
sütő-NAgy Zsolt    

– El kell önt keserítenem, mert szok-
tam ugyan leltárt készíteni, de nem az 
eredményekről, hanem a feladatokról. 
Azt hiszem, ez inspirálóbb és gyakorla-
tiasabb hozzáállás, mivel nem 
engedi, hogy az ember „le-
üljön” és a múlton me-
rengjen. Ugyanakkor 
a várospolitika nem-
csak a mérlegkészí-
tésekről és a leltá-
rokról szól. Egy sor 
témában nagyon 
fontosak a szá-
mok, az adatok 
és a paramé-
terek, de van-
nak hasonlóan 
fontos dolgok, 
a m i k r ő l 
nehéz a 

közgazdaságtan nyelvén, amolyan költ-
ség-haszon elvű számítások végeredmé-
nyeként beszélni. 

terAszVáros
– Mire gondol? 

– Minden ciklus rövid, 
közép- és hosszú távú 

elképzelésekből, ter-
vekből áll össze. 

Meggyőződésem, 
hogy akkor já-
runk jól, ha 
mindig a végső 
célt látjuk ma-
gunk előtt, és 
ahhoz igazítjuk 
az aktuális te-
endőinket. Csak 
akkor tudunk 

valódi, maradan-
dó eredményeket 
hozó építkezést 

folytatni, ha lépés-
ről lépésre haladva 

e g y m á s 
után 

teljesítjük a feladatokat. A víziókban 
viszont kevés a számszerűsíthető moz-
zanat… 

– Akkor számok nélkül, de milyen 
víziókkal indulunk neki a következő 
éveknek? 

– Továbbra is a „karakter” az a 
kulcsszó, aminek a jegyében építke-
zünk. Azt szeretnénk, hogy a XVIII. 
kerületnek karakteres, másokétól jól 
megkülönböztethető jellege legyen, 
hogy az adottságainkat minél jobban 
és minél ügyesebben használjuk ki. 
olyan kerületet szeretnénk, amely túl 
azon, hogy vonzó és szerethető, egyesíti 
és egységesíti az erősségeinket. Ebben 

rengeteg eredményt értünk el, de to-
vábbra is a kertvárosok és a nagyobb, 
úgymond urbanisztikusabb kerületré-
szek párhuzamos és együttes  fejleszté-
sében hiszünk. 

– Ha jól emlékszem, egy szakmai be-
szélgetésen a vízió leírására a „teraszvá-
ros” szót használta. 
– Igen, mert a terasz a lakások, a há-
zak talán legszerethetőbb része, és a 
teraszváros kifejezés jól érzékelteti 
a szándékainkat: előttünk a kert, a 
maga természetességével, mögöttünk 
pedig a nappali, ahol mindig törté-
nik valami... Mi vagyunk Budapest 
terasza. Ha befelé indulunk, akkor a 
nyüzsgő városban, ha kifelé, akkor 
pedig a szívnek és léleknek egyaránt 
kedves zöldben találjuk magunkat. 
Nem beszélve arról, hogy kevés jobb 
dolgot tudok elképzelni, mint a te-
raszon ücsörögni és beszélgetni a 
családtagokkal és a barátokkal. Jó 
így együtt – ezt a mondatot, ezt az 
érzetet keressük.  

– A képviselő-testület most fo-
gadta el a kerület 2030-ig tartó 
fejlesztési koncepcióját. Hogyan 
illeszkedik egymáshoz a terasz-

város koncepciója és a stratégiai terv-
csomag? 

– Mindenben passzolnak egymás-
hoz, és az intézménykorszerűsítések, a 
közélet, az oktatás, a kultúra, a sport 
infrastruktúrájának folyamatos fej-
lesztése, a közösségi identitástudat 
erősítése mellett új tervekkel is szá-
molunk. Ezeknek kiemelt pontja lesz 
a gyorsforgalmi út rendbetétele, a re-
pülőteret és a belvárost összekötő kö-
tött pályás közlekedés megvalósítása, 
a leendő Airport City előkészítése, de 
idesorolom a számos tervezett vagy 
éppen már folyamatban lévő közterü-
leti fejlesztést is. 

közel A Város 
szíVéhez
– Ha jól sejtem, ezekben a fővárosnak is 
nagy szerepe lesz. 

– Az elmúlt időszakban a kerületi 
és a fővárosi önkormányzat eddig soha 
nem látott fejlesztéseket valósított meg 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, és erre 
kell számítani a jövőben is. Sokan fél-
tettek bennünket attól, hogy a forráshi-
ányos gazdasági környezet miatt végleg 
a peremre kerülünk, és Budapest nem 
ébreszti fel az alvóvárosokat. Az elmúlt 
évek azonban bebizonyították, hogy ezt 
csupán a politikai provokálási szándék 
mondatta az ellenzék tagjaival. Ezzel 
szemben az az igazság, hogy sohasem 
voltunk ennyire közel a belvároshoz, és 
a kerületi városházán zajló példaértékű 
műhelymunka révén sohasem voltunk 
ennyire megbecsült tagjai a fővárosi 
közösségnek. Ennek az egyik legszebb 
példája egyébként a kerületi csatorná-
zás, amelynek pár hete tartottuk meg a 
projektzáró ünnepségét. A tények ma-
gukért beszélnek. 

Folytatás az 5. oldalon
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AZ idŐsEKért

Csaknem 300 tonna jó minőségű télálló 
burgonyát osztott szét a XViii. kerületi 
önkormányzat a 65 évnél idősebb helyi 
lakosok között. A háromnapos akció-
ban valamennyi érintett 15 kilogramm 
krumplit vehetett át. Az élelmiszer-
osztásokkal a városrész vezetői évről 
évre igazolják, hogy elkötelezettek az 
idősebb korosztályok támogatásában, 
segítésében. 

EMléKEZés 56-rA

Pestszentimrén október 21-én a hősök 
terén, míg Pestszentlőrincen másnap 
a Béke téri kopjafánál emlékeztek az 
1956-os kerületi eseményekre. A Béke 
téri rendezvény meghívott szónoka 
krisár Miklós nyugalmazott alezredes 
volt, aki arra figyelmeztetett, hogy soha 
nem szabad feledni azokat a napokat, 
amelyek a nemzeti történelem fontos 
részévé váltak. 

AdoMány

Többek között ruhaneműt, játékokat, 
sporteszközöket és tanszereket ado-
mányozott a XViii. kerületi önkormány-
zat a dévai szent Ferenc Alapítvány 
által létrehozott csíkszentsimoni 
gyermekotthonnak. Az erdélyi látogatás 
során a kerület vezetői kopjafaállítás-
sal emlékeztek meg az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc székely 
hőseiről a nyergestetőn.

lUthEr-háZ 

Bensőséges hangulatú ünnepséget 
tartottak szombaton délelőtt a nemes 
utca 62. alatt található épület kertjé-
ben. gáncs Péter, a Magyarországi 
evangélikus egyház elnök-püspöke 
szentelte fel a luther-házat, amelyet 
régóta vártak a pestszentimrei evangé-
likus felekezet hívei. A házszentelésen 
részt vett ughy Attila polgármester és 
szarvas Attila alpolgármester is.

MEnEtEl A PlEr

Az elmúlt hetekben belehúzott a Pler 
az nB i-es férfi kézilabda-bajnokság-
ban. A szezont hét vereséggel kezdő 
csapat a legutóbbi öt mérkőzésén 
háromszor nyert, és egy döntetlen mel-
lett csupán egy vereséget szenvedett. 
legutóbb hazai pályán bravúros 27-25-
ös győzelmet aratott a 3. helyen álló 
Balatonfüred ellen, így elkerült a tabella 
utolsó helyéről. 

3. oldal 5. oldal 13. oldal 15. oldal2. oldal

elkészült 
a csatorna-
hálózat
A közelmúlt egyik 
legjelentősebb fővá-
rosi beruházása ért 
véget október 21-én. 
tarlós istván és Ughy 
Attila Pestszentimrén 
beszélt a csatornázási 
projektről.

nemcsak a XViii. kerü-
leti ingatlantulajdonosok 
nyertek sokat azzal a 
több mint 90 kilométeres 
csatornahálózattal, amely 
a fővárosi projekt része-
ként a kerületben épült 
meg, hiszen a háztartá-
sokból kikerülő szennyvíz 
a központi tisztítórendsze-
ren keresztül megtisztítva, 
ártalmatlanítva jut vissza 
a természet körforgásába. 
ezáltal tehát a főváros is 
tisztább lesz.
két évvel ezelőtt, 2013 
őszén tarlós istván 
főpolgármester és ughy 
Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármes-
tere Ferihegyen jelentette 
be annak az uniós hátterű 
fővárosi projektnek a 
kezdetét, amelynek 
keretében a kerületben 
90, Budapesten összesen 
240 kilométer csatorna 
megépítése vált lehetővé. 
A számokból jól látha-
tó, hogy a vállalkozás a 
XViii. kerületet érintette 
leginkább, ezért kezdőd-
tek itt a munkálatok. és 
a projekt szimbolikusan itt 
is zárult le.
ughy Attila polgármester a 
zárórendezvényen elmond-
ta, hogy a beruházással 
mintegy 7200 család élet-
minőségén sikerült javítani, 
és hogy terven felül továb-
bi 2,5 kilométer csatornát 
fektettek le a kerületben, 
ami újabb 140 család 
életét könnyíti meg. szólt a 
helyi támogatásról is, arról, 
hogy a talajterhelési díj 
fizetését magára vállalta, 
a telken belüli rákötéshez 
pedig kérésre kamatmen-
tes kölcsönt folyósított az 
önkormányzat. Mindezen 
túl 600 millió forinttal járult 
hozzá saját keretéből ah-
hoz, hogy a csatornázott 
utcák szükség esetén a 
teljes felületükön új útbur-
kolatot kapjanak. 

Bővebben a 7. oldalon
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NEM BúJuNk El 
A FElADAtok Elől

„olyan önkormányzatot működtetünk, ahol mindenki látja és érti a dolgát”

� egy éVVel ezelŐtt kezdte Meg Második Ciklusát 
A XViii. kerület Polgári Vezetése ughy AttilA irányí-
tásáVAl. Az öt éVre újrAVálAsztott PolgárMestert 

szeMélyes hitVAllásáról, A jöVŐBeli VároséPítŐ MunkA 
részleteirŐl, VAlAMint Az elMúlt idŐszAk áltAlA legFon-
tosABB tArtott eredMényeirŐl kérdeztük. 
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2 Közélet Sikeres volt az önkormányzat őszi burgonyaosztása

Puskás AttilA   

A kerületi önkormányzat az 
ajándékkal segíteni kíván az 
idős embereknek a téli élelem 
beszerzésében, egyúttal enyhí-
teni kívánja az anyagi terhei-
ket. Az élelmiszerosztásokkal 
a városrész vezetői évről évre 
igazolják, hogy elkötelezettek 
az idősebb korosztályok támo-
gatásában, segítésében. 

Mindenkinek 
jusson
Az akció első, keddi napján a 
zuhogó eső ellenére sokan éltek 
a lehetőséggel, és a zord időben 
is kivárták a sorukat, hogy ha-
zavihessék a krumplit. A há-

rom nap során mintegy 19 ezer 
zsák burgonya talált gazdára.

– Az önkormányzat számá-
ra fontos, hogy a dolgozóira a 
kerületben élők ne csak mint 

hivatalnokokra gondoljanak, 
akik kipostázzák a leveleket, 
felszólításokat, hogy fizessék 
be például a gépjárműadót. Az 
ehhez hasonló szociális akciók 
és az egyéb juttatások azért is 
fontosak, hogy a kerületben 
élők érezzék és lássák, hogy 
senki sincs magára hagyva 
– hangsúlyozta Ughy Attila 
polgármester, utalva a többi 
önkormányzati támogatásra 
is. – A kerületben a burgonya- 
és tartósélelmiszer-csomagok 

osztása mellett az iskolába járó 
diákok, az ifjú házasok és októ-
ber óta az újszülöttek is aján-
dékban részesülnek.

A közösség 
ereje
A polgármester kiemelte, hogy 
egy közösség erejét jelzi az, ha 
olyan gazdálkodást tud foly-
tatni, amely lehetővé teszi a 
mostanihoz hasonló adomá-
nyozást.

– Ha fegyelmezetten gaz-
dálkodunk, takarékosan bá-
nunk a költségvetéssel, ak-
kor lehetőségünk nyílik arra, 
hogy segítsük a rászorulókat 
– mondta.

Annak érdekében, hogy az 
érintettek minél könnyebben 
vihessék haza a burgonyát, 
a személyre szólóan postá-
zott utalványok alapján négy 
helyszínen lehetett azt átven-
ni. A krumpli kiosztásában 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkatársai is 
segédkeztek. 

