alapján dönt a 
továbbiakról. 

Az egységes szemléletű triázs
rendszer bevezetésével országos 
méretekben biztonságossá, költ
séghatékonnyá és gördülékennyé 
válhat a sürgősségi betegellátás. A 
rendszer, amellett, hogy a betegek 
biztonságát szolgálja, lehetővé te
szi a strukturált szervezést, ezál
tal csökkentve az ellátó egységek, 
osztályok terhelését és hatéko
nyabbá téve a működésüket.  

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

Mi is az a triázs?

Nem új találmányról van szó. A triázs, vagyis az osztályozás 
régóta ismert a magyar egészségügyben is. Alapvető gyakor-
latnak számít például tömeges baleseteknél. Természetesen a 
sürgősségi betegellátásban is létezett eddig is osztályozás, a 
változás abban áll, hogy egységes és kötelező lesz a sürgős-
ségi ellátást végző intézményekben. Ennek köszönhetően a 
beszállítást követően 5 percen belül rögzítik a beteget a rend-
szerben, 10 percen belül pedig be is sorolják, és a megfelelő 
szakorvoshoz irányítják.

�Már nem kell aggódnunk azért, hogy egy váratlanul felmerülő, eset-
leg súlyos egészségügyi problémával hosszan kell várakoznunk a 
sürgősségi osztályon, mert az úgynevezett triázsrendszernek kö-

szönhetően a megvizsgált beteget néhány percen belül a megfelelő szak-
orvoshoz irányítják tovább.

HÉT VILÁGHÍRŰ 
PROFESSZOR ÉRKEZETT

Nemzetközi urológiai konferen cia  
a Dél-pesti kórházban

TISZTELT SZÜLŐK!
A XVIII. kerületben a leendő első osztályos diákok szüleit hívja és várja szülői fórumra 2019. február 11én 
17 órára a Pestszentimrei Sportkastélyba PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata és a Külsőpesti 
Tankerületi Központ. 

A fórum résztvevői tájékoztatást kapnak az iskolaérettség kritériumairól, valamint a beiskolázással kap
csolatos jogszabályokról, a beiskolázási eljárásról. A szülői fórumon az intézmények vezetői és a leendő 
első osztályos tanítók is részt vesznek. A fórum után lehetőség lesz kérdések feltevésére is. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy ez a fórum nem helyettesíti az iskolák óvodások számára szervezett 
programjait. A fórumot megnyitja, és tájékoztatót tart Ughy Attila, a kerület polgármestere. Az iskolaérett
ség kritériumairól Molnár Anikó okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézményének munkatársa, a beiskolázás jogszabályi hátteré
ről Bak Ferenc, a Külsőpesti Tankerületi Központ igazgatója tart előadást.

Tizedik alkalommal rendezték meg a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházban a Minimálin-
vazív eljárások az urológiában című nem-
zetközi konferenciát. A január 17-től 19-ig 
tartó rendezvény keretében nemzetközi 
szaktekintélyek és Magyarország legki-
válóbb orvosai ismertették és mutatták 
be a legkorszerűbb urológiai beavatkozási 
technikákat és technológiákat. 

A háromnapos konferenciát dr. Fábián Károly 
egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes ál
lamtitkár nyitotta meg – aki maga is urológus
végzettségű –, megemlítve, hogy a kormány egy
re többet költ egészségügyi beruházásokra, ami 
megmutatkozik az ellátási színvonal emelkedésé
ben és a szakmai eredményekben. Mint mondta, 
ennek is köszönhető, hogy hazánkban például az 
urológiai műtéti eljárásokat igen magas színvo
nalon művelik.

KORSZERŰ MŰSZEREK 
ÉS ELJÁRÁSOK
A konferencia házigazdája, dr. Ralovich Zsolt, a 
Jahn Ferenc Délpesti Kórház főigazgatója ezekkel 
a szavakkal köszöntötte a résztvevőket:
– Boldog vagyok, hogy Európa és Magyarország 
vezető urológusszakembereit láthatjuk ezúttal 
is vendégül. S büszke vagyok arra, hogy immár 
tizedik alkalommal rendezhetjük meg ezt a je
lentős konferenciát, amely KeletKözépEurópa 
egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényeként 
európai hírű lett. Arra is büszke vagyok, hogy 
az orvosaink képzettségére jellemző, a legkor
szerűbb műszereket és eljárásokat ma már ru
tinszerűen használják, illetve alkalmazzák. S 
örömmel tölt el, hogy konferenciánk ideje alatt 

hét világhírű professzor mutatja be a legújabb 
technológiákat.
A Magyar Urológus Társaság elnöke, dr. Flaskó Ti-
bor kiemelte:

– Ez egy olyan konferencia, amelyen mindany
nyian tanulhatunk, köszönhetően prof. dr. Tenke 
Péter osztályvezető főorvosnak is, aki remek prog
ramot állított össze. 

Végezetül dr. Tenke Péter megköszönte a támo
gatásokat, amelyek nélkül nem lehetne megrendez
ni egy ilyen színvonalas konferenciát.

TÍZ ÉV ALATT EURÓPAI RANG
– Nagy megtiszteltetés számomra – mondta Tenke 
Péter –, hogy immár tizedszer lehetünk házigaz
dák, és ezalatt európai rangra emelkedett a ren
dezvény, ezért is jönnek olyan szívesen ide a világ 
legjobb urológusai, hogy átadják a tapasztalataikat. 
A legjobb lehetőség, hogy tanuljunk! A három nap 
alatt számos előadást és három műtőben össze
sen 16 műtétet kísérhetett figyelemmel a mintegy 
száz résztvevő. A háromdimenziós laparoszkópos 
csúcstechnológiával végzett műtéteket nyolc mo
nitoron három dimenzióban követhették élő adás
ban, audiokommentárral. Európa vezető professzo
rai a műtét közben szóban is felhívták a figyelmet 
a nehézségekre, a legújabb technikai fogásokra, és 
válaszoltak a hallgatóság kérdéseire.

A médiában dolgozókat is beengedték az 
egyik új eljárással végzett műtétre, aminek a lát
ványa – a laparoszkópos csúcstechnológiának 
köszönhetően – már nem nyújtott olyan „megrá
zó” élményt, mint amilyet egy vágásos operáció 
nyújtott volna. A betegeknek is nagy könnyebb
ség egy ilyen jóval humánusabb műtéten átesni…

Temesi László
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Jó tudni: a törvény már a drog birtoklását is szigorúan bünteti! KÖZÉLET

UGYE, TE ELKERÜLÖD?
Drogprevenciós előadásokat szervez a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Krisztián egy átlagos magyar fiatal 
a húszas évei elején. A Színművé
szeti Egyetem felvételijére készül 
magyar költők és saját verseivel. 
Nincs könnyű dolga: nemrég 
szokott le a kemény drogokról, 
az elvonási tüneteket enyhítő Me
tadonon él, küzd saját magával, a 
visszaszokás veszélyével, a lelki 
ürességgel. A legfőbb problémá
ja azonban az, hogy a harcában 
nincs segítője, még a mindig segí
teni kész apja is visszaesőnek hiszi.

Mindez a valóságban is 
megtörtént, visszaemlékezések 
tanúskodnak róla. A kerületi 
középiskolások január 24én a 
Kondor Béla Közösségi Házban 
a Nézőművészeti Kft. elnevezé
sű alkotói csoport előadásában 
lehettek az eseménysor részesei. 
Az előadás, amelyet Scherer Pé-
ter és Kovács Krisztián színmű
vész, valamint Surányi Judit ad
diktológiai konzultáns és Gyulai 
Eszter dramaturg hozott létre 
azzal a céllal, hogy lehetőséget 

adjon a párbeszédre a drogokról, 
több mint 350 alkalmat élt meg 
eddig Magyarországon.

LESZ ÚJABB 
ELŐADÁS
A történet lekötötte és gondol
kodásra késztette az előadásra 
érkező középiskolásokat, akik
nek a kérdéseiből és hozzászólá
saiból kitűnt, hogy a téma nem 
újszerű, nem teljesen feldolgo
zatlan számukra. A történet és 
a konfliktushelyzetek elemzé
se közben lehetőség nyílt arra, 
hogy kiki megossza a vélemé

nyét, esetleg bármilyen tapaszta
latát a témakörrel kapcsolatban.

– Szerintem is kitűnő előadás, 
amely hitelesen, meggyőzően be
szél a drogok okozta problémák

ról – mondta Tóth Kálmán, a ke
rületi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) elnöke. – A KEF
nek tagja a helyi rendőrkapitány
ság is, amely most egy pályázat 
útján nyert forrást az előadásra. 
Szeretnénk, ha több kerületi kö
zépiskolás láthatná, ezért febru
árban ugyanitt, a Kondorban tart 
a csapat egy újabb előadást. 

MI AZ A KEF? 
A KEF működtetése minden ön
kormányzat jogszabály által előírt 
kötelező feladata. A XVIII. ke
rületben 2005ben alakult meg, 

s 2017 óta különleges gondot 
fordít arra, hogy ne elszigetelten, 
hanem más fórumokkal – első
sorban a szomszédos kerületeké
vel – összehangolva működjön. 

Maga a KEF egy ernyőszervezet, 
amely összefogja valamennyi 
olyan testület, hivatal, szakmai 
és civil szervezet tevékenységét, 
amelynek feladata a drogpreven
ció. Így lehet tagja a rendőrség is.

– Minden általunk szervezett 
előadással, szakmai beszélgetéssel 
szeretnénk tudatosítani a fiatalok
ban, hogy droggal élni veszélyes, 
mert a kábítószer tönkreteszi a 
szervezetet, a családot, a baráti és 
rokoni kapcsolatokat, az egész éle
tet. Emellett van még valami, ami
ről indokolatlanul kevés szó esik: 
hogy a törvény 2012 óta nem csak 

a drog terjesztését, hanem a birtok
lását is sújtja – figyelmeztetett Tóth 
Kálmán. – A jogalkotó szigorítása 
észszerű és elfogadható, hiszen a 
korábbi, megengedőbb drogtör
vény nem hozott változást, renge
teg kibúvó, kiskapu volt benne.

A fiataloknak tudniuk kell 
tehát, hogy már egészen kis 
mennyiség birtoklása is bajba 
sodorhatja őket egy razzia vagy 
ellenőrzés során, ezért sem érde
mes kockáztatni.

– Szeretnénk, ha megismerné
nek életszerű és gyakori eseteket, 
amelyekbe jobb nem belemenni

ük – magyarázta az elnök. – Van 
példa arra, hogy amikor fiatalok 
együtt mennek szórakozni, vala
ki vállalja, hogy egy biztos helyről 
beszerzi a partidrogot. Ám ha ezt 
a mennyiséget megtalálják nála, 
már dílernek számít, és a bünte
tés még súlyosabb.

Tóth Kálmán elmondta, tö
rekszenek arra, hogy a következő 
előadás mellett más szakmai ren
dezvényeken is szóba kerüljenek 
ilyen kérdések, és hogy minél 
többet tudjanak meg a fiatalok a 
manapság leggyakrabban használt 
dizájnerdrogok káros hatásairól is.

�Sem a szülők, sem a szakemberek nem vitatják, hogy manapság 
már egy általános iskolás gyerek is könnyen kapcsolatba kerülhet 
a drogokkal, ami soha nem vezet jóra. A megelőzés leghatéko-

nyabb módja az, ha a fiatalok és a családok pontos ismereteket kapnak 
a kábítószerekkel kapcsolatos problémákról. A kerületi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum ebben igyekszik segíteni.

Az év elejétől elérhető a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP). A jelenleg tesztüzemben 
működő szolgáltatás célja az, hogy díjmentesen hiteles információt adjon a Magyaror-
szágon használt járművet vásárolni szándékozók számára. 

A Jármű Szolgáltatási Platform különböző hivatalok gépjárműnyilvántartásainak összekap
csolásával lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók a gépjárműre vonatkozó alapvető műszaki 
adatokhoz megbízható forrásból hozzájussanak. A rendszer használatával a rendszám alapján 
ingyenesen lekérdezhető a jármű származási országa, a nyilvántartásban szereplő kilométerállás, 
az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja és a jármű tulajdonosainak száma. Mind
ezen felül a rendszer hasznos információt nyújt arról is, ha a járművet a forgalomból korábban 
kivonták, vagy a forgalmazására vonatkozóan bárminemű korlátozás vagy éppen bűncselekmény 
miatt körözés van érvényben. Az év elején induló rendszerből lekérdezhető továbbá az adott jár
műhöz kapcsolódó eredetiségvizsgálat időpontja, valamint a vizsgálatot lefolytató állomás adatai, 
a vizsgálat eredményei, azok képi dokumentációja, akárcsak az egyéb, káreseményhez köthető 
kártörténeti adatok és időpontok is. 

A JSZP használatával így az autóvásárlók pontos és valós adatokhoz juthatnak még a gépjármű 
megvásárlása előtt, anélkül hogy a járműtulajdonos, illetve az üzemben tartó személyes adatai hozzá
férhetővé válnának. 

A lekérdezést rendszám alapján bárki egyszerűen és gyorsan, mennyiségi korlátozás nélkül in
gyenesen elvégezheti. A szolgáltatás az Ügyfélkapun keresztül vagy részleges telefonos azonosítással, 
illetve eszemélyi igazolvánnyal vehető igénybe.

A szolgáltatás elérhető a https://szuf.magyarorszag.hu oldalon.

A fiataloknak tudniuk kell, hogy 
a törvény 2012 óta nemcsak a drog 
terjesztését bünteti, hanem az akár kis 
mennyiségben történő birtoklását is.

Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén

JÉGTERASZJÉGTERASZ

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

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

A karszalag másra át nem ruházható!! Korcsolyabérlés 800 Ft

Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek:  19.00-21.00

kedd, csütörtök: 15.00-21.00
szombat, vasárnap: 10.00-14.00 15.00-21.00

A NYITVATARTÁSI IDŐ PROGRAMOK VAGY ESETLEGES 
VÁRATLAN ESEMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHAT!

Free WiFi 
a pályán!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

SEGÍTSÉG A HASZNÁLT AUTÓT VÁSÁRLÓKNAK 
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
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Erdélyi Ferenc tehetsége már ti
zenéves korában megmutatkozott: 
1919ben vették fel a budapesti 
Iparművészeti Iskolába, ahonnan 
két év után átjelentkezett a Kép
zőművészeti Főiskolára.

1924ben másfél éves külföl
di utazásra indult. Egy évig élt és 
dolgozott Madridban, ahol önálló 
kiállításra is lehetősége nyílt. Innen 
Algírba ment, ahol fél évig a helyi 
kormányzók és kancellárok portréit 
festette, majd 1925 nyarán kiállítot
ta a műveit. 1925 szeptemberében 

 hazatért Budapestre, de mindössze 
egy hónapot töltött itt, mert New 
Yorkba és Philadelphiába hívták. 
Ezt követően évekig Párizsban élt.

ITTHON IS SIKER
1927ben bukkant fel újra Ma
gyarországon, amikor három ké
pét bemutatta a Szinyei Merse Pál 
Társaság. A vak harmonikás című 
olajfestményével elnyerte a Barta 
Károly által felajánlott 400 pengős 
díjat. Márciusban feleségül vette 

Pusztafi Piroskát, egy grafikai sza
küzlet tulajdonosának a lányát. Er
délyi még az év közepén Brüsszelbe 
költözött, s ott készült műveiből 
1927–28 fordulóján kiállítása nyílt, 
amely átütő sikert aratott. 1933ban 
Hágában rá bízták az Első Holland 
Szabad Festőiskola vezetését. Itt is
merkedett meg Ilse Sophie Leemb-
ruggennel, akit válása után feleségül 
vett. 1934 végén Hágában magyar 
kiállítást szervezett Szőnyi István, 
Bernáth Aurél, AbaNovák Vilmos 
és mások részvételével. Hasonlóan 

illusztris nevekkel szerepelt együtt 
az 1935ös brüsszeli világkiállításon 
is. A házaspár 1936 nyarán döntött 
a hazaköltözésről. Erdélyi nagy ter
vekkel érkezett, Budán kezdett épít
kezni, azonban Ilse 1936. december 
11én elhunyt.

Erdélyi Ferenc beletemetkezett 
a munkába, és 1937. április ele
jén megjelent Lejtő című regénye, 
amelyben egy kis flandriai halász
falu lakóinak küzdelmes életét 
örökítette meg. Ebben az évben 
ismerkedett meg harmadik fele

ségével, Wittmann Erzsébettel és 
vásárolt villát Pestszentlőrincen.

PESTSZENTLŐRINCI 
VILLA
A majorsági épületet a XIX. század 
végén egy reprezentatív, keresztirá
nyú toldással a tulajdonos Herri-
ch Leonie férje, Kiss István építész 
alakította át villajellegű nyaralóvá. 
Az épületet az özvegytől vásárolta 
meg Erdélyi Ferenc, s a maga igé
nyeire szabta: a földszintes épület 
tetőterének egy részét átalakíttatta. 
Lépcsőházat, fentre előteret, szo
bát és WCt terveztek, továbbá a 
festőművész speciális igényeinek 
megfelelően képtárat, nagymére
tű műtermet és teraszt alakítottak 
ki. A műteremből a teraszra nagy 
üvegportálon át lehetett kilépni. 
Ekkor kerítették be a kertet is. A 
lábazatosfaléces kerítés teljesen 
körbeölelte a Margó Tivadar utca 
116–118. számú telket.

Ebbe a villába költöztette be Er
délyi Ferenc ifjú feleségét az 1938. 
július 18án tartott esküvőjük után. 
Az asszony minden vágya a színé
szet volt, s az év nyarán a Vígszín
ház egy évre ösztöndíjas tagnak 
szerződtette. Meghívta a Teréz
körúti Színpad is, ahol főszerepet 
kínáltak neki. A színházi kamara 
azonban úgy döntött, hogy nem 
játszhatja a primadonnaszerepet, 
ugyanis mint gyakorlatos színész
nő, nem lehetett tagja a kamarának, 
ezért csak ott léphetett színpadra, 
ahol már szerződése volt, vagyis 
a Vígben. A döntés hátterében az 
1938ban elfogadott első zsidó
törvény állt, amely a szellemi és 
művészi pályákon maximalizálta a 
zsidónak minősülő állampolgárok 
részarányát. 

ÚJRA KÜLFÖLDÖN
A művészpár úgy érezte, hogy 
Magyarországon nem becsülik 

meg a tehetségüket, és veszélyben 
látták a jövőjüket, ezért a kiván
dorlás mellett döntöttek. Erdélyi 
Ferenc 1939. január 25én adta 
utolsó hazai interjúját, amelyben 
rezignáltan mondta, hogy amikor 
hazajött Hágából, nagy terveket 
szőtt, le akart telepedni itthon, 
villát építtetett a Svábhegyen, s 
életre szólóan bebútorozta a pest
szentlőrinci kastélyt.

1939 elején Londonba utazott, 
hogy részt vegyen Diego Riverá-
val közös kiállításának megnyi
tóján. Ezután Southamptonban 
felszállt a Paris nevű francia 
óceánjáróra, és végleg elhagyta 
Európát. Erdélyi Erzsébet végig
játszotta a Vígszínházban az éva
dot, majd 1939 májusában követ
te a férjét Amerikába. A házaspár 
1940ben még New Yorkban 
lakott, utána elváltak az útjaik. 
Ferenc felvette a Francis de Er
dely művésznevet, és Detroitba 
költözött. Ott ismerte meg ne
gyedik feleségét, a magyar szár
mazású Edith H. Marcust, aki
vel 1944ben kötött házasságot 
a kaliforniai Santa Monicában. 
Ekkoriban ugyanis Erdélyi már 
művésztanár volt a Pasadena 
Art Institute Schoolban. Később 
a Délkaliforniai Egyetemen és 
a Los Angelesi Jepson Art Ins
tituteon is festészetet tanított. 
Az Egyesült Államokban mind 
tanárként, mind művészként iga
zán kiteljesedhetett, az ott töltött 
húsz év alatt 27 díjat nyert.

Erdélyi Ferenc alkotásai az 
első világháború utáni művészet 
útkeresését reprezentálták. Visz
szafordult a klasszikus meste
rekhez, korai műveit példaképe, 
Goya alkotásaihoz hasonlították, 
de érezhető bennük a németal
földi festők hatása is. Jellemzően 
nagyméretű vásznakat festett, de 
amerikai évei alatt egyre inkább a 
grafika felé fordult. Témaválasztá
sa és neorealista stílusa miatt már 
fiatalon az emberi szenvedések 
festőjének nevezték.

A villát az 1940es években dr. 
Szekeres Endre nyugalmazott gaz
dasági akadémiai tanár bérelte Er
délyitől, majd a második világhábo
rú után államosították, és szociális 
bérlakásokat alakítottak ki benne. 
Az épületet 2015ben kapta meg 
a Tomory Lajos Múzeum, amely a 
felújítás és a költözés után 2018. no
vember 14én ünnepélyes keretek 
között nyitotta meg a kapuját.

Pápai Tamás László
Tomory Lajos Múzeum

Erdélyi Ferenc festőművész és pestszentlőrinci villája KULTÚRA

VISZONTAGSÁGOS 
MŰVÉSZREJTEK
A Tomory Lajos Múzeum új székhelyéhez

�Korának elismert festőművésze volt Erdélyi Ferenc (1904–1959), akinek képei megtalálhatók 
madridi, brüsszeli és New York-i múzeumokban. 1936-ban tért haza Hollandiából, s a követ-
kező évben megvásárolta és átalakíttatta Pestszentlőrincen a ma Herrich–Kiss-villaként ismert 

épületet, amelyben azonban mindössze másfél évig lakott. Kalandos és mozgalmas életében ez a 
Magyarországon töltött rövid időszak volt az egyik legzaklatottabb.

Kisebbfajta közvélemény-kutatást rendeztem a 
lányok között, mert tényleg kíváncsi voltam 
(lettem volna!) rá: gondolkoztak-e már azon, 
igen, azon, hogy mi lesz… akkor. Nahát, igen 

– akkor! Amikor majd… Szóval, értitek, vagy nem? Nem, 
nem értették. Még Erzsébet sem, pedig neki nagyon is jól 
vág az esze. De most neki sem esett le azonnal. Hogyho-
gy „akkor”?! Mégis, mikor? 

Akkor, édeseim, ha már… Ha már… majd. Mert, 
ugye, egyszer eljön. Az az idő is. Ezt mindenki tudja. 
Bökd már ki! – mordult rám Jolán mogorván. Így aztán 
kiböktem.