�Csaknem 300 tonna jó minőségű télálló 
burgonyát osztott szét a XViii. kerületi ön-
kormányzat a 65 évnél idősebb pestszentlő-

rinci és pestszentimrei lakosok között. Az október 
20–22-én szervezett háromnapos akcióban vala-
mennyi érintett 15 kilogramm krumplit vehetett át.

Fontos, hogy a kerületben élők érezzék és lássák, hogy senki nincs magára hagyva
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A jó gAzdA 
tud Adni
Csaknem 300 tonna jó minőségű krumplit osztottak szét

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@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@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@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@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, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

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

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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, 06-30-892-4899
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.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
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.

FŐZésrE és sütésrE is KiválÓ 
A kiskunlacházáról érkezett kamionokban hazai gazda-
ságból származó télálló burgonya volt. A termelő a mo-
dern zsákológépnek köszönhetően arra is tudott ügyel-
ni, hogy egy-egy zsák súlya a szállítás során fellépő 
természetes apadás miatt se csökkenjen 15 kilogramm 
alá. A szétosztott krumpli a Magyarországon is nagyon 
elterjedt desirée fajta volt, amelynek felhasználhatósá-
ga széles körű, mert főzésre és sütésre is egyformán 
alkalmas. A hideget is bírja, és a tárolása nem igényel 
különösebb szakértelmet, mindössze arra kell figyelni, 
hogy a panellakásokban hajlamosabb a csírázásra. 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

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

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

BuDAPEst Főváros 
korMáNyHivAtAlA Xviii. 

kErülEti HivAtAlA
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

HoDrusZky csABA
Tel.: 296-1400/2280-as 

mellék
Ügyfélfogadási idő:  

H.: 13.30–18, Sz.: 8–12 
és 13–16, P.: 8–12

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

okMáNyiroDAi osZtály 
Batthyány u. 80.  
Városház u. 16.
Időpontfoglalás
Tel.: 296-1453,

www.magyarország.hu
H. és Sz: 8–18, K. 

és Cs: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, 
K.: 8–12 és 13-16, Cs.: nincs 

félfogadás, P.: 8–12
 ...............................................................................

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 B. sétány. 1.

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

iMrE-PoNt
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

www.bp18.hu
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3KözéletA hagyományoknak megfelelően két helyszínen emlékeztek a kerületiek a forradalomra

� A pestszentlőrin-
ciek a Béke téri 
kopjafánál emlé-

keztek október 22-én 
az 1956-os kerületi 
eseményekre.

kErékgyártó györgy  

„Szabad-e elfelejteni mindazt, 
ami velünk, magyarokkal, a 
nemzettel történt? A válaszom 
egyértelmű: soha” – fogalma-
zott határozottan a beszédében 
Krisár Miklós nyugalmazott al-
ezredes, a pestszentlőrinci 1956-
os kerületi megemlékezés szó-
noka október 22-én a Béke téri 
kopjafánál.

'56 itt és ott
Krisár Miklós 24 évesen, fiatal 
tisztként, mint légvédelmi üteg-
parancsnok teljesített szolgálatot 
1956 őszén Hódmezővásárhe-
lyen (portréját lásd a Városkép 
előző, 16. számában). Saját tör-
ténete hasonlít azokéra a XVIII. 
kerületiekére, akiket többször 
említett a beszédében: ahogyan 
az akkori lőrinciek és imreiek, 
ő és társai is késve, a rádióból 
és ismerősök, rokonok telefon-
hívásaiból értesültek arról, hogy 
Budapesten október 23-án kitört 
a forradalom. Hódmezővásár-
helyen el kellett telnie néhány 
napnak, amíg a helyi erők for-
rongásba kezdtek, az utcára 
vonultak, ledöntötték a város-
ban álló gyűlölt „Iván-szobrot”, 
nemzetőrséget szerveztek, és 
fogdába kísérték az Államvédel-
mi Hatóság ismert embereit.

Amint a szónok emlékezte-

tett, hasonlóképpen indultak az 
események itt, a kerületben is, de 
– tekintve a városrész stratégiai-
lag fontos földrajzi helyzetét – itt 
végül jóval több vérnek kellett 
folynia. Alighogy a Steinmetz-
szobrot ledöntötték, már állt a 
barikád az iparvasútnál. A két 
helyi laktanya honvédségét a 
hatalom nem vetette be, a tisz-
tek közül viszont sokan átálltak 
a forradalom oldalára, és meg-
kezdődtek a fegyveres harcok. 
A november 4-i fordulat után 
tragikus szerep jutott a kerület 
lakosságának a szabadságharc 
történetében. November 8-án 
reggel Pest felől ágyúlövés vála-
szolt a közeli laktanyából leadott 
lövésekre, az egyik becsapódó 
lövedék repeszei a Fröhling pék-
ség előtt kenyérért sorban álló 
mintegy háromszáz ember közé 
csapódtak, és közülük huszon-
egyet halálra sebeztek. (2012 óta 
emléktábla emlékeztet a mártír-
halálukra a helyszínen.)

BArátságot 
színlelVe
Krisár Miklós beszédében fel-
idézte annak a nagyhatalmi 
játszmának a lépéseit, amely 
eldöntötte a forradalom sorsát: 
például hogy az Egyesült Álla-
mok jegyzékben jelezte a semle-
gességét, szabad kezet adva ezzel 
a támadni kész Szovjetuniónak. 
Párhuzamot vont Buda 1541-
es megszállása (amikor a török 
katonák magukat látogatónak 
álcázva, fegyverrel a ruhájuk 
alatt szivárogtak be a várba) és 
a forradalom leverése között, 
amikor a szovjet vezetés ba-
rátságot színlelve tárgyalásba 

kezdett a magyar erőkkel, majd 
hirtelen letartóztatta Tökölön 
Maléter Pált. Harmadik párhu-
zamként idesorolta a mai politi-
kai helyzetet, amelyben – ahogy 
fogalmazott – idegen erő próbál 
beszivárogni Európába, a véde-
kező Magyarországot pedig a 
nyugati média próbálja halálra 
sebezni.

„Ezért nem szabad soha el-
felednünk, ami történt. És hin-
nünk kell a nemzet föltámadásá-
ban” – fogalmazott az ünnepség 
szónoka.

Az eMlékezés 
VirágAi
A Béke téren rendezett ünnep-
ség második felében a kerületiek 
megkoszorúzták az 59 évvel ez-
előtti eseményeknek emléket ál-
lító kopjafát. Az önkormányzat 
nevében Molnár Ildikó címzetes 
jegyző, Lévai István Zoltán és 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
koszorúzott, majd Kucsák László 
országgyűlési képviselő is elhe-
lyezte az emlékezés virágait. Ezt 
követően az 56-os szervezetek, 
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala XVIII. Kerületi Hivata-
la, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt., a helyi pártok, 
társadalmi, civil és sportszer-
vezetek, köztük a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia képvise-
lői, valamint magánszemélyek 
hajtottak fejet a forradalmárok 
és a mártírok emléke előtt. 

„nem szabad soha 
elfelednünk, ami 
történt. és hinnünk 
kell a nemzet 
föltámadásában.” 

EmlékEzni és hinni
Krisár Miklós 1541-ről, 1956-ról és napjainkról

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

AZ ElNyoMÁS 
EllEN HArColTAK 
Magyarország szabadabb, emberibb életre vágyó lakossága mozdult meg együtt 
1956 őszén, hogy véget vessen a rákosi-rendszer példátlan elnyomó politiká-
jának. A forradalom és szabadságharc hőseiről Pestszentimrén október 21-én 
emlékeztek meg.

– Az, hogy ma október 23-a 
piros betűs nap, az egyetemi 
ifjúság bátor kezdeményezé-
sével indult, akik az 1848-as 
márciusi ifjakhoz hasonlóan 
pontokba szedve fogalmazták 
meg a követeléseiket. A ráko-
si-korszak elnyomó, megalá-
zó politikája ellen tiltakoztak 
– mondta a pestszentimrei 
Hősök terén tartott ünnepi 
beszédében Fehérné Lóczi Il-
dikó, a Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola magyar szakos tanára. 
– Az egyetemisták tüntetésé-
hez csatlakozók a forradalom 
részesévé, a gyűlölt rákosi-
címertől megfosztott lyukas 
nemzetiszínű zászlók pedig 
a forradalom jelképévé vál-
tak. Az ország lakossága hősi 
küzdelembe kezdett, és bár a 
forradalom a szovjet beavatko-
zás következtében elbukott, a 
sztálinista rendszert már nem 
lehetett visszaállítani. 

Az 1956-os felkelés sokkal 
több volt, mint a gyűlölt elnyo-
mó rendszer elleni tiltakozás. 

„Az emberek a kezükbe 
vették a sorsuk irányítását. A 

forradalom hatása túljutott 
Magyarország határain, ér-
deklődést és tiszteletet keltett 
az egész világon. Albert Ca-
mus, a Nobel-díjas francia író 
a Magyarok vére című cikké-
ben akkor úgy fogalmazott: 
„Magyarország többet tett a 
szabadságért és az igazságért, 
mint bármelyik nép az elmúlt 
húsz esztendőben” – tette hoz-
zá a szónok. 

A megemlékezést koszo-
rúzás zárta. A Pestszentimrei 
Közösségi Ház falán lévő 

emléktáblánál Kucsák Lász-
ló országgyűlési képviselő, 
valamint – a XVIII. kerületi 
önkormányzat képviseletében 
– Molnár Ildikó címzetes fő-
jegyző asszony és Lévai István 
Zoltán alpolgármester helye-
zett el koszorút. 

Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XVIII. Kerületi 
Hivatala nevében Pilcsák Csa-
ba, a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat részéről Bauer 
Ferenc, a fővárosi és a helyi né-
met nemzetiségi önkormányzat 
képviseletében Lelkes Gáborné 
koszorúzott. A kerületi pártok 
koszorúit Galgóczy Zoltán al-
polgármester és Tóth Kálmán 
(Fidesz), Szarvas Attila alpol-
gármester (KDNP), Horváth 
Zsófia és Petrovai László (PM), 
Makai Tibor (Jobbik), továb-
bá Ferencz István és Takács 
Jánosné (DK) helyezte el.

Szintén koszorúkkal vagy 
virágokkal emlékeztek az 
1956-os hősökre a kerületi tár-
sadalmi és civil szervezetek és 
oktatási intézmények képvise-
lői.

Ê P. A.
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4 Környezetbarát buszok álltak forgalomba két kerületi vonalonKözélet

Komposztálók  
a környezetért
A kerti zöldhulladék összegyűjtésére, 
komposztálására alkalmas műanyag 
ládákat osztott az önkormányzat. 
Amint azt dömötör istván alpolgár-
mester (képünkön) a november 3-i ak-
ció során elmondta, a ládaosztás része 
az önkormányzat környezetvédelmi 
programjának.

– Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy néhány 
lakótársunk szemétlerakónak használja a köz-
területeket. Ezzel egyrészt kellemetlenséget 
okoznak a tereket pihenésre, kikapcsolódásra 
használóknak, másrészt a szemét elszállítása je-
lentős költséget ró az önkormányzatra – fogal-
mazott Dömötör István.

A lakókörnyezet elcsúfításának megaka-
dályozásért indított őszi akció első része a 
zöldhulladékgyűjtő zsákok kiosztása volt.

– Ez nagyon jól sikerült, mert a lakók több 
tízezer zsákot vittek el. Most 205 komposztá-
lóládára érkezett pályázat. Az egy köbméter 
űrtartalmú ládákban összegyűjtött szerves hul-
ladékból keletkező trágya felhasználható a kert-
ben. A ládaosztás mintegy 3 millió forintjába 
került az önkormányzatnak, de örülök, hogy 
ilyen sokan jelentkeztek az akcióra. remélem, 
hogy sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy a 
háztartási és a kerti szerves hulladékot megfele-
lően, lehetőleg helyben kezeljék – tette hozzá az 
alpolgármester.

Ê P. A.

Írjunk 
jelmondatot!
A városgazda Utánpótlás Akadémia 
pályázatot ír ki sportvállalkozása jel-
mondatára.

A szlogen legyen egyedi, dinamikus, rövid és 
egyszerű, jól beazonosítható, könnyen megje-
gyezhető. A pályázatra korhatár nélkül jelent-
kezhet bárki, aki kedvet és tehetséget érez ma-
gában egy jó szlogen megírására. Nevezési díj 
nincsen, egy pályázó maximum 3 pályaművet 
küldhet be.

A pályázatról  bővebben a www.varosgazda18.
hu weboldalon olvashatnak, innen lehet letölte-
ni a jelentkezési lapot és a szükséges nyilatkoza-
tokat, mellékleteket is.  

A pályaműveket lezárt borítékban a kötelező 
mellékletekkel együtt legkésőbb 2015. novem-
ber 20-án 10 óráig kell beküldeni a központi 
címre: 1181 Budapest, Üllői út 423. II. emelet  – 
Városgazda18 – Müller Gyöngyi nevére. 

A legjobb pályaművek alkotói tárgynyere-
ményben, a győztes mű 30 ezer forint értékű 
ajándékutalványban részesül.

A nyertesek névsorát és pályaműveit a fenti 
weboldalon tesszük közzé.

Megszépült 
a körforgalom
Megszépült az Alacskai út, nemes utca 
és Királyhágó utca találkozásánál lévő 
körforgalom. A városgazda Xviii. kerü-
let nonprofit Zrt. munkatársai kicserél-
ték a régi növényzetet, és öntözőrend-
szert is telepítettek.

– A régi bokorrengeteget lecseréltük, és új díszí-
tőelemként gyepszőnyeget is lefektettünk – in-
formált Haigl Béla, a Városgazda Zrt. Műszaki 
és Városüzemeltetési Divíziója Közterületi ker-
tészeti osztályának vezetője. – A felújítás során 
árvácskákat ültettünk, emellett borókabokrok 
és tuják díszítik a korforgalmat és az út melletti 
területet.

Az osztályvezető elmondta, hogy ezeket a 
növényeket nem károsítja az autóforgalom, és 
az új öntözőrendszer ideálisan fedezi a vízszük-
ségletüket.

– Az árvácskák akár áprilisig is virágoz-
hatnak, utána jöhetnek a helyükre az egynyári 
növények, például a begóniák. A most elültetett 
tulipán- és nárciszhagymákból a tavaszi meleg 
hatására bújnak majd elő a virágok.

Ê P. A.

Megfelelő az 
együttműködés
Az év eseményeiről szóló beszámolókkal lezaj-
lott a XVIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság 
(HVB) idei második ülése. A Hodruszky Csaba 
által elnökölt testület feladata az, hogy az esetle-
ges rendkívüli helyzetekben szakszerű intézke-
désekkel járuljon hozzá a lakosság védelméhez. 

Az október 16-i tanácskozás elnöki ismer-
tetőjében elhangzott, hogy a bizottság tagjai 
sikeresen vettek részt védelmi-igazgatási kép-
zéseken és a szélsőséges időjárási helyzet miatt 
szükségessé vált árvízvédelmi gyakorlaton. A 
testület munkáját a jövőben új informatikai esz-
közök is segítik.

Székely Péter, a HVB közbiztonsági referense 
szólt a nagy sikerrel megrendezett ifjúsági ka-
tasztrófavédelmi versenyről, s örömmel számolt 
be a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel 
való kitűnő szakmai együttműködésről.

Újabb szűrőnap 
  

idén ősszel harmadszor szerveznek té-
rítésmentes lakossági szűrvizsgálatot 
a kerületben. Ezúttal a Zsebők Zoltán 
szakrendelőbe várják az egészségügyi 
szakemberek az érdeklődőket, különö-
sen az aktív korú lakosokat, akik hét 
közben nem tudnak részt venni szűrő-
vizsgálatokon, de fontos számukra az 
egészségük megőrzése. 

A szűrőnapokon több szakterületet átfogó vizs-
gálatokon lehet részt venni néhány óra alatt.
Helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Bu-
dapest, Thököly út 3.)
Időpont: 2015. november 21. (szombat) 7–13 
óráig 
Szűrések:
– kardiológia
– hasi ultrahang
– nőgyógyászat 
– szemészet
A szűrővizsgálatokon való részvétel az új meg-
betegedések diagnosztizálására szolgál, a már 
megállapított betegség miatt szükséges kont-
rollvizsgálatot nem helyettesíti.
A részvétel ingyenes!

Fejlődő közlekedést
Környezetbarát, akadálymentes és kényelmes buszok járnak november elejétől a 
182-es és a 184-es vonalán. A BKK még ebben a hónapban lecseréli a 36-os és a 
245E buszokat is.

– A közösségi közlekedést ma már nem „kény-
szerközlekedők” választják. Ha az ember oszt 
és szoroz, belátja, hogy a fővárosban sok eset-
ben gyorsabb és olcsóbb így utazni. Ehhez az új 
igényhez igazítja a BKK a szolgáltatásait – közölte 
Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt. vezérigazgatója (képünkön) november 
2-án a Pestszentimrei Sportkastély mellett tartott 
ünnepélyes buszbemutatón, amelyen bejelentette: 
november elejétől Euro 6-os motorral felszerelt, 
környezetbarát és akadálymentes autóbuszok 
közlekednek a kerület egyik ütőerének számító 
182-es és 184-es vonalán. 

Húsz busz áll forgalomba a napokban, ame-
lyek – mint azt a vezérigazgató elmondta – egy 
200 darabos flotta részei. A csere heteken belül a 
36-os és a 245E vonalán folytatódik, a közlekedé-
si vállalat tervei szerint 2016 tavaszára a főváros 
autóbusz-állományának 70 százaléka alacsony 
padlós lesz.

Az eseményen részt vevő Ughy Attila polgár-
mester beszélt arról, hogy mi indokolja a közössé-
gi közlekedés fejlesztését a számos egyéb területen 
is gyorsan fejlődő kerület számára.

A XVIII. kerület 40 négyzetkilométer nagysá-
gú, és az ország 15 legnagyobb lélekszámú telepü-
lése közé tartozik. Ha úgy tetszik: város a város-
ban. Itt korábban az autó számított a leggyorsabb 
és legkényelmesebb közlekedési eszköznek, de 
ez ma már nem korszerű és ésszerű megoldás – 
magyarázta. – Egy ekkora városrésznek korszerű 
közlekedés kell.

A polgármester arról is szívesen beszélt, hogy 
miért.

– A közösségi közlekedés rendszerének közép-

pontjában az olcsó, hatékony és környezetbarát 
kötött pályás közlekedés áll. Fontos feladat meg-
szervezni az úgynevezett ráhordásokat, magyarul 
azt, hogy az itt élők könnyen és gyorsan érjék el a 
metrót – mondta. – A szóban forgó buszok ráadá-
sul egy erdőn járnak keresztül. Nekünk érdekünk, 
hogy az erdőnket minél kevesebb szennyezés érje. 
A környezetbarát buszokkal lehetővé válik ez.

Átadták a Szent György-  
és a Szent Flórián-díjat
Munkája elismeréseként idén tóth Katalin rendőr főtörzszászlós vehette át a szent 
györgy-, dani Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester pedig a szent Flórián-díjat. A díjakkal 
a Közalapítvány a Xviii. kerület Közbiztonságáért kuratóriuma ismeri el a közösség 
érdekében végzett közbiztonsági tevékenységet.

A kerületi rendőrkapitányságon megtartott ün-
nepségen Lévai István Zoltán alpolgármester (ké-
pünkön jobbra), a közalapítvány kuratóriumának 
alelnöke köszöntötte a díjazottakat. 

– Ezek az emberek rendkívüli munkát végez-
nek, folyamatosan készenlétben állnak, hogy se-
gítsenek a kerületben élőknek. Az ő erkölcsi és az 
önkormányzat lehetőségeihez mért anyagi elis-
merésüket rendkívül fontosnak tartom – hangsú-
lyozta az alpolgármester. – A kerület lakosságát 
képviselve feladatunk az, hogy ilyen formában is 
megköszönjük a közösség biztonságáért végzett 
munkájukat.

A Szent György- és a Szent Flórián-díjon kí-
vül lévai István Zoltán a kerület rendőrségi és 
katasztrófavédelmi vezetőivel közösen további 
elismerő okleveleket és jutalmakat adott át. A 
rendőrség állományából dicsérő oklevélben és 
pénzjutalomban részesült Mészáros Péterné al-

ezredes, Király Attila őrnagy, Mikola Csaba Pé-
ter főtörzsőrmester, a civil állományból pedig 
Bécsi Zoltánné. A Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség állományából Póder lászló főtörzs-
őrmester, Bán Zsolt törzsőrmester, Ács István 
törzszászlós dicsérő oklevelet és jutalmat ka-
pott, Tordai lászló őrnagy, Tóth József ezredes, 
répási Zsolt százados, Juhász Gábor főhadnagy 
és Arnold Zoltán Péter főtanácsos pedig dicsérő 
oklevelet.

A közalapítvány kuratóriuma ez alkalom-
mal adta át azokat a jutalmakat is, amelyekkel a 
XVIII. kerületi rendőrkapitányság két-két dolgo-
zójának kiemelkedő munkáját ismerik el havon-
ta. A polgárőrnap alkalmából a kerületért végzett 
önkéntes munkájáért a helyi polgárőrcsoportok 
több tagja ugyancsak dicsérő oklevelet és jutal-
mat vehetett át.

Ê P. A.

Mit tUdnAK AZ úJ JárMűvEK?
1. Az utasok kényelme érdekében a jármű-
vek jobb oldala az ajtó kinyitásakor kismér-
tékben lesüllyeszthető, valamint kihajtható 
rámpával rendelkeznek, megkönnyítve a 
mozgásukban korlátozottak le- és felszállá-
sát.
2. A járműveket olyan biztonsági rendszerrel 
látták el, amely megakadályozza, hogy az 
utast vagy annak táskáját, kabátját odacsuk-
ja a záródó ajtó.
3. A buszok minden oldalán látható lesz a 
járatszám, a hátsó kijelző pedig nagyméretű 
lesz, ami segítséget jelent a rosszul látók-
nak. Belül modern, nagy felbontású tFt-
monitorok tájékoztatják az utasokat.
4. A végállomáson várakozó járművek ajtaja 
automatikusan visszacsukódik, ha nincs le- 
vagy felszálló. Az autóbusz ezért télen nem 
hűl ki, nyáron pedig nem melegszik fel.
5. A buszokban biztonsági kamerarendszer 
működik, amely a teljes utastérre rálát.
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5KözéletHarminc év után sikerült méterekkel emelni a kerület környezeti-közérzeti színvonalát

Folytatás az 1. oldalról

– A csatornázás megvalósulása 
lépten-nyomon előkerül a köz-
életi diskurzusokban. Ezt tartja 
eddigi polgármesteri munkája 
legnagyobb sikerének?

– Közel sem. Nem gondolom, 
hogy a villanyszerelő különösen 
örvendezik, amikor sikeresen 
becsavar egy villanykörtét… Ez 
a dolga. Nekünk pedig az a dol-
gunk, hogy gondossággal, odafi-
gyeléssel teljesítsük a lakosok ér-
dekeit szolgáló kéréseket. Persze, 
hatalmas dolog, hogy harminc év 
után sikerült méterekkel emelni 
a kerület környezeti-közérzeti 
színvonalát, hogy szakítottunk 
a handabandázó városvezetői 
gyakorlattal, de az a minimum, 
hogy egy világváros kerülete 
teljesen csatornázott legyen. Mi 
tisztában voltunk ezzel, és nem 
is csináltunk mást, csak rendbe 
tettük a dolgokat. Ezzel magasra 
tettük a mércét, de erre meg azt 
mondhatom, hogy egy bizonyos 
szint felett már nem megyünk 
egy bizonyos szint alá. Én nem 
akarok, és nem is fogok elbújni a 
feladatok elől. 

tenni Másokért
– Egy évvel ezelőtt második pol-
gármesteri ciklusát kezdte el. 
Máshogy indult neki, mint öt év-
vel ezelőtt? 

– Amikor először léptem be 
polgármesterként a városházára, 
az volt az első gondolatom, hogy 
hogyan fogok majd innen kilép-
ni… Akkor és most is azt tartom 
a legfontosabb mércének, hogy 
miként maradunk meg mások 
emlékezetében. Nem véletlen, 
hogy a 2014-es alakuló ülésen is 
azt hangsúlyoztam: a megítélé-
sem attól függ, hogy mit teszek 
másokért. Ez nagyon fontos 
mondat, és ebben nem ismerek 
kompromisszumot. 

– Nemcsak fontos, de erős 
mondatnak is tűnik. Mennyi-
re érhető tetten ez a szemlélet a 
mindennapi csapatmunkában? 

– Az öncélúságot a művésze-
tekben nehezen, a politikában 
egyáltalán nem bocsátom meg. 
Közkeletű tévedés, hogy a politi-
ka a politikusról szól. Tisztelettel 
jelentem: ez hamis és hazug ki-
jelentés. A politika eredeti jelen-
tése: közélet, és mint ilyen, tár-
sas viszonyt jelöl. A jó politikus 
a közélet részeként a többségért 
dolgozik, a rossz politikus pedig 
kevesekért a közélet finanszíro-
zásában. Úgy érzem, hogy olyan 
önkormányzatot működtetünk, 

amelyben mindenki látja és 
érti a dolgát. Egyébiránt José 
Mourinhót tudom idézni, aki 
azt mondta: ha győzünk, az a já-
tékosok dicsősége, ha vesztünk, 
az az edző kudarca. Őszinte 
alázattal mondom: tökéletesen 
egyetértek vele. 