Ugyanis azon gondolkodom, mióta azt a cikket ol-
vastam a magyarországi öregellátás helyzetéről, hogy 
miként alakulhat az ember élete, akinek se fia, se borja, 
aki magányos, vagy ha van is családja, de messze tőle, s 
nincs rá lehetőségük, hogy magukhoz vegyék a rászoru
ló családtagot, pláne, ha nem is közeli rokon. Persze ha 
szerencséje van az embernek, akkor időben meghal. Nem 
okoz gondot se magának, se másnak. De mi van, ha nem? 
Felkelnél, de nem tudsz. Főznél, de nem tudsz. Kimennél 
a… De nem tudsz. Feküdni, tehetetlenül, egy üres lakás-
ban. Télen. De persze nyáron sem jobb, nagy melegben. 

Fekszel, és mindenről megfeledkezel. Arról, hogy mit 
kellene kezdened magaddal, jószerivel arról is, hogy ki 
vagy. Egy darab fa. Egy darab (még) funkcionáló fa. Ver 
a szíved. Élsz. De már…

Jolán persze mindjárt ott akart hagyni (amikor végre 
megértette), de Erzsébet sem volt boldog. Mit kell elő-
jönni ilyen dolgokkal? Nahát! Nadragulyát ettem, vagy 
mi? Erzsébet a homlokomra tette a kezét – talán már az 
influenza? (Jólesett.)

De aztán lassanként, fokozatosan kiderült, hogy 
nagyon is gondolnak ők is, nagyon is, az „ilyes
mire”. Főként este. Meg reggel. Időnként viszont 
napközben is. Erzsébet gyermekei külföldön él-
nek, de „hazai viszonylatban”, úgymond, polgári 
körülmények között: ha kell, kivitethetik magukhoz 
a mamát, ha pedig nem akar menni, találnak neki 
valami „jobb” helyet itthon. Erzsébet azt is elárulta, 
hogy bizonybizony már körül is nézett a piacon. 
Amire Jolán már sorolni kezdte, hogy milyen le-
hetőségek vannak, figyelemmel az „árfekvésre”. 
Nem árultam el nekik, hogy én ugyan még nem tá-
jékozódtam, de az említett cikk révén nekem is van 
némi áttekintésem e téren. 

Először Erzsébet értette meg. Mármint hogy miért 
is jöttem elő ezzel a témával. „Persze te…” – mond-
ta. „Persze, te, szegény…” Nem folytatta. (Akinek 
se kutyája, se macskája. Ami különben tiszta szeren
cse – majd még arról is gondoskodni, ugye!) Csönd 
támadt, csak a piac zsongott körülöttünk a szokásos 
egyhangúsággal. Milyen ostoba vagyok! (Gondoltam.) 
Akasztott ember házában kötelet emlegetni… Siettem 
is témát váltani, s hirtelen arról kezdtem beszélni, 
hogy milyen érdekes cikket olvastam mostanában 
a világűrkutatás legújabb eredményeiről. Az ember 
nem is hinné, hogy még mindig szinte naponta kell 
átírni a kozmosz szerkezetéről szóló ismereteinket. 
Ez a téma mindig is nagyon érdekelt, gyerekkoromtól 
kezdve. Milyen kár, hogy alig tudtam belőle megért-
eni valamit, de hát, ha a jó pap holtáig tanulhat, egy 
öregasszonynak sem kell ennél kevesebbel beérnie. 
Emlékszem egy kis osztálytársnőmre, aki, amikor 
Schwarz tanító bácsi a világűrről mesélt nekünk, meg 
a Föld forgásáról a tengelye, illetve a Nap körül, na-
pokig sírt, és nem tudott aludni, mert attól félt, hogy 
éjszaka egyszer csak leesik a Földről. 

Vajon megnyugodotte időközben, szegénykém?

Öregember nem vénember; Jó pap holtig tanul satöbbi satöbbi – de mert az élet nagyon is múlik, 
az ember végül majd homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent, 
nem remél…
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TEMESI LÁSZLÓ 

A nosztalgiázás nem azt jelenti, 
hogy csak idős nyugdíjasok em
lékeznek a régi szép időkre és a 
régi szép nótákra, táncdalokra. 
Jóval a nyugdíj előtt a közép
korosztály is szívesen szórako
zik ifjúsága nagy slágereire, sőt 
táncra is perdül. A PIKben ezt 
már évek óta megtehetik havon
ta kétszer. A Nosztalgia táncklub 
házigazdája a kezdetektől Nagy 
László és felesége, Ilona, vagy 
ahogy mindenki hívja, Ili, Ilike. 

A zenész házaspár adja a talpa
lávalót, László szintetizátoron 
játszik és énekel, Ilona „csak” 
énekel. 

KÖZÖSSÉG-
TEREMTŐ ERŐ
Az idei első rendezvény elején 
nem kis meglepetésre megje
lent Ughy Attila polgármester 
is – Lévai István Zoltán alpol
gármesterrel nem először lepik 
meg a jókedvű kis közösséget –, 

aki örömét fejezte ki, hogy ilyen 
sokan indítják ilyen vidáman a 
2019es esztendőt, hiszen, ami
kor az elmúlt év végén, decem
berben itt járt, nem gondolta 
volna, hogy ez a szórakozási, 
nosztalgiázási kedv így kitart az 
új év elejéig. 

A polgármester azt is elmondta, 
hogy azért is támogatják szívesen 
a klubot, mert a közösségteremtő 
ereje példaértékű. 

– Kilenc évvel ezelőtt kerestem 
meg Lévai alpolgármester urat 

azzal a kéréssel, hogy szeretnénk, 
ha lenne a kerületben egy olyan 
táncos hely, ahova szívesen eljár
nak rendszeresen a táncos lábúak 
– mesélte a kezdetekről Nagy Lász
ló. – A kérésem, kérésünk meghall
gatásra talált, az alpolgármester úr 
hamar a segítségünkre volt, ami
nek köszönhetően minden má
sodik szombaton beköltözhetünk 
a PIKbe. Azóta is jól érezzük itt 
magunkat, és igen nagy az érdeklő
dés a klubunk iránt, mert átlagban 
hatvanan–hetvenen jönnek nosz
talgiázni. Van egy ötvenfős mag, 
amelyik mindig itt van, de voltunk 
már kilencvenen is. Többen nem 
férnek el… Büszkék vagyunk arra, 
hogy még a kerületen kívülről is ér
keznek hozzánk!

NEM 
„NYUGGERBULI”
Azt is hozzátette Nagy Lász
ló, hogy ez nem „nyuggerbuli”, 
mert inkább az ötvenes–hatva
nas korosztály jön. A délután 
3tól 7ig tartó négyórás zenés 
programra a belépőjegy 800 
forintba kerül, s mindenki hoz 
magával egy kis elemózsiát, 
hogy pótolni tudja a tánccal 
járó energiaveszteségét… A ze
nét szolgáltató házaspár – a Ma
gic Duó – mintegy félszáz dalt 
játszik, s persze nem minden 
alkalommal ugyanazokat. 

– Milyen a repertoárjuk, vajon 
hogyan győzik változatossággal? – 
kérdeztem. 

– Nem könnyű, bár több száz 
régi és új dalból áll a repertoárunk 
– válaszolta Nagy László. – Illés, 
Neoton, Omega, Korda, Koós, 

Koncz, Poór, és sorolhatnám to
vább: főleg slágerek, tangók, va
lamint keringők szerepelnek a 
műsorunkban. Kis szünetekkel 
szinte az elejétől a végéig táncol
nak a klubtagok, akik között az 
évek alatt sok barátság, szerelem 
született, sőt még házasság is elő
fordult. Igazán családias a hangu
lat minden alkalommal, alig akar
nak hazamenni. Magány ellen a 
legjobb terápia közénk járni! 

 Nosztalgia táncklub a PIK-ben családias hangulatbanKULTÚRA

Jó lokálpatriótaként nem feled
keztek meg a városrész lakói 
arról, hogy a Funkcióbővítő 
rehabilitáció (KMOP2009
5.2.2/B) pályázat keretében 
éppen öt évvel ezelőtt feje
ződött be a tíz éve elkezdett 
„Pestszentimrevárosközpont 
megújítása” projekt, amelynek 
záróakkordját annak idején 
ugyancsak a PIKben tartot
ták. A sikeres program kettős 
évfordulóját a helyiek január 
23án konferenciával ünnepel
ték meg, amelynek fővédnöke 
Ughy Attila polgármester volt.

FELZÁRKÓZÁS
Az esemény védnöke, Lévai 
István Zoltán a köszöntőjében 
emlékeztetett azokra az időkre, 
amikor a pestszentimreiek úgy 
tartották, hogy a kerületrészük 
mostohagyerek. Aztán a szak
rendelő megépítésével, majd az 
azt követő városközponti fej
lesztésekkel változtak a hangok, 
hiszen sokan úgy látták, hogy 
elkezdődött a felzárkózás az 

„anyatelepüléshez”. Az alpolgár
mester – aki egyben a Kossuth 
Ferenctelep és Belsőmajor ön
kormányzati képviselője – arra 
biztatta a konferencia résztve
vőit, hogy tekintsék át együtt eb
ből az alkalomból a fejlesztések 
eredményeit.

Pestszentimre története 1910–
2010 – közösségek a múltban 
című előadásában Heilauf Zsu-
zsanna elsősorban a helyi közös
ségek szerepére hívta fel a figyel
met. A Tomory Lajos Múzeum 
igazgatója a történeti áttekintés 
mellett úgy határozta meg Pest
szentimre helyzetét, hogy ennek 
a városrésznek önálló közösségi 
élete, önálló kulturális eseményei 
és intézményrendszere, a közös
ségeinek pedig mindig sajátos, 
markáns véleménye volt. 

A JÖVŐRŐL IS
A „Pestszentimrevárosköz
pont megújítása” projekt
menedzsere, Szép Károly 
városfejlesztő mérnök felele
venítette a program tervezési 
folyamatában szerzett tapasz
talatait. Rámutatott többek 
között annak nehéz időszakai
ra, kritikus elemeire, amikor a 
helyi közösségeknek, valamint 
egyes személyeknek ugyan
csak fontos szerep jutott a to
vábblépésben.

Lévai István Zoltán az előa
dásában sorra vette a projekt 
egyes elemeit, részletesen ismer
tette azok műszaki tartalmát és 
költségeit. Az alpolgármester a 
valóra vált városközponti fejlesz
tések ismertetésén túl a lehetsé
ges folytatásról, a jövőbeli el
képzelésekről is beszélt, amelyek 
közül nem is mindegyik távlati 
terv. Ilyen például a Fővárosi 
Önkormányzat beruházásában a 
Nagykőrösi út  felújítása a Kül
ső kerületi körút és a városhatár 

között, valamint a Vasút utca 
mentén magántőke bevonásával 
tervezett hetvenlakásos társas
ház és az ehhez kapcsolódóan 
tervezett parkolóépítés, amelyet 
az önkormányzat finanszíroz.

 

TELEPÜLÉSKÉP
Bauer Ferenc a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzatnak 
(PVÖ) a településfejlesztésben 
betöltött szerepéről, továbbá Pest
szentimre demográfiai jellemzői
ről, társadalmi dinamikájáról be
szélt. Az önkormányzati képviselő, 
aki egyben a PVÖ elnöke, bemu
tatta a városrészi önkormányzat 
történetét és működését, valamint 
szerepét abban a folyamatban, 
amelynek eredményeként a kerü
letnek ez a része az elmúlt években 
továbbfejlődhetett.

A kerületi főépítész, Jankovits 
Vera Közösségi terek – közösség
építés című előadásában a telepü
lésképet helyezte a középpontba. 
Pestszentimre központi részének 
az elmúlt években megvalósult, 
mind településképileg, mind a 
közösségi lét szempontjából leg
fontosabb eredményeit ismertet
te, és bemutatta a megvalósítás 
előtt álló elképzeléseket.

Bodzay Zoltán

MAGÁNY ELLEN A LEGJOBB TERÁPIA
Ahol barátságok és szerelmek is szövődnek

CSELEKVŐ KÖZÖSSÉG PESTSZENTIMRÉN
Konferenciával emlékeztek a városközpont megújulására 

Két héttel később, január 
26-án szintén részt 
vehettek a zenés-táncos 
„terápián” a nosztalgiára 
vágyok, akiket legköze-
lebb február 9-én várnak a 
Pestszentimrei Közösségi 
Ház táncparkettjén négy 
vidám, aktív családias 
hangulatú órára.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ugyanott – a PIK-ben – emlékeztek meg 
január 23-án a pestszentimreiek a vá-
rosközpontjuk megújulását eredményező 

program évfordulóiról, ahol öt évvel ezelőtt 
ünnepélyesen zárták a projektet.

�Minden hónapban kétszer nosztalgiáznak. A Pestszentimrei Közössé-
gi Ház ad otthont a Nosztalgia táncklubnak, amelynek az ez évi első 
rendezvényen, január 12-én is telt ház volt, a színházterem egész 

délutánra táncteremmé vált.
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Közösséget formálnak, ihletet adnak a tanulmányutak KULTÚRA

A XVIII. kerületi önkormányzat 
által is támogatott kiállítást Stá
jer István áruházvezető és Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
nyitotta meg január 25én.

– Először rendezünk az áru
házban fotókiállítást – kezdte 
a beszédét Stájer István –, de 
nagyon vártam, legfőképpen 
azért, mert az áruház küldeté
se, hogy minél több ember szá
mára tegye elérhetővé a sportot 
a délpesti régióban. Ezeken a 
képeken nagy öröm látni a sok 
boldog arcot. Azt várom a kiál
lítástól, hogy akik megnézik a 
fotókat, még inkább kedvet kap
nak a sporthoz, és ellátogatnak a 
sportrendezvényekre.

Lévai István Zoltán a követ
kezőket mondta:

– Nagy öröm számunkra, 
hogy a Decathlon áruház befo
gadta a kiállításunkat, mert ezzel 
nem csak a XVIII. kerületieknek 
tudjuk bemutatni a sportéletün
ket és a sportélet fejlesztéséért 
tett erőfeszítéseinket. Valljuk, 
hogy minden önkormányzatnak 
feladata, hogy megfelelő infra
struktúrát teremtsen a sporto
láshoz. Ezt mi meg is tesszük, 
nagyon jó adottságaink vannak, 
sok sportolni szerető felnőtt és 
gyerek él a kerületünkben, ahol 
igen aktív az egyesületi élet. En
nek köszönhető, hogy immár 
harmadik éve kiváló az együtt

működésünk a Decathlon áru
házzal, ami Varga Judit Veronika 
fotóin is látható.

A kiállításon másfél száz 
képen követhetjük nyomon az 
elmúlt 6 év kerületi sportesemé
nyeit (a fotók nagy részét ősszel 
láthattuk a Városháza Galériá
ban).

– Az önkormányzatunk 
által rendezett sportesemé
nyeket örökítem meg évek óta 
– mondta a lapunknak Varga 
Judit Veronika –, köztük a szá
momra legkedvesebbeket, a 
Sportízelítőt és a bicikliverse
nyeket, de nagyon szeretem a 
Decathlonsportágválasztót, a 
Malacvágtát és a nőnapi labda

rúgótornát is. Talán ez utóbbit 
a legnehezebb fotózni. Minden 
kép kedves számomra. Hobbi
ból kezdtem el fotózni, főleg 
saját használatra készítettem 
képeket családról, barátokról, 
természetről, és csak később az 
önkormányzati sportrendezvé
nyekről. Jólesik, hogy számí
tanak rám, már újabb felkéré
seket kaptam. Ez az év is sűrű 
lesz, jobbnál jobb sportprogra
mok várhatók.

Varga Judit Veronika 17 éve 
dolgozik az önkormányzatnál, 
először mint ifjúsági referens, hat 
éve pedig mint sportreferens. 

Temesi László

REFLEXIÓK –TOLNÁTÓL BARANYÁIG
Aki a hónap végéig ellátogat a Kondor Béla Közösségi Házba, bejárhatja Tolnát-Baranyát festmények és fotók segítségé-
vel. A kiállítás címe: Reflexiók 2019 – Tolnától Baranyáig.

Január utolsó napja kulturális 
ünnep volt a Kondorban. Ehhez 
méltóan meg is telt a művelődési 
ház előcsarnoka a művészet iránt 
érdeklődőkkel, amelyen zene és 
tánc is színesítette a programot. 
Vörös Árpád, a kerületi Közmű
velődési és Sport Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola nép
tánctanára a növendékeivel együtt 
adott „nyitányként” egy kis mű
sort, hogy utána a szavak vegyék 
át a főszerepet. Először házigazda
ként az intézmény vezetője, Varga 
Ferenc – egyben a 17 kiállító egyi
ke – köszöntötte a művészeket és a 
látogatókat.

– Ezen a tárlaton összegez
zük a kétnapos Tolnától Bara
nyáig tanulmányúton szerzett 
élményeinket, benyomásainkat 
– mondta. – Ahhoz, hogy ilyen 
élményekkel gazdagodjunk 
évente, a közalapítvány, illetve az 
önkormányzat segítsége, anya
gi támogatása szükséges. Ezek 
az alkotások is azt bizonyítják, 
hogy nem hálátlan a kerület 
művészközössége, hiszen vissza 
is ad. 

Ezt követően Galgóczy Zoltán 
alpolgármester e szavakkal nyi
totta meg a kiállítást:

– Jó érzés látni ezeken a ké
peken, hogy a tavaly szeptembe

ri tolnai, baranyai tanulmányút 
mennyire inspirálóan hatott a 
képzőművészeinkre, művész
tanárainkra. Szebbnél szebb al
kotások születtek a termékeny 
útnak köszönhetően, ami azt is 
bizonyítja, jó döntés volt, hogy 
a közalapítvány immár egy év
tizede évről évre pályázatot ír 
ki ezekre az igen hasznos ki
rándulásokra. A páros években 
Magyarország, a páratlan évek
ben, mint az idén is, a Velencei 
Biennálé az úti cél. 

Vörös Árpád végezetül arról 
beszélt, hogy az önkormányzat 
által támogatott utazásoknak a 
művészeti munkához való fon

tos élménygyűjtésen túl az a 
legfőbb célja, hogy még jobban 
alkotóközösséggé kovácsolja a 
helyi művészeket.

– Csodálatos volt az a néhány 
nap, amit együtt töltöttünk a 
szülőföldemen és tanulmányaim 
helyszínein, Tolnában és Bara
nyában – mondta. – Büszkék 
lehetünk az itt szerzett ihlet nyo
mán született alkotásokra.

A megnyitó zárásaként Tósoki 
Anikó előadóművész elszavalta 
Radnóti Miklós Nem tudhatom 
című versét.

A kiállítás február végéig te
kinthető meg.

Temesi László
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A labdarúgómérkőzések megszokott látványa a 
pályára lépést megelőző bemelegítés. A diákok 
koncertjét megelőzően hasonló élményben volt 

részünk. Volt, aki befújta a klarinétot, volt, aki 
bepengette a gitárt, ám volt, aki csak szoron
gatta a hegedűjét. Az egészséges izgalom ki

sebbnagyobb pírfoltjai leolvashatók voltak a 
fellépésre váró huszonhat művészpalánta arcá
ról, de ez csak átmeneti állapot volt.

A szinte percre pontosan megjelenő Dras-
kóczy Zoltán megbízott intézményvezető rövid 
köszöntőjét követően a diákok zenéje töltötte 
meg a díszterem amúgy is szép zenéhez szokott 
falait. A kezdeti izgalmak a pódiumra lépés pil
lanatában eltűntek, felszívódtak. A zenetanulás 
időszakához mérten elvárt tudásszintet túltelje
sítve örömzenefolyam vette kezdetét.  Folytatva 

a sportos hasonlatot, a művészeti iskola tanárai, 
ahogy az edzők is szokták, a „partvonal” innen
ső oldalán látható módon szorítottak a csapa
tukért. A produkciót követő öltözői hangulatot 
meghatározza a végeredmény – ezen az estén 
fölényes győzelmet ünnepelhetett diák, tanár és 
szervező egyaránt.

A zenei nyelvezet igen gazdag olasz eredetű 
kifejezésekben. Az első olasz szó, ami az előadás 
után beugrott nekem, a BRAVO volt.  

-gönczöl-

HERCEGNŐBŐL 
SOSEM ELÉG
A bölcsődés és óvodás kislányok körében továbbra is a 
hercegnőjelmez a legnépszerűbb, ha farsangról van szó, 
de a Kondor Béla Közöségi Ház január 27-i gyermekren-
dezvényén egészen eredeti ötletek is előkerültek.

A lányos apukák tudják, hogy amíg kicsi a gyermekük, soha nem 
lehet elegendő mennyiségű hercegnős öltözetet és kiegészítőt be
szerezni, különösen, ha a mindenki által jól ismert nagy amerikai 
filmstúdió rajzfilmfiguráinak megidézésről van szó. A Kondor 
Béla Közösségi Ház gyermekfarsangján például számos Elza állt 
színpadra, elsősorban a bölcsődés és az óvodás korosztályból, de 
feltűnt Mickey és Minnie egér is. 

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a családok ne mertek 
volna különleges ötletekkel is előállni, különösen az óvodás és a 
kisiskolás korosztályból: ügyes volt a transzformerjelmez, amely
nek viselője valóban képes volt robotból autóvá és vissza alakulni, 
akárcsak a tábortűzöltözet, illetve az a kisfiú, aki Noénak öltözött 
be, és az állatpárokkal együtt magára öltötte a bárkáját is, vagy 
éppen a fába szorult féregként megjelenő kislány. 

A versenyre 13 bölcsődés, 17 óvodás és 8 iskolás regisztrált, és a kö
vetkezők nyerték el a zsűri díjait: bölcsődések: 1. Bakos-Borsányi Zója 
– szivárványlány, 2. Szabó Aisa – matyó kislány és Creta Eliza – pillan
gó, 3. Hajdu Zalán – Mickey egér (mindannyian a Napsugár bölcső
déből). Óvodások: 1. Szabó Levente (Micimackó) – transzformer, 2. 
Bakos-Borsányi Zétény (Eszterlánc) – tábortűz, 3. Szabó Noel (Bóbita) 
parasztlegény. Kisiskolások: 1. Szabó Dorottya (Piros iskola) – fába szo
rult féreg, 2. Sipos Ricsi (Kastélydombi) – Noé és bárkája, 3. Bánhegyi 
Alíz (Gulner) – palotás lány és Kolonovics Karolina (Brassó) – búvár.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

K. Gy.

VARGA JUDIT VERONIKA „PILLANATNYI” SPORTFOTÓI
Egy sportfelelős mi mást is fotózhatna, mint a sportot. Varga Judit Veronika kerületi sportreferens legjobb képeit Pillanat-
nyi sport címmel állítják ki február 25-ig a soroksári Decathlon áruházban.