– Nagy többséggel újraválasz-
tott polgármesterként hogy látja: 
a pártszimpátia mennyiben be-
folyásolja az ön megítélését?

– ottlik Géza azt írta vala-
hol, hogy „politikai nézetekre, 
azt hiszem, nincsen feltétlenül 
szüksége az embernek; de egy 
kevés igazságra okvetlenül”, és 
én hajlok arra, hogy ezt a város-
politikára inkább érvényesnek 
tartsam, mint a nagypolitikára. 
A keresztény-konzervatív érték-
rend és politikai család nagyon 
fontos számomra: kijelöli azo-
kat kereteket, amelyek között 
az ember gondolkozik és cselek-
szik. Ugyanakkor mindig rajtad 
múlik, hogy adott helyen, adott 
időszakban mihez kezdesz ezzel 
az útravalóval. Azt vallom, hogy 
nem szavazatokat kell gyűjte-
ni, hanem olyan embereket, 
akik egyetértenek azzal, amit és 
ahogy csinálsz. Azt tapasztalom, 
hogy a kerületiek megbecsülik 
az értékmegőrző-értékteremtő 
szemléletünket. A választók elől 
nem lehet elbújni, és higgye el, a 
lőrinci-imrei polgárok e tekin-
tetben sem szégyellősek. Akár 
az utcán, közértben, piacon, 
akár a Facebookon párthovatar-
tozástól függetlenül jönnek oda 
hozzám, hogy a közös dolgaink-
ról beszélgessünk.  

Ősz hAjszálAk
– És mit mondtak legutóbb?

– Hogy a valóságban több 
az ősz hajszálam, mint ahogy 
azt a Városképben látják… De 
félretéve a tréfát: megnyugtató, 
hogy kortól és nemtől függetle-
nül kiállnak a munkánk mellett.  
Mindenki érzi (hiszen csak szét 
kell nézni), hogy ez a kerület 
már egy másik kerület; ez a ke-

rület tényleg a kerületieké; ez a 
kerület ténylegesen és geometri-
ai értelemben is egy olyan erős 
és öntudatos közösséget hatá-
rol körül, amelyik megtalálta 
a saját hangját, a saját értékeit, 
a saját arcait és a saját munka-
módszereit. Értékelik a törekvé-
seinket, értik a szándékainkat: 
a Gólyahír programtól kezdve 
a Nyugdíjas Akadémián át a 
közétkeztetés korszerűsítéséig, 
a közösségi élet epizódjaiig, a 
rendszeresített támogatásokig 
komoly elismertségnek örven-
denek a programjaink. És talán, 
ami a legfontosabb: az emberek 

tudják, hogy az ajtók nyitva 
állnak, az ablakok mögött nem 
húzzuk be a függönyt, mert mi 
nyíltan, nyílt lapokkal játszunk.  

– Ha már terítünk… Miben 
kell még javulnia az önkormány-
zatnak?

– lehet, hogy túlzottan prag-
matikusnak tartanak, de személy 
szerint akkor lennék elégedett, 
ha a kerület úgy működne, mint 
egy szolgáltatóház. Ha a lakosok 
pontosan megrajzolt keretek kö-
zött, kiszámítható minőségben 
kapnának meg mindent, ami a 
saját boldogulásukat segíti. Azt 
szeretném, ha a kerület, az ön-

kormányzat nem a bürokratiz-
mus szinonimája lenne, hanem 
a tettrekész, ha úgy tetszik, a fo-
gyasztóbarát szolgáltatásé. En-
nek érdekében egy sor innovatív 
fejlesztést már a közeljövőben 
is megtapasztalhatunk: elindul 
a kerület új honlapja, tovább 
erősödik a Facebook-jelenlét, ki-
bővülnek az online ügyintézési 
körök. A magyar nyelv lelemé-
nyességét kihasználva: a korsze-
rűség korszaka köszönés nélkül 
köszönt be…
– Jubileumi évet ülünk: 
Pestszentlőrinc, Pestszentimre, 
a XVIII. kerület külön-külön 

és együtt is születésnapot ünne-
pel, de épp huszonöt éve alakult 
meg az első szabadon választott 
kerületi grémium is. Ez utóbbi 
évforduló milyen üzeneteket hor-
doz magában? 

– Az önkormányzatiság elvé-
nek lényege pont arról szól, mint 
a mi elmúlt öt évünk: az önálló-
ság nagyszerűségéről és a felelős-
ségvállalás szükségszerűségéről. 
Hogy önállóan tudunk dönteni, 
és a döntéseinkért vállaljuk a 
felelősséget. Huszonöt évvel ez-
előtt úgy és azzal álltunk neki, 
hogy a kommunizmus után a 
saját magunk érdekében végzett 
aktív alkotótevékenység és an-
nak következményei határozzák 
majd meg a mindennapjainkat. 
A rendszer jól vizsgázott, legfel-
jebb a rendszer elemeivel voltak 
gondjaink. Most nem érzem ezt, 
most épp azt érzem: az 1990-
ben felkínált lehetőségekkel 
ezekben az években tudunk élni 
leginkább. Csak dolgozni kell, 
és ki kell írni mindenhova, hogy 
a nemteljesítés megmagyarázása 
nem jelent egyet a teljesítéssel… 
Ha van munka, van eredmény 
is, ha nincs eredmény, akkor 
munka sem volt. 

két jelentŐs 
szerzŐdés
– Nemrég a Belügyminisztérium-
tól megkapta  „A köz szolgálatá-
ért” érdemjel arany fokozatát. A 
laudációban többek között azt 
írták: „Profi politikus, a közösség 
következetes szolgálója, aki ha-
talmas munkabírással rendelke-
zik.” Mit szólt ehhez?

– Eddigi életemben két jelen-
tős szerződést kötöttem. Szüle-
tésem napján a Mindenhatóval, 
2010-ben pedig a XVIII. kerü-
lettel. Azt hiszem, eddig mind 
a kettőben jól állok, és rendben 
teljesítem a vállalásaimat. Ha 
ezt valaki észreveszi és díjazza, 
az külön öröm, és azt hiszem, 
hogy külön örömök nélkül jóval 
nehezebb volna megfelelnem.

„szAkítottunk A 
hAndAbAndázássAl”
A legfontosabb mérce, hogy miként maradunk meg mások emlékezetében

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A mintegy 40 bentlakó diák befogadására alkal-
mas intézmény európai színvonalú mintagazdasá-
gában a tizenévesek a mezőgazdasági szakképzés 
keretében a gyakorlatban is elsajátíthatják a gaz-
dálkodás, az állattartás alapjait. 

lehetŐség
– A csíkszentsimoni otthon a testvérvárosunkban, 
Tusnádfürdőn működő intézmény testvérlétesít-

ménye. Alapvetően az általános iskolát elvégzett 
tanulókat gyűjti össze. olyan gyerekeket, akik 
vagy árvák, vagy a szüleik, rokonaik nem tudják 
számukra biztosítani a továbbtanuláshoz szüksé-
ges feltételeket. Sokan közülük Erdély tanyavilá-
gából, hegyi településekről érkeznek, ahol sokszor 
két lakóház között is több kilométer a távolság, a 
legközelebbi városba, iskolába pedig ugyancsak 
a távolság vagy télen a zord időjárás miatt nem 

lehet napi rendszerességgel bejárni – mondta el 
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre pol-
gármestere.

szAkMát tAnulnAk
A gyermekotthon lakói szakmát is kapnak a ke-
zükbe. lehetőségük van megtanulni a mezőgaz-
dasági gépszerelést, a lovászat, a lótartás fortélya-
it, és vendéglátó-ipari képesítést is szerezhetnek.

– Az adománygyűjtés a Tusnádfürdővel való 
testvérvárosi kapcsolat révén indult el, lévén hogy 
az ottani és a csíkszentsimoni intézménynek is 
Kolozsvári Tibor a vezetője. Elsősorban ruhane-
műt és iskolaszereket kértek tőlünk, amelyeket a 
kívánságuknak megfelelően korcsoportokra le-
bontva, szétválogatva vittünk el.  A csomagban 
olyan iskolai füzetek is voltak, amilyeneket a ke-
rületi általános iskolásaink kaptak a tanév elején. 
A megmaradt, például kisebb küllemhiba miatt 
itthon szét nem osztott, de tanulási célra tökéle-
tesen megfelelő füzeteket is örömmel fogadták 
Erdélyben – tette hozzá Ughy Attila. – Magán az 
önkormányzaton kívül magánszemélyek, a pol-
gármesteri hivatal vagy éppen a Városgazda Zrt. 
dolgozói közül is sokan hozzájárultak az ado-
mánygyűjtéshez.

Ê Puskás Attila

EMléKEZés A nyErgEstEtŐn
Kopjafaállítással emlékeztek meg 
az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc székely hőseiről 
a nyergestetőn a Xviii. kerületi 
önkormányzat vezetői az október 
közepén tett székelyföldi láto-
gatásukkor. Az ünnepség során 
felszentelt kopjafa – amelyet a 
kerületünkben élő és alkotó hor-
váth Béla fafaragó népi iparművész 
készített – annak a mintegy 200 
székely honvédnek állít emlé-
ket, akik tuzson János alezredes 
vezetésével hősiesen próbálták 
feltartóztatni az egyesített osztrák 
császári és orosz cári haderőt. 
A megemlékezésen Ughy Attila 
polgármester, lévai istván Zoltán 
általános polgármester-helyettes, 
szarvas Attila alpolgármester és 
Molnár ildikó címzetes főjegyző 
mellett részt vett Zsigmond Bar-
na Pál, a csíkszeredai főkonzul és 
több székelyföldi település polgár-
mestere is.

AJÁNDÉK EGy ErDÉlyI 
GyErMEKoTTHoN lAKóINAK
Székelyföldi adomány és emlékezés az 1848-as hősökre
többek között ruhaneműt, játékokat, sporteszközöket és tanszereket adományo-
zott a Xviii. kerületi önkormányzat a csíkszentsimoni gyermekotthonnak. A dévai 
szent Ferenc Alapítvány által létrehozott kollégiumban túlnyomórészt középiskolás 
korú gyerekek élnek és tanulnak.
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i ülésén született határozatokKözélet

Az október 20-ai számban meg-
jelent határozatok folytatása.

p 20. A képviselő-testület 17 
szavazattal egyetértésben jó-
váhagyta a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
Egyesített Bölcsődék (1181 Kon-
dor Béla sétány 5.) módosító ok-
iratát a 207/kieg. 1. sz. anyag 1. 
melléklete szerint. 
A testület 17 igen szavazattal el-
fogadta az Egyesített Bölcsődék 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 207/kieg. 1. sz. 
anyag 2. melléklete szerint. 
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag jó-
váhagyta a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
Életfa Szociális Szolgálat (1184 
lakatos út 9.) módosító okiratát 
a 3. sz. melléklet szerint. 
A testület 17 igen szavazattal el-
fogadta az Életfa Szociális Szol-
gálat egységes szerkezetű mó-
dosított alapító okiratát a 4. sz. 
melléklet szerint. 
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyetértésben fo-
gadta el a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
Borostyán Szociális Szolgálat 
(1188 Címer u. 88.) módosító 
okiratát az 5. sz. melléklet sze-
rint. 
A testület 17 igen szavazattal 
jóváhagyta a Borostyán Szociá-
lis Szolgálat egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát a 6. 
sz. melléklet szerint. 
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egybehangzóan fo-
gadta el a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
(1182 Marosvásárhely u. 6–8.) 
módosító okiratát a 7. sz. mel-
léklet szerint. 
A testület 17 igen szavazattal jó-
váhagyta a Gyöngyvirág Szociá-
lis Szolgálat egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát a 8. 
sz. melléklet szerint. 
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyetértésben el-
fogadta a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
Somogyi lászló Szociális Szol-
gálat (1181 Kondor Béla sétány 
17.) módosító okiratát a 9. sz. 
melléklet szerint. 
A testület 17 igen szavazattal jó-
váhagyta a Somogyi lászló Szo-
ciális Szolgálat egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát 
a 10. sz. melléklet szerint. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
p 21. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal egybehangzó-
an úgy döntött, hogy a víziköz-
mű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 8. § (1) be-
kezdése és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (1) bekezdése alapján térí-
tésmentesen a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonába adja az 
önkormányzat által megépített 
alábbi vízvezetéket: Kossuth 
lajos tér (hrsz. 155421), 214 fo-
lyóméter, könyv szerinti bruttó 
érték: 12 334 578 forint. 
A képviselők felkérték a pol-
gármestert a térítésmentes 
vagyonátadáshoz szükséges 
intézkedésekre és az ehhez 
kapcsolódó melléklet szerinti 
megállapodás véglegesítést kö-
vető aláírására.
p 22. A testület 16 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi 
ClXXXIX. törvény 35. § (1) be-
kezdése és 143. § (4) bekezdése, 
továbbá az önkormányzati kép-
viselők tiszteletdíjáról, juttatásá-
ról, költségtérítéséről, valamint 
a bizottsági tagok és a tanács-
nokok díjazásáról szóló 38/1998. 