BRAVÓ, DOHNÁNYI!
Hangfoszlányok, suttogva mondott biztató szavak elegye fogadta az idén fennállá-
sának 50. évfordulóját ünneplő Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola diákhang-
versenyének vendégeit a Városháza-díszteremben január 28-án.
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Szokás szerint a kerületünk
ben sem csupán egy házi
gazdája volt az ökumenikus 
imahét szertartásainak. Nem, 
mert mindegyik felekezet az 

volt, és mindegyik bekapcso
lódott. Már az imahét me
netrendje, beosztása is erről 
árulkodott, hiszen Pestszent
imrén is, Pestszentlőrincen 

is jutott minden napra olyan 
esemény, amelynek keretében 
közösen imádkozhattak a kü
lönféle felekezetekhez tartozó 
hívők.

EZ VOLT IMRÉN
A nyitónapon, január 21én a 
pestszentimrei Lutherkápol
na kapui nyíltak meg. Az igét 
ekkor Blanckenstein Miklós ró

mai katolikus atya, a Szent Im
retemplom plébánosa hirdette 
az evangélikusoknál. A szertar
tás után, mint az imahét vala
mennyi más szertartása után, 
egy közös célért fohászkodtak 
az emberek: a Lutherkápolná
ban a beteg és a fogyatékkal élő 
emberekért.

A következő napon a Szent 
Imretemplom volt a házi
gazda, s a közeli református 
templom lelkésze, Hajdú Bá-
lint Kadosa hirdetett igét, majd 
közösen imádkozott a hívekkel 
a családok egységéért. Ezt kö
vetően, 23án a Nemes utcai 
baptista imaház várta a meg
tisztulni vágyókat. Az igét itt 
Horváth-Csitári Boglárka evan
gélikus lelkész hirdette, majd 
Véghely Tamásné, a Nemes ut
cában lévő Kastélydombi Álta
lános Iskola igazgatója tartott 
beszédet, aki a „sajátjaiért”, az 
iskolásokért és a nevelőikért 
mondott szép gondolatokat.

HorváthCsitári Boglárka 
szerint ezek az ökumenikus 
szertartások erősítik a keresz
tyén emberek egységét, bár
mely felekezet templomába 
járjanak is. Egy nappal később 
az imrei református templom
ban hirdetett igét Győri János 
evangélikus lelkész. 

A zárónapon Háló Gyula 
baptista lelkész szólt a hívek
hez a Lutherkápolnában, ahol 
a gyülekezetek ifjúsági éne
keszenés csoportjai szolgáltak. 
A részvételükkel és a muzsiká
jukkal egyaránt. A lelkész el
mondta, hogy mindig öröm és 
felemelő látni, amint gyülekez
nek a hívek a templomban, de 

különösen az volt most, amikor 
a fiatalok a hangjukkal is a fa
lak közé költöztek.

A SZEMERE-TELEP-
TŐL A HAVANNÁIG
A pestszentimreihez hasonló 
volt a lőrinci menetrend is.

A sort január 21én a szeme
retelepi református templom 
nyitotta meg, ahol Tampu-Aba-
bei József római katolikus plé
bános hirdetett igét. Őt más
nap Kiss László református 
lelkész követte a Kossuth téri 
evangélikus templomban, aki 
kiemelte, hogy számára mindig 
felemelő és erőt adó az ökume
nikus imahét, mert ilyenkor 
mindenki egy cél felé fordul, a 
jó cél felé.

Az ezt követő napon, 23
án ugyancsak a Kossuth téri 
templom adott otthont a szer
tartásnak. Az igehirdető Győri 
Gábor evangélikus lelkész volt. 
Egy nappal később a Pest
szentlőrinci Római Katolikus 
Főplébániára várták a híveket. 
A szertartáson Mahimai Raj 
Anthony, a hazánkban szolgáló 
indiai római katolikus atya hir
detett igét. 

A lőrinci ökumenikus hetet 
lezáró rendezvénynek a havan
nalakótelepi Szent László Ró
mai Katolikus Plébánia volt a 
házigazdája, ahol Gábor Elemér 
plébános hirdetett igét. 

A közös gondolkodást és a hit 
felé fordulást erősítette az, hogy 
az imahét lezárásaként vala
mennyi jelen levő atya és lelkész 
szólt a hívekhez, a hit megvallá
sát hangsúlyozva.

A kerületi templomokban is megrendezték az ökumenikus imahetet EGYHÁZ

Öt kerületi, szent lőrinces diák 
tölthetett december elején né
hány napot Kufsteinben – nem 
a várbörtön fogságában, mint 
eleink… – egy igazán gyere
keknek szóló program vendé
geként.

Az Országos Szamaritánus 
Társaság minden évben gyer
mekcsoporttal vesz részt az 
ausztriai szamaritánusok éves 
ünnepségén, amelynek az a célja, 
hogy minél több rászoruló és jól 
tanuló gyermek ünnepelhesse 
ott a Mikulás eljövetelét. A cso

port először Bécsbe, majd a Ni
kolauszuggal (a Mikulásvonat
tal) a távoli Kufsteinbe utazott.

Az első éjszakát Bécsben töl
töttük, közel a belvároshoz, így 
még vacsora előtt beutaztunk 
a Stephansdomhoz, ahol meg
néztük az ott látható máriapócsi 
Istenszülőikont. Természetesen 
nem hagytuk ki az adventi vá
sárt sem.

A vacsoránál tudatosult, mi
lyen színes társaságról van szó, 
mert már Bécsben több ország 
diákjaival találkoztunk. Reggel 

a frissen leesett hóban mintegy 
százan indultunk útnak a Ni
kolauszuggal, amelyre csak a 
szamaritánusok sárga mellényét 
viselők szállhattak fel. Útközben 
Ausztria sok szépségét megcso
dálhattuk.

Hosszú vonatút után érkez
tünk Kufsteinbe, ahol már az 
állomásról ráláttunk az impo
záns, de nekünk, magyaroknak, 
rossz emlékű kufsteini erődre. 
Itt raboskodtak nagyjaink, nem 
csak a levert szabadságharc után. 
Többek között Kazinczy Ferenc, 
idősebb Wesselényi Miklós, 
Leövey Klára és Teleki Blanka 
grófnő, de még a betyár Rózsa 
Sándor is.

A kufsteini sportcsarnokot 
két napra birtokba vehette a 
több száz gyermek. Ausztria 
minden tartományából jött 
egyegy csoport, és tíz másik 
ország is képviseltette magát: 
Olaszországtól Lengyelorszá
gig, Németországtól Románi
áig. Az ünnepet a vendéglátók 
nyitották meg. A délutánt kü
lönféle játékokkal tölthették el 
a gyerekek. A mézeskalácssü
téstől a táskafestésig, a tetová
lástól a sportoláson át a kitűző
készítésig volt minden…

A városnézés után az osztrák 
Samariterbund vezetősége és 
sok más támogató nyitotta meg 
az estet, amelynek fő attrakciója 
egy osztrák duó koncertje volt.

A hegyek között elhelyez
kedő mesés panzióban töltött 
éjszaka után egy közeli lovarda 
bemutatóját élvezhettük, ahol a 
csikók szereplése is lenyűgözte a 
diákokat. Az ünnep csúcspontja 
persze a Mikulás érkezése volt, 
aki a több száz gyereknek kiosz
totta a csomagokat. Ezt követően 
visszaindultunk Bécsbe. Gyö
nyörű volt a havas város, s csak 
másnap, a hazautazáskor vettük 
észre, hogy az élmények kimerí
tettek bennünket. Fáradtan, de 
élményekkel gazdagodva érkez
tünk haza.

Még egyszer köszönet az Or
szágos Szamaritánus Társaság
nak, hogy ránk gondoltak, hogy 
a diákjaink ilyen élményben ré
szesülhettek

IMÁK EGY CÉLÉRT
Szentmisék és istentiszteletek… 

KUFSTEIN – KICSIT MÁSKÉPP
A Szent Lőrinc iskola diákjainak felejthetetlen élményei

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az alábbiakban a Szent Lőrinc Általános 
Iskola ausztriai kirándulásáról számol be 
Vénusz Edina kísérő tanár.

�Az igazságra és csakis az igazságra törekedj – ez volt a mottója az idei ökumenikus nemzetközi 
imahétnek, amelyet január 21. és 25. között rendeztek meg. Az Erdő Péter bíboros által a Deák 
téri evangélikus templomban megnyitott imahét keretében különböző felekezetű templomokban 

voltak szentmisék és istentiszteletek, amikor is az atyák és a lelkészek egymás „munkahelyén” ven-
dégeskedtek.

VARJÚ ATYA –  
APROPÓ NÉLKÜL… 
Amikor 2012ben elő
ször találkoztam vele, 
amikor az első interjút 
készíthettem vele, még 
csak 80 éves volt. Az év 
novemberének 26. nap
ján töltötte be a kerek 
évfordulót. A számom
ra valóban élményt adó 
beszélgetés során azt is 
megállapíthattam róla, 
hogy „jól tartja” magát, 
nem őrölték fel nem ép
pen könnyed életének 
évei, pedig igazán megte
hették volna… Sok év telt 
el azóta, de Varjú atya, 
az Ibolya utcai Szent Jó
zsefkápolna plébánosa 
fölött  mintha megállt 
volna az idő.

A bennem maradt kép 
ma is szinte ugyanazt a 
meleg pillantású, mindenkinek mosolyt, hogy ne írjam, bátorí
tást küldő embert idézi. Pedig fölötte is úgy telnek az évek, mint 
mások fölött, ám az ő lelke nem öregedett – egyetlen percet sem. 
Az ugyanolyan nyitott és fiatal, mint volt azon a távolodó szüle
tésnapon…

A nyugállományú Varjú atyán nem fog az idő vasfoga, mert 
akkora hittel és olyan derűvel él, amilyennel csak kevesen.

Nem tett ő semmi olyat, ami, úgymond, aktualizálná ezt az 
írást, de igaz ennek az ellenkezője is: az elmúlt közel kilenc évti
zedével, annak megszámlálhatatlanul sok, ám mindig legyőzött 
megpróbáltatásával sokkal többet annál, mint ami egy nyúlfark
nyi írásban visszaadható. Mert minden szava emberi és igaz volt, 
s mindenkor érvényes, ahogyan az „angyali csíktésztáról”, a bör
tönben töltött „vigasztalás karácsonyáról”, a sosem magányosan 
töltött szentestékről mesélt.

Talán ezért jutott eszembe az atya, s ezért született meg ez az 
„apropó nélküli” írás.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

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

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára is igényes 
alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, 
gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött 
fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba 
rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség 
(OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség 
előnyt jelent.

n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót 
keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi 
a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a 
munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű 
fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

SZOLGÁLTATÁS
 

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

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

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása fürdő-
szoba 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 teljes-
körű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos 
referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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 ügyinté-
zéssel. 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, keríté-
sek, 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 ab-
lakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, 
szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Érték-

becslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 
06 20 397-40-55

OKTATÁS
n Angol és német egyéni és csoportos nyelvoktatás gyermekeknek és felnőtteknek Pestszentimrén a 

Family Nyelviskolában. A jelentkezés folyamatos. Tel: 0670-388-1333

Közhasznú könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten közhasznú könyv-
terjesztésre pedagógusok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik az egyesület 
munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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Februárban újabb szemeszterrel folytatódik a képzéssorozatPROGRAMAJÁNLÓ

TAVASZ A NYUGDÍJAS 
AKADÉMIÁN
 
A 11. szemeszterrel folytatódik februárban a pestszent-
lőrinc-pestszentimrei Nyugdíjas Akadémia. A február 16-i 
első előadáson az idősödés személyes elfogadásáról és 
az időskori tanulás szerepéről beszél Jászberényi József, 
a programot koordináló Milton Friedman Egyetem felnőtt-
képzési igazgatója.

A szombat délelőtti előadásokon kívül továbbra is számos ingyenes 
tanfolyam között válogathatnak az 50 év fölöttiek. Az előző szemesz
terhez képest változás, hogy a vallástörténet, a Magyarország története 
dokumentumfilmek tükrében, a Híres magyar nők a történelemben és 
a francia nyelv helyébe a Magyarország évszámokban, a jobb agyfélte
kés rajz, a családfakutatás és a jogi alapismeretek tanfolyamai lépnek.

A többi kurzus (angol nyelv, geopolitika, időskori pszichológia, 
művészettörténet, német nyelv, színes akvarellfestés, kezdő és haladó 
táblagépkezelés) folytatódik. A tanfolyamok többségét nem az önkor
mányzat épületében, hanem a TUD18 Képzéskoordinációs Központ
ban (Üllői út 317.) tartják. A 9 órakor kezdődő szombati előadások 
helyszíne változatlanul a polgármesteri hivatal tanácsterme lesz. 

A tavaszi szemeszter előadásai
Február 16. Jászberényi József: Az idősödés személyes feldolgozása 
– a tanulás szerepe 
Március 9. Soós Eszter Petronella: Franciaország az EPválasztás előtt
Március 23. Báthory Orsolya: A könyvtárak átalakulása a posztmo
dern korban
Április 6. Kovács György: Játszmák a családban
Április 13. Kiss-Benedek József: KözelKelet, katonai biztonságpo
litika, terrorizmus 
Április 27. Dr. Vitályos Eszter: Egészségügyi fejlesztések Magyaror
szágon EUforrásokból
Május 11. Jászberényi József: Magyar Aldebaranok – A magyar 
szellem vezérlő csillagai a 20. században

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

P. A.

PROGRAMOK

FRANCIAORSZÁG –  
A PIK-BEN
A Nemzetek Napja rendezvénysorozat keretében a Bu-
dapesti Francia Intézet támogatásával Franciaország 
mutatkozik be február 17-én (vasárnap) 10 órától a Pest-
szentimrei Közösségi Házban. 

A program részeként lesz kézműves foglalkozás gyerekeknek és fel
nőtteknek, az érdeklődők felpróbálhatják a francia királyi udvart 
megidéző jelmezeket, bemutatókat láthatnak a Loire menti kastélyok
ról, a sajtokról és a sajtkészítésről, a parfümökről, valamint a francia 
mindennapokról. Makány Márta divattervező napjaink divatjáról és a 
celebek divatra gyakorolt hatásáról tart előadást, s mindemellett meg
lepetéssel és kvízzel is készülnek a szervezők, amelynek végén a leg
ügyesebb megfejtők között értékes nyereményeket sorsolnak ki a Fran
cia Intézet támogatásával. Egész nap látogatható a Gyöngyszemek – a 
mi Franciaországunk című fotókiállítás, beszerezhetők és kóstolhatók 
finomságok a Fromage bolt sajtjainak és a La Delizia üzlet macaronja
inak kínálatából. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, de előzetes 
regisztrációt kérnek a PIK Ház elérhetőségeinek egyikén.

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 8. 14 óra: Mongol holdújév – 
autentikus zene segítségével újraéled az 
ősi ünnep
Február 10. 10 óra: Csoki-koncert
Február 10. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 12. 17.30: A Biblia igazi világa – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: Az újszö-
vetségi Jézus-alak élete és tanításai II.
Február 13. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 14. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Február 15. 19 óra: Éjszakai pingpong-
verseny
Február 16. 14 óra: Így mulat egy magyar 
legény – Fényes György magyarnóta-mű-
sora
Február 17. 10 óra: Vadászgörény kiállítás 
és -vásár
Február 17. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 20. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 22. 16 óra: Cserebere – civil börze 
a ClubNetCet szervezésében
Február 24. 8 óra: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Február 24. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-kor 
gerinctorna. Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott műhely, 15 
órától kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, klubok, 
tanfolyamok időpontjairól a 291-6564-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.
 
LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 11. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Február 13. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
mackó
Február 20. 16.30: KézműveSzerda – 
farsang
Február 21. 17 óra: A hosszú élet titka 
– Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 
előadása
A Galéria 18 kiállítóteremben februárban 
Soósné Kovács Mária festő kiállítása 
látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 7. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
vitamin télen, avagy milyen gyümölcsöt 
együnk?
Február 13. 16 óra: Kézműves foglalkozás, 
nem csak gyermekeknek – farsangi 
készülődés
Február 22. 17 óra: Könyvajánlók klubja – 
magyar írók legújabb könyvei
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 – A 
brüsszeli világkiállítás két lőrinci résztvevője 
című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Február 28. A könyvtár kapitányának 
avatása
Könyvtárunkban 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
Február 9. és 10. 8 óra: Global Grappling 
magyar bajnokság
Február 16–17–18-án: Nemzetközi ritmikus 
gimnasztika verseny a KFK Gráciák 
szervezésében

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 7. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 
elérhetőségeink valamelyikén.
Február 8. 9.30: Baba-mama klub. 
Házigazda: Kiss Ildikó fejlesztő- és 

drámapedagógus. Részvételi díj: 1000 Ft, 
testvérkedvezménnyel: 1600 Ft.
Február 9. 9 óra: PIK varró workshop ha-
ladóknak. Az 5 alkalmas program 2. része. 
Szabásminta saját alkatra igazítása, gallér 
és kézelő készítésének gyakorlása.
Február 9. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.
Február 13. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Február 15. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Farsangi és busó maszkok 
készítése. Vezeti: Plugor Judit. A részvétel 
ingyenes!
Február 17. 10 óra: Nemzetek Napja – ven-
dég: Franciaország. A részvétel ingyenes, 
de előzetes regisztrációt kérünk!
Február 19. 18 óra: Tudatos életmód klub 
– Érzelmi aromaterápia. Előadó: Kovács 
Gabriella, belépőjegy: 500 Ft.
Február 20. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Február 20. 17.30: Kertbarátklub, borkós-
tolással. A belépés ingyenes!
Február 21. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 
elérhetőségeink valamelyikén.
Február 23. 9 óra: PIK varró workshop ha-
ladóknak. Az 5 alkalmas program 3. része. 
Szabásminta saját alkatra igazítása, gallér 
és kézelő készítésének gyakorlása.
Február 23. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Február 23. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.
Február 24. 15 óra: Veszedelmes viszonyok 
– a Spirit Színház előadása. Belépőjegy: 
2800 Ft.
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőnként 
9.30-kor labdamóka, 10.30-tól babus-
gató babatorna, keddenként 10.15-kor 
babadúdoló, szerdánként 9.15-kor és 
10.30-kor bábos mesekuckó, 9.30-kor 
szenior örömtánc, csütörtökönként 10-kor 
Maminbaba, hétfőn 17.30-kor, szerdán 
18 órakor NIA-foglalkozás, péntekenként 
9.30-kor fejlesztő mondókás torna, 10.30-
tól Maszat-kuckó. Kéthetente kedden 18 
órakor Művészműhely. Minden hónap 
második péntekén 9.30-kor baba-mama 
klub és játszócsoport. Jelentkezni, illetve 
a foglalkozások részleteiről érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet. 

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 9. 16 óra: Magyar táncház gyer-
mekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 9. 19 óra: Magyar táncház felnőt-
teknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 10. 11 óra: Ágacska – mesejáték 
a Körúti Színház előadásában. Belépőjegy: 
990 Ft.
Február 10. 15 óra: Zsákbamacska – ze-
nés vígjáték a Körúti Színház előadásában. 
Belépőjegy: 2500 Ft, diák, nyugdíjas 
1800 Ft.
Február 14. 16.30: Hangfürdő – ingyenes 
zenei program. Előzetes regisztráció 
szükséges.
Szerdánként 10 órakor baba-mama klub 
és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyreállí-
tásával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pilates-tor-
na, Etka-jóga, ringató, zumba, callanetics, 
gerinctorna) időpontjairól az elérhetősége-
inken lehet információt kérni.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu

Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés fogságában. A kiállítás 
február 18–28. között technikai okok miatt 
zárva tart. 
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig

Február 16. 10.30: A mi Üllői utunk 
című kiadvány bemutatója a Nyugdíjas 
Akadémián. Az érdeklődők ingyenes 
példányt vehetnek át. Helyszín: polgár-
mesteri hivatal, Üllői út 400.
Az Idegenvezetők Világnapja alkalmából 
bemutatjuk a sétaapplikációnkat. 
Február 22. 17 óra: A pestszentlőrinci 
sétaútvonal applikáció és A pestszent-
lőrinci Kossuth tér című kiadvány bemu-
tatója. Ezt követően séta a Kossuth 
téren és a díszkivilágítás megtekintése. 
Az érdeklődők ingyenes példányt 
vehetnek át a kiadványból. Helyszín: 
Múzeumsarok, Szent Lőrinc sétány 2.
Február 23. 10 óra: A pestszentimrei 
sétaútvonal applikáció bemutatója 
és séta a Nemes utcán. Helyszín: 
Pestszentimrei Közösségi Ház, Vasút 
utca 48.
A sétaapplikáció helyszíni telepítéséhez 
segítséget nyújtunk, de ennek van 
néhány technikai feltétele, amiről a 
honlapunkon találnak tájékoztatást.
A programokra regisztrálni szükséges 
telefonon vagy e-mailben!

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Időszaki kiállítás: Utazás a Karinthy 
körül – a Karinthy Frigyes Gimnázium 
kiállítása
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14–18 
óráig

Aeropark – Il–18-as repülőgép  
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.

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

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pestszent-
lőrinc-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.
 
POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Február 17. 16 óra: Madách Filmklub. Mű-
soron: Kémek hídja – amerikai filmdráma. 
A részvétel ingyenes!
 
4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

HEGYEN, VÖLGYÖN, 
VÁROSON
A Téry Ödön Túraklub három vasárnapi 
túrára várja még februárban az érdek-
lődőket.
Február 10. Mátra. Útvonal: Galya-

tető – Lengyendi-nyereg – Galyavár 
– Mátraalmás – Sebestyénvár – 
Mátraszentlászló. Találkozó 7.50-kor 
a Stadionok autóbusz-pályaudvaron, 
indulás 8.15-kor. Túratáv: 8 km, 
költség: kb. 5000 Ft. A túrát vezeti: 
Verseginé Márta.
Február 17. Pestszentlőrinc. Úti cél: 
erdei tornapálya. Találkozó 9 órakor 
Kőbánya-Kispesten, a metrópótló 
busz végállomásán. Indulás 9.20-kor, 
túratáv: kb. 6 km, költség: BKV. A 
túrát vezeti: Krassói András
Február 24. Tápiószele. Útvonal: Tápió-
szele vasútállomás – Blaskovich-kastély 
– tájház és tanösvény. Találkozó 9 
órakor a Keleti pályaudvaron, indulás 
9.25-kor, túratáv: 8–9 km, költség: 
3600 Ft, amely magában foglalja az 
utazást és a belépőket is. A túrát vezeti: 
Kerék Katalin.