(XII. 8.) számú önkormányzati 
rendelet 2. §. (3) bekezdése alap-
ján az önkormányzat, a polgár-
mesteri hivatal és a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kö-
zött 2012. augusztus 31-én aláírt 
és 2015. április 2-án módosított 
vagyonhasználati szerződés egé-
szüljön ki a Havanna utca 52. 
fszt. 293. (151159/7/A/293) alat-
ti ingatlannal. Név: Mérő Péter 
Ferenc Párt: Együtt.
A képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal egyetértésben felkérte 
és felhatalmazta a polgármes-
tert a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-vel kötött vagyon-
használati szerződés módosítá-
sához szükséges intézkedésekre 
és a szerződés módosításának 
aláírására.
A testület 16 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az önkormány-
zat és a Projekt18 Kft. közötti 
haszonbérleti szerződést oly 
módon módosítsák, hogy a Ha-
vanna utca 52. fszt. 293. alatti 
helyiség kikerüljön annak mel-
lékletéből, az Üllői út 517. alatti 
ingatlan 4., 16., 14., 13/a és 13/b 
helyiségei pedig bekerüljenek 
abba. A képviselők felkérték 
továbbá a polgármestert, hogy 
vizsgáltassa meg a haszonbérleti 
díj mértékének változását, és a 
testület következő ülésén tegyen 
javaslatot a díjra. A képviselők 
arra is felkérték a polgármestert, 
hogy a szerződés módosításához 
szükséges intézkedéseket tegye 
meg, és felhatalmazza őt annak 
aláírására.
p 23. A képviselők  16 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy dön-
töttek, hogy a Thököly út 5. alat-
ti Pestszentlőrinci Sportcentrum 
neve 2015. október 1-jétől Deák 
Ferenc „Bamba”  Sportcentrum 
legyen.  A polgármestert felkér-
ték és felhatalmazták, hogy a 
névhasználathoz szükséges hoz-
zájárulásokat beszerezze, és az 
elnevezés használatához szük-
séges jognyilatkozatokat a tulaj-
donos nevében megtegye.
p 24. A testület 14 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással elfo-
gadta a XVIII. kerületi Értéktár 
Bizottság által a 2015. évi tevé-
kenységéről benyújtott beszá-
molót.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a XVIII. kerületi 
Értéktár Bizottság elnökeként 
2015. október 1-jétől Tóth Kál-
mánt bízza meg, új tagnak pedig 
Kardos Gábort kérte fel. Egy-
ben felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 25. A testület 15 igen szavazat-
tal és 3 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a 2016. szeptember 
1-jétől nyújtott közétkeztetési 
szolgáltatással kapcsolatos köz-
beszerzési eljárás részeként az 
egyes konyhák korszerűsítése is 
megtörténjen, úgy, hogy annak 
költségét a nyertes ajánlattevő 
beépíti a közétkeztetési szolgál-
tatás ellenértékébe.
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a konyhakorszerűsítés 
keretében a Csontváry általános 
iskolában alakít ki főzőkonyhát.
A testület az alábbi általános 
iskolák tálaló- és mosoga-
tókonyhájának felújításáról, 
korszerűsítéséről határozott: 
Pestszentimrei Ady Endre, Bras-
só, Gulner Gyula, Kapocs, Tán-
csics.
A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy gondoskodjon a köz-
beszerzési eljárás lefolytatásáról, 
és tegye meg az eljárás sikeres 
lefolytatásához szükséges egyéb 
intézkedéseket.
p 26. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 6 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat és a PlEr Kézi-
labdasport Kft. között 2015. feb-
ruár 26-án létrejött támogatási 
szerződés II. 1.) d) pontját az 

alábbiak szerint módosítja:
 „Az önkormányzati támogatás 
2015-ben 60 millió forint, a to-
vábbi években az önkormányzat 
költségvetési rendeletében hatá-
rozza meg azt.”
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a támogatási szerződés 
módosításának előkészítésére és 
aláírására.
p 27. A testület 15 igen szava-
zattal és 3 tartózkodással hatá-
rozott arról, hogy a Budapest 
XVIII. kerület Gazdasági Ellátó 
Szolgálattal mint támogatottal 
és a KlIK Budapesti XVIII. Tan-
kerületével mint kedvezménye-
zettel 2013. október 31-én kötött 
támogatási keretmegállapodást 
kiegészíti azzal, hogy rendkívül 
indokolt esetben az önkormány-
zat közvetlenül a kedvezménye-
zettet támogatja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
útján az alábbi feltételekkel:
– csak a XVIII. kerületben mű-
ködő intézményekre vonatkozó-
an,
– elszámolási kötelezettség terhe 
mellett,
– a tárgyévi költségvetésben a 
pedagógiai innovációs keret leg-
feljebb 25 százalékának erejéig 
egyedi működtetési szerződés 
formájában,
– a támogatás odaítélésére a te-
rületért felelős alpolgármester 
jogosult.
A testület felhatalmazta a 
polgármestert a támogatási 
keretmegállapodás módosításá-
nak előkészítésére és aláírására.
p 28. A képviselő-testület 11 
igen szavazattal és 6 tartózko-
dással úgy döntött, hogy a jelen-
leg a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. által ellátott – az 
önkormányzat és a Városgazda 
Zrt. között 2012. október 25-én 
létrejött feladatellátási szerző-
désben meghatározott – mű-
sorszolgáltatási feladatot 2015. 
december 1-jétől a Városinfó 18 
Nonprofit Kft. látja el.
A testület arra utasítja a 
Városinfó 18 Nonprofit Kft. ügy-
vezetését, hogy a műsorszolgál-
tatáshoz szükséges eszközöket 
2015. december 1-jéig szerezze 
be a korábban rendelkezésére 
bocsátott törzstőke terhére, és 
hogy a műsorszolgáltatáshoz 
szükséges jogosultságok meg-
szerzése és a műsorterjesztés 
biztosítása érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket.
A testület 11 igen szavazattal és 6 
tartózkodással határozott arról, 
hogy a Városinfó 18 Nonprofit 
Kft-vel 2015. július 15-én kötött 
szolgáltatási szerződést a mellé-
kelt 1. sz. szerződésmódosítással 
módosítja.  
A képviselők felkérték Galgóczy 
Zoltán alpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a mellékelt szer-
ződésmintának megfelelő tar-
talmú szolgáltatási szerződés-
módosítás elkészítéséről, és 
felhatalmazták őt annak aláírá-
sára.
A képviselő-testület 11 igen sza-
vazattal és 6 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat és Városgazda Zrt. között 
2012. október 25-én létrejött 
feladatellátási szerződést a 

mellékelt 10. sz. szerződésmó-
dosítással módosítja.
A képviselők felkérték lévai 
István Zoltán alpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a mellé-
kelt szerződésmintának meg-
felelő tartalmú feladatellátási 
szerződésmódosítás, valamint 
az egységes szerkezetbe foglalt 
dokumentum elkészítéséről, és 
felhatalmazták őt a dokumentu-
mok aláírására.
p 29. A Budapest komplex in-
tegrált szennyvízelvezetése 
(BKISZ) projekthez kapcsolódó 
útfelújításokkal érintett utcák 
szerződés szerinti útpályaszé-
lességének helyreállítása című 
napirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 
p 30. Határozati javaslat, A 
harmadik országbeli migránsok 
közmunkaprogramban való 
foglalkoztatásáról című napren-
di pontot a képviselő-testület a 
440/2015. (IX. 29.) sz. határoza-
ta alapján nem tárgyalta.
p 31. A testület 16 igen szava-
zattal zárt ülésen egyhangúlag 
döntött a 2015. évi „Kerületi 
idősekért” oklevél adományozá-
sáról. 
p 32. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 2 tartóz-
kodással zárt ülésen válasz-
tott új tagot a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 

Közművelődési és Sport Közala-
pítvány felügyelőbizottságába. 
33. A terület 16 igen szavazat-
tal egyhangúlag döntött a helyi 
kitüntetések adományozásáról 
a szociális munka napja alkal-
mából. 
p 34. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 4 tartózko-
dással zárt ülésen bírálta el a fel-
lebbezéssel megtámadott I. fokú 
szociálissegély-határozatokat. 
p 35. A testület 16 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással zárt 
ülésen döntött az Almáskertben 
található magánút önkormány-
zat általi tulajdonba vételéről. 
Tíz igen szavazattal, 2 ellen-
szavazattal és 4 tartózkodással 
zárt ülésen határoztak a Bu-
dapest Főváros XVIII. kerület 
0156043/86 (külterület) helyraj-
zi számon nyilvántartott ingat-
lannal kapcsolatosan benyújtott 
kifogásról.
p 37. A testület 15 igen szava-
zattal zárt ülésen döntött a Pest-
szentlőrinci Eszterlánc óvoda 
vezetőjének nyugdíjazás miatt 
történő felmentéséről. 
p 38. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással zárt ülésen határozott a 
XVIII. kerület 154444/1 hrsz-ú, 
1183 Gyömrői út 89. alatt ta-
lálható, kivett főiskola és kol-
légium megnevezésű ingatlan 
2645/53232-ed tulajdoni hánya-
dának megvásárlásáról. 
p 39. A testület 15 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással zárt 
ülésen döntött a  XVIII. ke-
rület 146342/3 hrsz-ú, a Sem-
melweis és Fráter lóránd utca 
sarkán (Barcika tér) lévő telek-
ingatlanra vonatkozó földhasz-
nálati szerződés megkötéséről. 
p 40. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással zárt ülésen határozott a 
143443 hrsz-ú, 1188 Ady Endre 
u. 158. alatt található, kivett la-
kóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanhoz kap-
csolódó használati megállapo-
dásról.  
p 41. A testület A Magyaror-
szágra jelentős terheket rovó 

menekültválság kezelése ter-
heinek és következményeinek 
enyhítéséről szóló határozatok 
című napirendi pontot a kép-
viselő-testület a 441/2015. (IX. 
29.) sz. határozata alapján nem 
tárgyalta.
p 42. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a Közoktatásért Köz-
alapítvány 2014. évi szöveges 
beszámolóját.
A testület 14 igen szavazattal 
egyetértésben fogadta el a Köz-
művelődési és Sport Közalapít-
vány 2014. évi szöveges beszá-
molóját.
p 43. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal egyhangúlag 
fogadta el az Idősekért, Fiata-
lokért Közalapítvány 2014. évi 
beszámolóját az előterjesztés 
melléklete szerint. 
Sürgősségi határozat
A testület teljes egyetértésben 
hagyta jóvá a 143742 hrsz-on 
nyilvántartott Kapocs Általános 
és Magyar–angol Két Tannyelvű 
Iskola (1188 Kisfaludy u. 101.) 
területén megvalósítandó kis-
méretű (grund), 12-szer 24 mé-
teres műfüves labdarúgópálya 
megvalósításához kapcsolódó 
együttműködési megállapodás 
2. sz. mellékletének módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint.  
Az önkormányzat a pálya meg-
építéséhez szükséges többlet-
költséget – 33 551 forintot – 
mint önrészt biztosítja.
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 2. 
sz. mellékletében szereplő Fut-
ballpálya kialakításának teljes 
költsége – módosítás megneve-
zésű dokumentum aláírására.
p 44. Interpellációk
A képviselő-testület ülésére in-
terpelláció nem érkezett.
p 45. Kérdések
A testület a napirendi pontban 
nem hozott határozatot 
p 46. Tájékoztatók, bejelenté-
sek
A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határoza-
tot.