SZÍNHÁZ KICSIKNEK 
ÉS NAGYOKNAK
Február 10-én (vasárnap) két színházi 
előadást is szervez a Körúti Színház a 
Rózsa Művelődési Házban. 
Délelőtt Csukás István nagy sikerű 
meséje, az Ágacska kerül színre. A 
gyermekeknek szóló darabban egy 
letört faág keresi a választ arra, hogy 
ki is ő valójában. A kis Ágacska az 
útkeresése során megismerkedik Da-
nival, a kancsal kacsával, Bercivel, az 
örökké bruhaházó békával, valamint a 
kitört fogú Pösze egérrel, és elindulnak 
együtt megkeresni az embert, akitől 
mindannyian gyógyulást remélnek. A 
11 órakor kezdődő előadásra egysége-
sen 990 forintba kerülnek a jegyek.
Délután a felnőtteket várják a 
Zsákbamacska című darabra, amely 
Eisemann Mihály Én és a kisöcsém 
című művének adaptációja. A mottója 
sokat mondó: „Egy szerelem legfeljebb 
három napig tarthat. Szombat: 
ismerkedés, vasárnap: az úgynevezett 
szerelem, hétfőn: alászolgája! Kedden 
már akár ne is köszönjön!” Az előadás 
15 órakor kezdődik, felnőtteknek 2500 
Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1800 
Ft a belépő.

KÉMEK HÍDJA
A hidegháború egyik legfagyosabb 
évében, 1960-ban a Szovjetunióban el-
fogják egy lelőtt U–2-es kémrepülőgép 
pilótáját. Gary Powers (Austin Stowell) 
talán örökre fogoly marad. Kétévnyi hiá-
bavaló próbálkozás után a CIA kiszemel 
egy ügyvédet, James Donovant (Tom 
Hanks), hogy szabadítsa ki a pilótát a 
vasfüggöny mögül. 
Kémek hídja – amerikai filmdráma. 
Rendező: Steven Spielberg. Főszerep-
lők: Tom Hanks, Austin Stowell, Amy 
Ryan, Mark Rylance.
Időpont és helyszín: február 17. (vasár-
nap) 16 óra, Polgárok Háza. A részvétel 
ingyenes!

VÉRADÁS  
A RENDŐRSÉGEN
A Magyar Vöröskereszt február 
26-án 14 órától 17.30-ig a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságon 
(1183 Üllői út 438.) várja a 
véradókat.
A szervezők kérik, hogy a 
személyazonosító igazolványukat 
és a lakcímkártyájukat vigyék ma-
gukkal, s a TAJ-szám megadása 
is szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, vala-
mint sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adomány-
vonala: 1359.
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LŐRINCI MATT, 64 KOCKÁN
Amilyen csendben és csendet igényelve teszik a dolgukat a 
sakkozók, ugyanolyan a működésük is a kerületben. 

A Pestszentlőrinci Sakkkör a harmincadik születésnapjához közeledik. 
A megalakulásuk éve, ahogy mondani szokták, már odébb van: 1992 óta 
részesei e sportág hazai körforgásának, bajnokságainak.

A lőrinci szakosztály elnöke Bertók Béla, akinek nehéz volna újat mu
tatni ebben a „szakmában”, hiszen húsz éve irányítja már e csendes, sze
rény sportág képviselőit.

– Való igaz, nem mutogatjuk magunkat, nem lökdösődünk. Csináljuk 
a dolgunkat, pontosabban úgy igyekszünk eltölteni a szabadidőnket, hogy 
az a legjobb legyen, s mindnyájunknak örömöt szerezzen – mondja az el
nök, akinek van dolga bőven.

Ez akkor és abból derül ki, amikor a sakkkör számairól beszél. 
– A különböző korosztályokban tíz csapatot indítunk a másodosztályú 

bajnokságokban, s a sikereinket több mint negyven igazolt versenyzővel 
érjük el. Az országos csapatbajnokságban a másodosztály negyedik helyén 
állunk az asztalokhoz ülő tíz csapatból, amire azt mondom, hogy hétről 
hétre kiegyensúlyozott szereplésre vagyunk képesek.

Az edzéseiknek a Kondor Béla Közösségi Ház ad helyet, az önkor
mányzatnak köszönhetően ingyenesen.

Így aztán örömmel ül asztalhoz idősebb is, fiatal is.
– Ami a szórást illeti, van nálunk nagypapakorú, de van kisgyermek is, 

még csak az alsó tagozatba járó. Többen még a tízet sem töltötték be, de 
olyan lelkiismeretesen járnak az edzésekre, mintha csak a sakkolimpiára 
készülnének. Pedig csak az első lépéseiket teszik meg ebben a gyönyörű 
sportágban.

A Pestszentlőrinci Sakkkör legjobbjai január utolsó vasárnapján is 
asztalhoz ültek. Hazai környezetben fogadták bajnoki találkozón az An
dornaktálya csapatát, s nagy küzdelemben nyertek 6.55.5re. 

A hullámok partot értek, megegyezésre jutottak a felek SPORT

– Kezdjük a lényeggel: hánya-
dik helyen állnak?
– A tizennegyediken, tehát rezeg 
a léc, de egyelőre nem esett le.
– Nem is fog?
– Meggyőződésem, hogy nem, 
s az őszt is az első osztályban 
kezdjük.
– Optimista, de mire alapozza?
– Arra, hogy egyre jobban megis
merem a csapatot, és látom, hogy 
akarja a bent maradást. Elég talán 
csak annyi, hogy kőkemény ala
pozást csinálunk, s végig is csinál

juk, ami azt jelzi számomra, hogy 
nem leszünk kiesők.
– Mire lesz szükség ehhez a pá-
lyán, túl azon, hogy jól kell ven-
ni az akadályokat?
– Úgy érzem, a rutin, a tapaszta
lat lesz a döntő tavasszal. Ezeket 
az ősz folyamán megszerezték a 
srácok, még ha pontok elveszté
sébe került is ez. 
– Vagyis?
– Abban biztos vagyok, hogy 
ezek a fiatal, többségükben 
még a huszadik évüket sem 

betöltött gyerekek a hibáikból 
okulva kezdik meg a tavaszi 
szezont.
– Mikor lenne nyugodt és elége-
dett?
– Ami a helyezést illeti, akkor, 
ha az utolsó forduló után a 11. 
helyen lennénk, vagyis nem 
kellene „frászban” végigülni az 
utolsó meccseket. 
– Az utánpótlás biztatást adhat 
ehhez, vagyis lehet jövőképük a 
PSK-focistáknak?
– Ha azt nézem, hogy az U19es 
csapatunk bronzérmes lett leg
utóbb, ha azt, hogy a leigazolt 
játékosaink száma megközelíti a 
százat, ha azt, hogy a különböző 
utánpótlásbajnokságokban hét 
csapatunk is érdekelt, akkor az a 
válaszom, hogy megjön a rutin, 
azzal pedig az eredményesség. 

Például az, hogy a mérkőzése
ken a kellő pillanatban a legjobb 
döntést hozzák.
– Ön „új seprű” a Táncsics ut-
cában. Milyen változásokat ter-
vez, s mire van szükség ezekhez?
– Még nagyobb rutinra, néhány 
szerkezeti változtatásra és iga
zolásokra is.
– Hogy állnak ez utóbbiakkal?
– Időarányosan jól. Négyöt új 
játékosra van, lesz szükség. Ezek 
közül nem egy már velünk edz, 
s valószínűleg tavasszal is a PSK
mezt veszi fel. Szerényebben fo
galmazva, remélem, hogy így lesz.
– Ki ellen lépnek pályára első-
ként?
– Hazai pályán lesz az első 
meccs, az Újbudát fogadjuk, s 
mielőtt megkérdezné, győzel
met várok.

EGYRE TÖBBEN SZERETNÉNEK ÚSZNI
Észszerű kompromisszum az egészség érdekében

INDUL A TAVASZI HADJÁRAT 

Végül az alábbi döntés született, 
amelyben benne foglaltatik Ughy 
Attila polgármester javaslata is.

„Az uszodákat nagy számban 
látogató közönség kényelmének 
az érdekében – ebből fakadóan 
a lakossági igényeket figyelembe 
véve – a Vilmos Endre Sportcent
rumban lévő uszodában és a Bó
kaykerti Park Uszodában február 
1jétől hétköznapokon reggelen
ként 6 és 9, valamint délutánon
ként 16 és 20 óra között meg

duplázták a lakossági úszósávok 
számát” – áll a közleményben.

RÉGÓTA  
HÚZÓDÓ ÜGY
Az uszodákat „csupán” az egész
ségük megőrzésére használók
nak megvan a maga igazsága, 
ugyanúgy, mint a versenyekre 
felkészülőknek.  Azonban jó dön
tést hozni úgy, hogy akár csak 
kis mértékben is, de ne sérüljön 

a másik fél igazsága – szinte le
hetetlen. Az érdekeltek tudják: 
régóta húzódó vitás ügy volt ez. 
A végső döntésnek az uszodákat 
használó lakosok minden bizony
nyal örülnek, de kérdés marad, 
hogy ugyanezt mondhatjae el a 
másik fél is. Mivel az ő edzéside
jük csökkent…

Nyilvánvalóan nem a mi 
feladatunk ítéletet mondani, 
„bírónak” lenni, mi csupán vé
leményekre voltunk kíváncsiak.

A HULLÁMOK 
PARTOT ÉRTEK
Megkérdeztük Bögös Józsefet, 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. uszodaüze
meltetési osztályának vezető
jét, miként sikerült az átállás, 
hogyan tudták megoldani az 
„igazságos” sportolási lehe
tőségek biztosítását. A szak
ember elmondta, nem volt 
egyszerű, de úgy látja, hogy a 

„hullámok kifutottak, partot 
értek, s megegyezésre jutottak 
a felek”.

– Sok, ellentétektől sem men
tes megbeszélést kellett folytat
nunk, amíg eljutottunk a meg
oldásig. Nem mondom, hogy 
az ideálisig, de a körülmények 
adta legjobbig. A lakosság úszá
si, sportolási lehetőségeit nem 
szűkíthettük, ám nem akartuk 
az egyesületi sportolókét sem. 
Már csak azért sem, mert úszók
nak, a vízilabdázóknak, a szink
ronúszóknak, az öttusázóknak 
és a triatlonosoknak is helyet és 
időt kellett adni. Ez természetes 
igény a részükről, miként a má
sik félé is az.

FÁJDALOM NÉLKÜL
Lehet, hogy sokakat meglep, de a 
kerületben nem kevesebb, mint 
17 egyesület hozzávetőleg 400 
sportolója, gyermeke veszi igény

be az uszodák sávjait, ami termé
szetesen örömteli egy sportos ke
rület esetében, ám a felület adott, 
az nem lesz nagyobb.

Az önkormányzat vezetése is 
tisztában volt azzal, hogy a lehe
tő legkevesebb fájdalommal és 

hátránnyal járó megoldást kell 
választania ahhoz, hogy se a ver
senyúszókat, se a kikapcsolódási 
vagy rekreációs céllal az uszo
dákba érkezőket ne érje hátrány, 
ráadásul a kötelező úszásoktatás
ban részt vevő gyerekek se ma
radjanak víz nélkül.

ENNÉL NEM VOLT 
JOBB DÖNTÉS
Vajon miként vélekedik a 
kialakult – ám a közös gon
dolkodással és kompromisz
szumokkal már megoldott 
helyzetről Lévai István Zoltán, 
a kerület sportjáért felelős al
polgármester?

– Tudtunk a gondról, s tisz
tában voltunk azzal, hogy úgy 
mondjam, „népszerűtlen” dön
tést kell hozni. Olyat, mert szá
munkra minden kerületi lakos 
fontos. Tisztában vagyunk az
zal, hogy egyre többen járnak 

uszodába, akár edzeni, akár a 
szabadidejüket hasznosan el
tölteni. Döntöttünk, ez a meg
oldás született, remélve, hogy 
a lehető legkevesebb kellemet
lenséget okozza az uszodákba 
járóknak.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Nem gond nélküli a BLSZ I. osztályában 
szereplő PSK futballcsapatának a hely-
zete. Az együttesnek bravúrokra is szük-

sége lesz ahhoz, hogy az ősszel kezdődő új 
bajnokságot is az első osztályban kezdhesse. 
Erről is kérdeztük a csapat 47 éves edzőjét, 
az egykori labdarúgót, Laczik Csabát.

�Bizonyára nem a legkönnyebb döntései közé tartozott az önkormányzatnak, amikor arról 
határozott, hogy a két kerületi uszodát, a Vilmos Endre Sportcentrumban lévőt, illetve a Bó-
kay-kerti Park Uszodát ki és mikor, milyen beosztásban használhassa, ki élvezzen, úgymond, 

elsőbbséget. A lakosság vagy az egyesületek… 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

„Döntöttünk, ez a megoldás született, 
remélve, hogy a lehető legkevesebb 
kellemetlenséget okozza az uszodákba 
járóknak” –  mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester.
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A családias foci a gyors szívmasszázsnak köszönhetően nem zárult tragédiávalPORTRÉ

Drága szülőföldem, Sokszor visszasí
rom, Hazamegyek kisfalumba, Akkor 
volt szép a karácsony, és sorolhatnánk 
tovább a soksok nóta címét, amelyek 
egyben Fényes György szombati nó
taműsorának címét is adják a Kon
dorban, ahol a legutóbbit január 19én 
tartotta a feleségével, Marikával közö
sen Utcára nyílik a csárdaajtó címmel.

ÉLETBEN TARTJÁK  
A MŰFAJT 
– Már csaknem egy évtizede járunk 
a Kondorba, ahol otthonra leltünk – 
mondta a Magyar Arany Érdemke
reszttel öt éve kitüntetett nótaénekes 
és nótaszerző. – Nagyon szeretünk 
ebben a kedves hangulatú művelődé
si házban nótázni, pedig nem lakunk 
közel, és a legtöbb fellépő is igen 
messziről, akár az ország legtávo
labbi vidékeiről érkezik, hogy éne
kelhessen, de úgy vannak vele, mint 
én, hogy a nótáért a világ végére is 

elutaznak. Ezt a műfajt életben tart
ják, illetve tartjuk, ez a mi missziónk! 
Különösen most, hogy néhány éve 
hungarikummá nyilvánították.

– Nehéz misszió? – kérdeztem 
az énekest, akinek az életét és pálya
futását jelentősen megváltoztatta az 
1984es Nyílik a rózsa nótaversenyen 
elért első helyezése.

– Nem könnyű, sokat kell utazni 
érte és minél több műsort szervezni. 
Szerencsére azért, hogy ne halkuljon 
el végleg a nóta, rajtunk kívül a Dankó 
Rádió is igen sokat tesz. S a miénkhez, 
a nótakapitányról elnevezett Fráter 
Loránd Nótakörhöz hasonló klubok 
is. A Kondorban szinte mindig telt 

ház van a rendezvényeinken. Az ér
deklődők nemcsak a kerületből jön
nek, főleg nyugdíjasok, hanem a város 
túlsó feléről is. Persze annak örülnénk 
a legjobban, ha még többen szórakoz
nának velünk, és nemcsak az idősebb 
korosztály, hanem a fiatalabb is…

ÍGY MULAT EGY 
MAGYAR LEGÉNY
Arról is beszélt Fényes György, hogy 
évek óta hónapról hónapra nem is 
olyan könnyű összeállítani a műsort, 
hogy ne ismétlődjenek a nóták és az 
énekesek. Azon van, hogy változatos, 
érdekes legyen a program, hogy még 

nagyobb kedvvel nótázzanak a ven
dégek, akik közül sokan törzstagnak 
számítanak. Elég termékeny szerző
nek tartja magát, többször saját nó
táival lepi meg a közönséget. Mint 

házigazda, természetesen mindig 
szívesen énekel ő is, legtöbbször Oláh 
Albert prímás zenekarával.

Legközelebb Így mu
lat egy magyar legény 
címmel február 16án 
szombat délután mu
lathatnak vele együtt 
a nótakör tagjai, 
illetve bárki, aki 
szívesen múlatná 
az idejét jó mu
zsikával és éne
kesekkel.

Temesi 
László

A HÉTKÖZNAPI HŐSÖK KÖZTÜNK ÉLNEK
Duka István lélekjelenléte nem először mentett életet 

Focizás közben a Gödörként is
mert sportpályán lett rosszul egy 
férfi, de egy fiatalember lélekje
lenlétének, segítőkészségének kö
szönhetően sikerült őt újraélesz
teni. A hír nemrég jutott el Ughy 
Attila polgármesterhez, aki a Face
bookoldalán közzétett egy posz
tot, hogy a követők segítsenek neki 
megkeresni az életmentőt. Alig telt 
el fél nap, és már meg is találtuk a 
hősünket, Duka Istvánt.

HATOTT A GYORS 
SZÍVMASSZÁZS
– Két kislányommal mentem le 
a Gödörbe a játszótérre, ahol 

éppen egy társaság focizott a 
sportpályán. Tizenévesek és 
egy idősebb, 55–60 év közötti 
férfi – idézte fel a történteket 
hősünk. – Családias foci volt, 
így mi is bekéredzkedtünk a 
csapatba. Az idősebb úr egy
szer csak rosszul lett. Oda
szaladtam hozzá, akkor már 
nem lélegzett, kezdett lilulni 
a fejbőre, ezért gyorsan szív
masszázst adtam neki. Még a 
mentők kiérkezése előtt visz
szanyerte az eszméletét, sőt azt 
mondta, hogy most már jól van 
és hazamegy. Természetesen 
rábeszéltük, hogy ez nem egy 
szédüléses rosszullét volt, ha

nem megállt a szíve, ezért várja 
meg a mentőorvost. Azóta nem 
találkoztam vele, nem tudom, 
mi volt a probléma, bár több
ször lementünk utána is a ját
szótérre, de személyesen nem 
futottunk össze. Úgy hallottam 
jól van, ennek nagyon örülök – 
mesélte Duka István.

NEM ELŐSZÖR 
MENTETT
Az életmentő azt is elmondta 
lapunknak, hogy nem ez az első 
eset, hogy életet kell mentenie. 
Az anyukáján és az egyik gyer
mekén is segítenie kellett már. 

Mindössze 11 éves volt, mikor az 
édesanyja rosszul lett, a kislánya 
pedig csecsemőkorában került 
közel a bölcsőhalálhoz.

De szerencsére mindkét eset
ben sikerült Istvánnak az újra
élesztés.

– Úgy látszik, nekem ez a sor
som, én már rutinos újraélesztő 
vagyok. Ha az emlékeim nem 
csalnak, akkor először az iskolá
ban tanultunk az újraélesztésről. 
Édesanyámnál ezt a tudást kel
lett a gyakorlatban is alkalmaz
nom. Édesapám dolgozott, és 
két kisebb testvéremmel voltunk 
otthon, amikor megtörtént a baj. 
A kislányom meg három hóna
pos volt, mikor megállt a szíve. 
Ott apróbb nyomásokkal végez
tem a szívmasszázst, szerencsére 
sikerrel. Utána kapott légzésfi
gyelőt, és az orvosok is többször 
vizsgálták, vele is minden rend
ben van.

Duka István az Üllői úton 
lakik, az építőiparban dolgo
zik gipszkartonszerelőként, 
és már négy kislányt nevel. 
Amikor felkerestük, több
ször is elmondta, hogy ő nem 
ezért csinálta, „nincs szükség 
semmilyen visszhangra”. Mi 

erősködtünk, hogy Pestszent
lőrincPestszentimrének tud
nia kell, hogy bizony, a hősök 
köztünk járnak.

És ha az élet úgy hozza, szá
míthatunk az embertársainkra. 
Köszönet érte!

Forrás: Tovább18.hu

Az újraélesztés

Ha a beteg nem lélegzik, kezdjük meg az újraélesztést, amíg 
a mentők megérkeznek. Az egyik tenyerünket tegyük a 
szegycsont alsó harmadára, a másikat pedig erre a kézre úgy, 
hogy az ujjainkat kulcsoljuk össze. Nyomjuk a mellkast 5-6 
centiméter mélyre percenként 100 alkalommal. A karunkat 
tartsuk nyújtva, a csuklónkat pedig mereven. 

Összesen 30 lenyomás után hajtsuk hátra a beteg fejét, 
fogjuk be az orrát, a száját nyissuk ki az állánál fogva, majd 
egymás után kétszer fújjunk normál légvételnyi levegőt a szá-
jába. Közvetlenül a befújás után forduljunk a mellkas felé, azt 
nézve, süllyedni kezd-e a befújás után.

A 30:2 arányú szív-tüdő újraélesztést addig folytassuk, 
amíg a beteg keringése helyre nem áll, vagy a mentők a hely-
színre nem érkeznek. Mivel a módszer elég fárasztó fizikailag, 
szerencsés, ha többen végezzük felváltva.

Számos tévéfelvétel

Fényes György Tápióbicskén született 1954-ben, s 1974 óta énekel. Ahogy fogalmaz: 
„Hirdetem nemzetünk egyik legdrágább kincsét, a magyar nótát.” Számos rádió- és 
televíziófelvétel készült vele, és több nóta fűződik a nevéhez, mint például: Nincs már hová haza 
menni, Ha bemegyek a templomba, Drága szülőföldem, Te vagy az én nagy szerelmem, Jaj, 
de szépet álmodtam az éjjel, Születésed napján, Kicsiny kis életünk, Úgy szerettem én egy 
asszonyt. Pár éve nótás kötet is megjelent a szerzeményeiből.

�Havonta egyszer, szombat délután, a nótáé és a vidámságé a főszerep a Kondor 
Béla Közösségi Házban, ahol a Fráter Loránd Nótakör csaknem egy évtizedes 
„fényes” korszakát éli. Fényes György nótaénekes – aki idén ünnepli pályafutásának 

45. évfordulóját – főként nyugdíjasokat énekeltet meg a három-négy órás programban.  

�Sikerrel járt Ughy Attila Facebook-akciója: röviddel a keresési akció 
elindítása után jelentkezett az a fiatalember, aki még tavaly nyáron új-
raélesztette idősebb társát az egyik kerületi focipályán. A polgármes-

ter azért fordult a közösségi médiához, hogy személyesen köszönhesse 
meg a nem mindennapi tettet. Az életmentő Duka Istvántól megtudtuk: 
nem először tette próbára a sors.

FÉNYES GYÖRGY NÓTAÉNEKES MISSZIÓJA
Nyolc éve a Kondorban víg kedélyű nyugdíjasokkal