Az örökös gólkirály A kErülEt büszkEségE
 Deák Ferenc nevét veszi fel a Thököly úti sportcentrum 

PályázAt mEllEtt 
névjEgyzék 
A szociális 
bérlAkásokrA
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén módosította a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendeletét. A módosítás leginkább a szociális alapon biztosított la-
kások bérbeadására vonatkozó eljárás rendjét érinti, hiszen a pályáztatási rendszer mellett a jövőben 
lehetőség nyílik lakásjuttatási névjegyzék alapján is önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására.
Hogyan lehet a lakásjuttatási névjegyzékre kerülni?
Minden naptári évben (január 1-je és december 31-e között) egy alkalommal lehet a rendelet mel-
lékletét képező nyomtatványon bérbevételi ajánlatot benyújtani, kizárólag két típusú lakásra a Ha-
vanna-lakótelepen. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások – típuslakások – döntő többsége 
ezen a lakótelepen található. Az ajánlat benyújtását megelőzően – ellentétben a pályázattal – nem 
áll még rendelkezésre konkrét, megtekinthető lakáscím, de a nehéz körülmények között élő csa-
ládok számára lehetőség nyílik arra, hogy a típuslakások alapvető jellemzőit ismerve beadják az 
ajánlatukat.
Az önkormányzat a lakásjuttatási névjegyzéket minden év első harmadában állítja össze, elbírálva 
az előző évben benyújtott ajánlatokat. A különböző alapterületű típuslakásokra külön-külön név-
jegyzékben rangsoroljuk az érvényes bérbevételi ajánlatot benyújtó személyeket, családokat.
Mi történik a névjegyzék felállítását követően?
Az önkormányzat a Havanna-lakótelepen található üres, megüresedő vagy újonnan önkormányzati 
tulajdonba kerülő lakások esetében a névjegyzék alapján folyamatosan biztosítja a mielőbbi bérbe-
vétel lehetőségét.
A konkrét lakás megtekintésére, valamint a feltételek ellenőrzését követően a szerződéskötésre az 
adott típuslakásra vonatkozó névjegyzék első helyén álló ajánlattevő kap lehetőséget. Abban az eset-
ben, ha a lakásbérleti szerződés megkötése mégsem történik meg, az adott lakástípusra megállapí-
tott névjegyzéken szereplő következő ajánlattevő kap lehetőséget a lakásbérletre.
Az új rendszer bevezetésével az önkormányzatnak az az elsődleges célja, hogy a megüresedett, kiad-
ható állapotban lévő lakásokat – figyelembe véve a szociális szempontokat is – mielőbb bérbe tudja 
adni. Az önkormányzat rendeletében meghatározott eljárásrend és a mindenki számára megismer-
hető szempontrendszer garantálja, hogy a szociális bérlakások azoknak a családoknak nyújtsanak 
hosszabb távú megoldást, amelyek életkörülményei és szociális helyzete miatt indokolt az önkor-
mányzati támogatás ezen formája.
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7A kerületben zárult a nagyszabású fővárosi csatornázási projekt Közélet

� A közelmúlt 
egyik legjelen-
tősebb fővárosi 

beruházása ért véget 
október 21-én. tarlós 
istván és ughy Attila 
Pestszentimrén be-
szélt a csatornázási 
projektről.

kErékgyártó györgy  

Nemcsak a XVIII. kerületi in-
gatlantulajdonosok nyertek so-
kat azzal a több mint 90 kilomé-
teres csatornahálózattal, amely 
a fővárosi projekt részeként a 
kerületben épült meg. Amel-
lett ugyanis, hogy a szippantós 
kocsikat felváltotta a korszerű 
közműhálózat, és így komfor-
tosabbá vált az érintett családok 
mindennapi élete, az is lehetővé 
vált, hogy az ezekből a háztar-
tásokból kikerülő szennyvíz a 
központi tisztítórendszeren ke-
resztül megtisztítva, ártalmat-
lanítva jusson vissza a természet 
körforgásába. Pestszentlőrinccel 
és Pestszentimrével együtt tehát 
Budapest is tisztább lesz.

ninCs töBB 
szennyezés
Két évvel ezelőtt, 2013 őszén 
Tarlós István főpolgármester és 
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere 
Ferihegyen jelentette be annak 
az uniós hátterű fővárosi pro-
jektnek a kezdetét, amelynek 

keretében a kerületben 90, Bu-
dapesten összesen 240 kilométer 
csatorna megépítése vált lehe-
tővé. A számokból jól látható, 
hogy a vállalkozás a XVIII. ke-
rületet érintette leginkább, ezért 
kezdődtek itt a munkálatok. És 
a projekt szimbolikusan itt is 
zárult le. Tarlós István és Ughy 
Attila Pestszentimrén állt újra 
együtt a nyilvánosság elé, hogy 
beszámoljanak az elmúlt két év 
eredményeiről. 

– Sokan nem gondolnák, 
hogy Budapest ez idáig nem 
volt teljes körűen csatornázott. 
A csatornázatlan lakóövezetek 

önhibájukon kívül a szennyvi-
zükkel károsították a talajt, a 
felszíni, illetve a felszín alatti vi-
zeket és a Dunát is. A Budapest 
komplex integrált szennyvízel-
vezetése (BKISZ) projekt célja az 
volt, hogy a fővárosban az eddig 
ellátatlan területeken is megol-
dódjon a szennyvíz elvezetése és 
annak környezetbarát ártalmat-
lanítása – mutatott rá a program 
környezetvédelmi részére Tarlós 
István. 

A főpolgármester azt is el-
mondta, hogy az összesen 16 
budapesti kerületet és Budaör-
söt érintő beruházással közel 

20 ezer család több évtizedes 
szennyvízproblémája oldódott 
meg. A projekt összköltsége 34,1 
milliárd forint volt, amihez az 
Európai Unió és a magyar állam 
együttesen 27,6 milliárd forint-
tal járult hozzá. Tarlós István 
kiemelte Ughy Attila szerepét, 
aki hosszan és kitartóan lobbi-
zott a beruházásért.

önkorMányzAti 
táMogAtás
Ughy Attila arra emlékeztetett, 
hogy egy olyan esztendőben zá-
rult ez a nagy volumenű vállalko-

zás, amikor a kerület több évfor-
dulót is ünnepel: Pestszentlőrinc 
1910 óta önálló település, 
Pestszentimrével közösen 1950 
óta alkotja a főváros XVIII. ke-
rületét, és éppen 25 éve, hogy a 
szabad választásoknak köszön-
hetően létrejött a korszerű ön-
kormányzati rendszer. 

– Szeretném, ha a jövőben 
minél több olyan ünnepet él-
nénk át, amikor újabb jeles na-
pot vezetünk be a kerület tör-
ténetének nagykönyvébe. Ilyen 
2015. október 21. is – fogalma-
zott. 

A polgármester elmondta, 

hogy a beruházással mintegy 
7200 család életminőségén sike-
rült javítani, és hogy terven felül 
további 2,5 kilométer csatornát 
fektettek le a kerületben, ami 
újabb 140 család életét könnyíti 
meg. Szólt a helyi támogatásról 
is, arról, hogy a talajterhelési 
díj fizetését magára vállalta, a 
telken belüli rákötéshez pedig 
kérésre kamatmentes kölcsönt 
folyósított az önkormányzat. 
Mindezen túl 600 millió forint-
tal járult hozzá saját keretéből 
ahhoz, hogy a csatornázott ut-
cák szükség esetén a teljes felü-
letükön új útburkolatot kapja-
nak. Megemlítette azt is, hogy 
az önkormányzat cége, a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. elfogadható piaci áron végzi 
a házi bekötést.

– Éppen a múlt héten ün-
nepeltük a századik bekötést – 
mondta a polgármester.

Az ünnepség végén Tarlós 
István a projekt lezárását meg-
örökítő emléklapot adott át 
Ughy Attilának.

„szeretném, ha 
a jövőben minél 
több olyan ünnepet 
élnénk át, amikor 
újabb jeles napot 
vezetünk be a ke-
rület történetének 
nagykönyvébe. ilyen 
2015. október 21. 
is” – fogalmazott 
Ughy Attila a nagy-
szabású projekt 
zárásakor.

itt kEzdődött, itt ért végEt
 Több mint 7000 család élete lett könnyebb a csatornázásnak köszönhetően

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Játszva az egészségért 
A légúti, asztmatikus betegségek megelőzését szolgáló életmód- és egészség-
nevelő táborban részt vevő gyermekek szüleinek szervezett találkozót a Bébidok 
Egészségügyi Alapítvány szeptember 28-án a dolgozó utcai gyermek háziorvosi 
rendelőben.

Az egyhetes tematikus táborban 6–14 éves gyerekek vettek részt az önkormányzat pályázati támoga-
tásával.
– A megszaporodott légúti megbetegedések, illetve az egyre gyakoribb allergiás, asztmatikus jellegű 
panaszok indokolják, hogy nagy súlyt helyezzünk ezeknek a betegségeknek a megelőzésére, a terápi-
ájára – mondta dr. Juhos Adrienne gyermekorvos, a Bébidok Egészségügyi Alapítvány vezetője, kerü-
letünk díszpolgára. – A nyári időszakot használtuk fel arra, hogy a gyerekek és a szüleik életmód- és 
szemléletváltással felkészülhessenek a kórokozókkal teli őszi–téli időszakra. 

A betegek mintegy hetven százaléka légúti panaszokkal jelentkezik a gyermekrendelésen. A leg-
gyakoribbak a nátha, a meghűlés, az allergiás betegségek és az asztmatikus, illetve kruppos pana-
szok, súlyosabb esetben a tüdőgyulladás. A megelőzés lényege az immunrendszer erősítése: a test-
mozgás, a tiszta levegőn való séta, a vitaminokban gazdag étkezés, az elegendő alvás, az időjárásnak 
megfelelő, réteges öltözködés.  

– A gyerekek az egy hét alatt sokat voltak levegőn, s naponta légzésjavító vízi gyakorlatokat vé-
geztek a Park uszodában. Elvittük őket a Tengerkincs játszóház sóbarlangjába, gyógytestnevelési 
foglalkozáson, terápiás lovagláson vettek részt, továbbá kosár- és tollaslabdáztak, asztaliteniszez-
tek, táncoltak, jógáztak, gyakorolták a helyes légvételt, relaxációs technikákat sajátítottak el, és 
pulmonológustól is hasznos tanácsokat kaptak – sorolta a programokat Sinha-Végh Mónika, az 
életmódtábor pedagógusa. A Juhos doktornő által szervezett szeptember 28-i találkozón, amelyen 
megbeszélték a tapasztalatokat, a szülők kérték, hogy jövőre legyen kéthetes a tábor, mert a gyerekek 
remekül érezték magukat, és sok hasznos dolgot tanultak.

Ê Fülep E.

Kreatív alKotói 
pályázat

otthonom a XVIII. kerület címmel alkotói pályázatot hirdet az önkor-
mányzat és a Tomory lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény az itt 
élő gyermekeknek és felnőtteknek. A pályázatot Pestszentlőrinc várossá vá-
lásának 80., Pestszentimre önállósodásának 85., valamint az önkormányza-
ti rendszer kialakulásának 25. évfordulója alkalmából írjuk ki.
A pályázat témája: Mit jelent nekem a kerület? Miért szeretek itt élni? Mi 
köt ide? Hogyan látom Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltját és jelenét? 
Kategóriák: írásmű, videoüzenet, digitális fotó.
Korcsoportok: felső tagozatos tanulók, középiskolások, felnőttek.
Formai, terjedelmi követelmények: írásmű (vers vagy próza): minimum 
500, maximum 3000 karakter (szóközökkel együtt); videó: maximum 3 
perc; digitális fotó: minimum 1500-szor 1500 képpontos felbontás.
Kérjük, hogy az alkotásoknak adjanak címet, a digitális fotóhoz pedig mel-
lékeljenek néhány mondatos leírást, esetleg történetet. 
A munkákat a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címre kell elküldeni. 
A kísérőlevélben szerepelnie kell a készítő nevének, életkorának, lakcím-
ének, e-mail vagy postacímének, telefonszámának, iskolája vagy munkahe-
lye nevének, ha ez is a kerületben van (az általános iskolások esetében a 
szülő vagy a felkészítő tanár/iskola nevének és elérhetőségeinek), valamint a 
korcsoportnak és a kategóriának.
A pályázatok leadásának határideje: 2015. december 18., 12 óra.
Értékelési szempontok: a pályázat témájának megjelenítése, a kivitelezés 
minősége és kidolgozottsága, kreativitás és egyediség.
A beérkező pályázati anyagokat szakmai zsűri értékeli és díjazza, korcso-
portonként és kategóriánként. A legjobb alkotásokból kiállítást rendezünk 
a városházán, azokat szerkesztett kiadványban vagy képeslap formájában 
megjelentetjük, illetve bemutatjuk a Városkép című lapban és a kerületi té-
vében. 
A díjazottakat e-mailben vagy telefonon értesítjük, és a névsorukat 
közzétesszük a XVIII. kerületi önkormányzat weboldalán (www.bp18.hu). 
A díjkiosztó 2016 januárjában lesz.

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a november 19-i számban!

Pest-budai Látkép

143x91_pest-budai.indd   1 10/26/15   4:10 PM

tarlós istván főpolgármester és ughy Attila polgármester tervei szerint több közös fejlesztés valósul meg a kerületben
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Egy 201 éves 
história
2014. október végén volt 200 éve annak 
a jeles eseménynek, melynek során a 
korabeli Európa meghatározó uralkodói 
hazánkba látogattak. A bécsi császá-
ri palotából sorsdöntő tárgyalások után 
érkeztek ide egy kis kikapcsolódásra. A 
vendéglátó i. Ferenc osztrák császár és 
magyar király meghívását iii. Frigyes vil-
mos porosz király és i. sándor, minden 
oroszok cárja elfogadta. 

Napóleon bukása után, 1814 szeptemberében a 
győztes koalíció tagjai egyetértettek abban, hogy 
a jövőben akár közös erővel is elfojtanak minden 
olyan „rebelliót”, amely a hatalmukat veszélyez-
tetheti. Keserűen mondhatjuk, eredményes volt 
a megállapodás. Erre alapozódott az 1848/49-es 
magyar szabadságharc leverésekor az orosz kato-
nai erők beavatkozása. 

Az uralkodók vendéglátója 1814-ben Pest-Buda 
városa és a városszéli Szent lőrinc-puszta volt (a 
mai XVIII–XIX. kerület). 

Idézzük fel az események legszínesebb mozza-
natait.

Díszes bevonulás
A kor hírvadászai ott voltak minden eseményen, 
hogy tudósítsák a hazai és a határon túli magyar 
és német nyelvű lapokat. A leglelkesebb közülük 
szinte óráról órára jegyezte a történéseket. Ne-
vét ugyan már elnyelte az idő, de az eseménye-
ket követő néhány évtized múltával Vay Sarolta 
(életében Vay Sándor néven írt) a régi magyar 
társasélet című könyvében megőrizte a tiszteletre 
méltó előd feljegyzéseit.    

Megtudhatjuk, hogy I. Ferenc október 24-én 
érkezett Budára. 

 „Míg a bevonulás tartott, folyton dörögtek az 
ágyúk, és zúgtak a harangok. Az ágyúk részben a 
bástyákon, részben a Gellért-hegyen voltak felál-
lítva. Az utcákon beláthatatlan tömeg hullámzott, 
és noha szakadt az eső, a legfinnyásabb hölgyek 
is óraszámra ácsorogtak az utcán, hogy láthassák 
Észak Apollóját, Sándor cárt.”

Este a Pesti Német Színházba látogattak a „szu-
verének”.

 „Ez alkalommal a hajóhíd fénytengerben 
úszott. Nagy póznákon vastag és intenzív viasz-
gyertyák égtek. A színház lépcsője virágokkal, 
zászlókkal és mindenféle allegorikus díszítmé-
nyekkel volt fölékesítve…”

Még ugyanezen az estén a Magyar Theátromi 
Társaság díszelőadásának végén „egy oltáron az 
áldozat tüze égett, a színtársaság örvendező éne-
ket zengedezett, melyet a néző sokaságnak tapso-
lása rekesztett be”.

Kivilágították 
Pestet és Budát
rendkívüli látványt nyújtott a kivilágított Pest és 
Buda is.

„Jobbról a Szent János hegyén egy tündérkas-
télyt formáltak a lángoló tüzek, melyből kelleme-
tes változásokkal számtalan rakéták botsátattak, 
rendben bal felé minden tsusokon örömtüzek lán-
goltak…”

A koronás vendégek őszinte csodálattal adóz-
tak mind a múzeum, mind a botanikus kert lát-
nivalóinak.

Az arisztokrácia társas összejövetelei is csillog-
tak. A gróf Sándor Vince budai palotájában meg-
tartott bált ugyan csak táncos mulatságnak nevezi 
a krónikás, de mint írja, fényben és pompában 
párját ritkította. A királyi palotában a palatinus (a 
nádor) báljának legnagyobb sikerét a magyar tánc 
aratta, amelyet Sándor cár külön kívánságára mu-
tattak be. ráday Nina és Esterházy Vince táncát 
„elbűvölten nézte” a cár.        

Katonai parádé
A fényes vendégek a főváros határát is átlépve 
Szent lőrinc-pusztán katonai parádén vettek 
részt 1814. október 27-én a hercegi rangjára 
büszke III. Grassalkovich Antal vendégeként, 
aki egy magaslatra kör alakú kilátót, gloriettet 
építtetett. A Gloriett-telep név ma is őrzi a né-
metek által 1944 telén lerombolt építmény em-
lékét.

Az események bemutatásához a Bécsi Ma-
gyar Kurír magyar nyelvű írását idézhetjük: 
„Tsütörtökön reggel a rákos mezején hadi 
gyakorlás volt. Megindult a Huszárság előre, s 
ágyúkkal űzvén a képzelt ellent, mintegy maga 
után húzta a Német regementnek s a tulajdon 
két osztályainak fordulásait. A szép tsinos öl-
tözet, pontos fordulás és igazi rendtartás által 
minden nézőben tellyes gyönyörűséget gerjesz-
tettek…” (Pest-budai történetek). 

A rákos-mező emlegetése nem tévedés, hi-
szen a Pesttől délre fekvő hatalmas szabad terü-
leteket századokon át rákos-mezőként emleget-
ték. A térképek is így jelölték.  

Anekdoták 
nyomában 
A lőrinci pusztán zajló eseményeket – bizonyára 
valóságelemeket is tartalmazó – színes mesevilág 
is áthatotta. Az emlékezet egy 1820-as királyláto-
gatással is színezte a koronás fők látogatásának 
eseménysorát. Egybefonódott valóság és monda. 
Tény azonban, hogy a pusztán rendezett kato-
nai parádéra hatalmas tömeg volt kíváncsi. Tör-
téntek balesetek is. Ennek kapcsán mesélgettek 
András huszár életmentő lovas bravúrjáról. Az 
emlékezet szerint a lovasrohamtól pánikba eső 
tömeg magával sodort egy öt-hat éves fiúcskát, 
aki a vágtató lovak közé került. Az öreg huszár 
a roham közben lehajolva emelte nyergébe a fé-
lelemtől megdermedt gyereket. A tettet egy kora-
beli rézmetsző is megörökítette. A helyi história 
művelői tudni vélik, hogy a huszárok bemutatója 
annyira megtetszett Frigyesnek, hogy a seregé-
ben huszársereg létesítését tervezte.

Kétnapi zsold
A Szent lőrinc-pusztán rendezett katonai pa-
rádéról a bécsi Vereinigte ofner und Pester Ze-
itung is színes beszámolót írt 1814. november 
10-én: „Őfelsége, az orosz cár és a porosz király 
a leghízelgőbben beszéltek az egész hadgyakor-
latról, dicsérték a terepnek megfelelő tervet, a 
hadmozdulatok pontosságát, valamint a sok ne-
héz feladat kivitelezését. Uralkodónk őfelsége, 
aki tudós és kutató szemmel figyelte az összes 
részletet, saját maga győződött meg mindenről, 
hangot adott legmagasabb megelégedésének, és 
arra utasította a vezénylő tábornokot, hogy az 
egész legénységnek, kezdve az őrmestertől lefelé 
mindenkinek kétnapi bért fizessenek ki.” 

A barokk 
kápolna
A jeles események idején Szent lőrinc-pusztán 
már állt egy kis kápolna a csekély számú föld-
műves csoport lelki gondozását szolgálva. Az 
építtető személyéről és az építés idejéről máig 
polemizál a szakirodalom. A látogatók akár be 
is térhettek ide egy imára, mint Mátyás Ferenc 
írja Városszéli szülőföld című könyvében. A kis 
barokkos stílusú, tornyos kápolna többszöri fel-
újítás után ma is áll, egyetlen műemlékünk. Falai 
között napjainkban is miséznek.

Pest-Buda meglátogatása után a koronás fők 
visszatértek a bécsi tárgyalóasztalokhoz, és 1815. 
szeptember 26-án megkötötték a Szent Szövetsé-
get, amelyhez két hónap múltán Franciaország is 
csatlakozott. Vajon a felségek nálunk is folytattak 
terveiket szolgáló megbeszéléseket? Bizonyára. 
Ezért is emlegették nem is jelentéktelen helytör-
téneti írásokban – tévesen –, hogy a felségek itt 
kötötték meg a Szent Szövetséget. 

A hitelt érdemlő történetírás erről természete-
sen nem beszél. Annál többet a parádés ünnep-
lésről.

Pestszentlőrinc polgársága kétszáz év távlatá-
ból is büszkén tekinthet a történelmi eseményre, 
amelynek pusztánk adott helyet. Európa akkor 
tudomást szerzett a kis Szent lőrinc-pusztáról.

Ê téglás-Hajós éva
a Pedagógiai 

és Helytörténeti Gyűjtemény  
nyugalmazott igazgatója,

Pro Urbe-díjas 
helytörténész

Kohéziós Alap

A kékbe a papírt, a sárgába
a m anyagot és fémet!

Aki nem gyakorlott szelektív szemetes-használó lehetséges, 
hogy elbizonytalanodik a színes hulladéktárolók láttán, így soha 
nem árt egy kis ismétlés, a kicsiknél pedig a játszva tanítás. 
Többek között ezt a célt szolgálja az a rendezvénysorozat, 
amelyet Budapest F város Önkormányzata, és az FKF Non-
profit Zrt. szervez. 
Az Európai Uniós forrásból támogatott, a f város hulladékgaz-
dálkodási rendszerét fejleszt  projekt fontos része, hogy a 
lakosság környezetttudatosságát is növelje.

A rendezvényeinkkel idén még két alkalommal találkozhatnak, 
legközelebb 2015. november 11-én, a f városi Roadshow 
következ  állomásán, a XVIII. kerületben.

Id pont: 2015. november 11-én 10:00-16:00-ig
HELYSZÍN: KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ
Budapest, XVIII. kerület Kondor Béla sétány 8.

A kreatív kézm ves foglalkozáson újrahasznosítható hulladé-
kokból ajándéktárgyakat, játékokat alkothatnak a gyerekek.
A kézzel hajtható mini mechanikus hulladékválogató – ami a 
hulladékválogató m vekben alkalmazott futószalag kicsinyített 
mása - segítségével szemléletesen, játszva sajátíthatják el az 
érdekl d k a szelektív hulladékgy jtés rejtelmeit. Hulladéklera-
kó maketten megcsodálhatják a gyerekek, hogy is néz ki egy 
ilyen létesítmény, és még szelektív csocsóval is játszhatnak. 
Természetesen ott lesz a nagysiker  szelektív társasjátékunk 
és célba dobásban is összemérhetik ügyességüket a résztve-
v k. 
Reméljük, ezzel is hozzá tudunk járulni, hogy a jöv  nemzedéke 
már pillanatnyi gondolkodás nélkül dobja majd a helyes tartály-
ba az oda valót, hiszen itt megtanulta. 

Tegyünk együtt a környezetünkért! 
További információ: www.hasznoshulladek.hu
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Szárnyra keltek 
a diákok
Földön, vízen, levegőben. Egy héten át 
ismerkedtek a madárvilággal a soFi 
tanulói.

Csík Árpádné gyógypedagógus, az Életjel Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke 17. alkalommal 
szervezett változatos programokból álló egyhe-
tes történelmi játszóházat a Budapest XVIII. ke-
rületi SoFI (óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény) diákjainak. Az idei prog-
ramsorozat főszereplői a madarak voltak, ame-
lyekről Kincses László, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület tagja mesélt. A hét 
során a diákok négyféle madárral is testközel-
ből ismerkedhettek meg. Az egyesületnek  kö-
szönhetően egy héja, egy sólyom és egy bagoly 
látogatott el hozzájuk, míg a hortobágyi Madár-
kórház Alapítványtól egy egerészölyv érkezett. 
Az interaktív előadásokon túl az osztályok ma-
guk is kiválasztottak egy-egy madarat, amely-
nek feltérképezték az élőhelyét, a szokásait és 
a küllemét. A záróünnepségre pedig minden 
osztály jelmezt készített, és beöltözött az általa 
kiválasztott madárnak. 

Az esemény díszvendége Erdei Zsolt, Madár 
profi ökölvívó volt, aki a rajzpályázatra bekül-
dött képeket és szobrokat zsűrizte. A legszebb 
alkotásokat készítő diákok jutalmul ellátogat-
hatnak a Hortobágyi Vadasparkba és a madár-
kórházba, valamint az egyik osztály egy pinty-
párt kapott jutalmul. A gyerekek 18 állomáson 
készítettek különböző madárral kapcsolatos 
tárgyakat, játékokat. A rendezvény díszvendége 
Natalja Hajnovszkaja, a DSB Charity elnöke volt. 
A rendezvény végén a diákok két postagalam-
bot is útnak eresztettek azzal az üzenettel, hogy 
idén is meghívják Finnországból Joulupukkit, 
az igazi télapót.

Ê cs. M.

repülőtéri 
dallamok 

 
liszt Ferenc 204. születésnapja alkal-
mából profi zenészek szólaltatták meg 
a róla elnevezett repülőtér „Play me” 
zongoráját. A Budapest Airport felké-
résére a Xviii. kerületi dohnányi Ernő 
Zeneiskola oktatói a 2-es terminálon 
elhelyezett zongora, valamint egy saját 
trombita segítségével adtak rövid mű-
sort az utazóközönségnek a világhírű 
magyar zeneszerzőre emlékezve. 

A programon Bán réka intézményvezetőn és a 
helyettesén kívül Nagy Csaba és orgován-Tóth 
Fruzsina zongoraművész, valamint Mayer Áron 
Benedek ifjú trombitaművész képviselte az isko-
lát, és a rövid műsor keretében Telemann F-dúr 
szonátája és más könnyedebb művek mellett 
természetesen liszt-dallamok csendültek fel.

A „Play me” kezdeményezést idén nyáron 
indította útjára a rotary Clubbal közösen a 
Budapest Airport. Az ötlet lényege az, hogy 
egy utasforgalmi területre kiállított zongorán 
bárki játszhat, aki éppen arra jár. A zongora 
ennek megfelelően a nap 24 órájában az utasok 
rendelkezésére áll a B12-es beszállókapu szom-
szédságában, és minden vállalkozó kedvű utast 
vár, aki a járat indulása előtt eljátszana egy-két 
darabot a saját repertoárjából. Az akció célja 
egyszerűen a szórakoztatás és lehetőség nyújtá-
sa arra, hogy az utasok kellemesebben töltsék az 
időt, amíg a repülőjáratukra várakoznak.

Az előadást követően a Budapest Airport ne-
vében Szarvas Gábor közösségi kapcsolatokért 
felelős igazgató köszöntötte a művészeket. „A 
rotary Clubbal közös kezdeményezésünk nagy 
sikert aratott, hiszen utasaink körében kedvező 
fogadtatásra talált a repülőtéri zongora ötlete” – 
mondta.

Tehetségek 
a színpadon
Jó hangulatú Ki mit tud? versennyel 
kezdődött az idei Kerületi diákhetek 
rendezvénysorozat a Kondor Béla Kö-
zösségi házban. Az általános és kö-
zépiskolás tanulók mellett a felnőttek 
gimnáziumából is érkezett versenyző. 
A színpadon egymást követte zene, 
ének, tánc és próza, de különleges-
ségként volt karatebemutató forma-
gyakorlat is.

A fellépők teljesítményét szakértő zsűri bírálta 
el. Császár Bíró lilla, a Kondor Béla Közösségi 
Ház igazgatója, Draskóczy Zoltán gitárművész, 
az intézmény művészeti vezetője és Vörös Árpád 
táncpedagógus, a Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola alapítója a produkciók értékelésekor 
többször is hangsúlyozta, hogy a mutatott telje-
sítményen túl már az is elismerésre méltó, ha 
valaki kiáll a színpadra, és közönség előtt szere-
pel.

A rendezvényt Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester nyitotta meg, aki külön köszöntötte 
Grünvald Máriát, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumának igaz-
gatóját, a Kerületi Diákhetek ötletgazdáját. 

– Mindannyian büszkék lehetünk erre az 
1996 óta élő programsorozatra, amelynek 
keretében a kerületi iskolások rendre meg-
mutathatják, hogy mennyire tehetségesek, 
legyen szó versmondásról, énekről, táncról 
vagy bármilyen produkcióról. Ugyancsak érde-
kesnek ígérkezik a felnőttek gimnáziumának 
történelemversenye, nem beszélve a számos 
sportversenyről, köztük a röplabda- és a kispá-
lyás focibajnokságról – mondta rövid megnyi-
tóbeszédében Galgóczy Zoltán.

Ê P. A.

Pápai kirándulás
Egy-egy baráti társaság természetes 
igénye a közös élményszerzés, móka, 
kacagás. vajon milyen program kínál-
hat erre megoldást? heuréka, kirán-
duljunk! 

Nem kerülte el a rózsa Nyugdíjas Klub fi-
gyelemét a civil szervezetek által szervezett 
programok támogatására kiírt önkormányzati 
pályázat. Nyertek, majd kiadták a jelszót: Irány 
Pápa! 

Kifogták a képzeletbeli aranyhalat, és 
teljesült a jó kiránduláshoz szükséges mind-
három kívánságuk: jó társaság, szép idő, remek 
program.

A 49 résztvevő kamaszos fürgeséggel pattant 
fel a buszra szeptember 16-án reggel 7 órakor.

„A minőségi idegenvezetés fontos alko-
tóeleme egy-egy sikeres városlátogatásnak. Erről 
Tóth Jánosné Kata gondoskodott, aki mindent 
tud a szülővárosáról – kezdi a beszámolóját a 
kirándulás krónikása, Szászné Granek Edit. – 
Első utunk az Esterházy-kastélyba vezetett, ahol 
a tárlatvezetést a kastély történetét bemutató 
rövid filmvetítés előzte meg. Betekintést kap-
tunk a barokk kor főúri életének hétköznap-
jaiba. A fiatalok korhű ruhákban korhű zenével, 
énekekkel kedveskedtek csapatunknak ”

A 18. század végén épült Nagytemplom 
múltjáról, amely egyben Pápa meghatározó 
jelképe, a plébános mesélt.

„Élményszámba ment a Pápai református 
Gyűjtemények és a könyvtár ritka kincseinek 
megtekintése. Értékes darabjai közül kiemelésre 
érdemes egy 14. századi kódex, valamint Petőfi 
Sándor és Jókai Mór kéziratai. Igazi kurió-
zum volt a Kékfestő Múzeumban idegenvezető 
kalauzolásával tett körsétánk. Nosztalgiával 
gondoltunk a fiatalkorunkra, amikor szinte 
mindenkinek volt kékfestő anyagból készült 
szoknyája.”

Az 1941-ben felavatott református templom 
történetét, a szolid belsőt a lelkész  mutatta be.

„Az elvesztett energia pótlásáról a város-
szerte ismert ricsi cukrászda gondoskodott. 
Pihenőhelyzetünkben az édesszájúakra jellemző 
módon csemegéztünk a sok-sok finomságból. 
A gasztronómiai élvezetek után meglátogattuk 
a gannai Esterházy-mauzóleumot, amely tem-
plomként is szolgál. Kiderült az a nem min-
denki által ismert tény, mely szerint az építmény 
a római Pantheon kicsinyített mása. Kirándu-
lásunkat borozgatással koronáztuk meg, koc-
cintottunk a szervezők, a magunk és az önkor-
mányzat egészségére, és este 8 óra után már a 
kerületünkbe visszatérve a kellemes emlékektől 
kipirult arccal búcsúztunk egymástól és a pápai 
élményektől.”

Ê g. A.

Pedagógusok jubiláló iskolája 
a gyerekekért
Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli idén a Kondor Béla általános iskola. A prog-
ramot változatos iskolai vetélkedők, országos versenyek és öregdiák-találkozó szí-
nesíti.

A Kondor Béla Általános Iskolában dolgozó pe-
dagógusok azt vallják, hogy a legfőbb dolguk a 
tanulás megszerettetése a diákokkal. Ezt a barát-
ságos, szeretetteljes hangulatban folyó, gyermek-
központú oktatási-nevelési program garantálja. 
A tanulás mellett kiemelt figyelmet fordítanak 
változatos programok – versenyek, kulturális 
rendezvények, tanulmányi kirándulások és tábo-
rok – szervezésére is, amelyek mind-mind hoz-
zájárulnak a diákok látókörének szélesítéséhez. 
Az 1981-ben épített, több mint 2000 tanuló befo-
gadására képes intézményben hatalmas ablakok, 
tágas folyosók és kényelmes aula van, kívülről 
pedig sportpályákkal tarkított kert övezi az épü-
letet.

A méltán népszerű iskola fennállásának 35. 

évfordulója alkalmából több hónapon át tartó 
rendezvénysorozattal ünnepel.

–  A programokat úgy próbáltuk összeállíta-
ni, hogy mindenki folyamatosan találjon valami 
érdekeset – mondta Tóth Mariann tanár, a ren-
dezvény főszervezője. – A rendezvénysorozat 
nyitóünnepségén, október 16-án rajz- és sport-
versenyeket, valamint kutyás foglalkozást tar-
tottunk. Az eső ellenére az udvarunkat faültetés 
keretében szépítettük, de a záró lampionos felvo-
nulás már az épületben haladt körbe. 

Novemberben az intézmény országos, majd 
kerületi rajzversenyt tart, a későbbiekben pedig 
a karácsonyi gálán és az öregdiák-találkozón ve-
hetnek részt az érdeklődők.

Ê csernai Mariann

A kitűnően érettségizőket 
köszöntötték
A kerületi középfokú oktatási intézményekben idén kitűnően érettségizett diákokat 
köszöntötte az önkormányzat. A fiatalok kivétel nélkül elismert hazai és külföldi 
egyetemeken, főiskolákon folytatják a tanulmányaikat.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen 
sok kiváló képességű fiatal tanul a kerületben. 
Minden évben vannak közöttük olyanok is, 
akik külföldön tanulnak tovább, és olyan híres 
egyetemeken öregbítik Magyarország hírnevét, 
mint akár a yale, a Harvard, a heidelbergi vagy 
az oxfordi egyetem. legyenek büszkék magukra, 
mert a kitűnő érettségihez négy-öt évi kitartó, 
szorgalmas tanulás kellett. Azt is fontos megem-
líteni, hogy az elhivatott, a gyerekeket motiválni 
tudó pedagógusok munkája, illetve a talán leg-
fontosabb támogatás, a családi háttér nélkül 
nehéz elérni ilyen tanulmányi eredményt. Min-
degyiküknek azt kívánom, találják meg a számí-
tásaikat, és bárhova is kerüljenek az életben, ne 
felejtsék el szűkebb pátriájukat, a XVIII. kerü-
letet – mondta Galgóczy Zoltán alpolgármester 

(képünkön) az önkormányzat által a Zila Kávé-
házban tartott október 26-i fogadáson. 

A kitűnően érettségizettek közül 47 diák vég-
zett a Karinthy Frigyes Gimnáziumban, kettő a 
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban és 
egy-egy a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, 
illetve a felnőttek gimnáziumában.

– Ez utóbbi azért is külön elismerésre méltó, 
mert munka mellett különösen nehéz kiváló 
teljesítményt nyújtani – tette hozzá.

A fogadáson lévai István Zoltán alpolgár-
mester is köszöntötte az eminens diákokat, sok 
sikert kívánva a továbbtanulásukhoz, majd Mol-
nár Ildikó címzetes főjegyző asszonnyal és Gal-
góczy Zoltánnal közösen átadta az önkormányzat 
ajándékait. 

Ê Puskás Attila
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 sZolgáltAtás

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n Pedikűr – Manikűr! Cukros, gombás, beteg a lába? Nem tud otthonából kimozdulni? 
Van megoldás! Hívjon bizalommal! Képzett Pedikűrösként, otthona kényelmében biztosítom 
a szakszerű ellátást. T: 06-30-3105902

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés 
– javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás technika. 
T.:257-1875, 06-20-9719-201

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 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 AsZtAlos JAvÍtást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 

 06-1-284-92-13

n ABlAK, AJtÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. 

 Tel.: 0630-849-4294

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. szilágyi Erzsébet fasor 3.

n Kert -telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása 
reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.hu

n Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga 
golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. v. ker 
Haris köz 1. luciA galéria tel: 780 5624, Email: luciagaleria@gmail.com

n Megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 

 06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. 
 Telefon: 0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal. Telefon: 06-30/259-96-78

n Matematika, fizika, kémia korrepetálást, felvételire, érettségi való felkészítést 
vállalok általános- és középiskolás diákoknak. Tel.: +36 30 450-1346

n Zumba-gold® ahol előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az évek, a kilók 
és a ráncok, számai! Az órán figyelembe vesszük a jelenlévők fizikai- 
pszichológiai állapotát, úgy a zeneszámok összeállításában, mint koreográfiák 
egyszerűségében. Helyszín: Xviii. ker. Piros iskola melletti Dance city 
centerben cím:1182 üllői út. 386. minden szerdán 19.30h XiX.ker. Wekerlei 
kultúrházban cím 1192 Petur u.7. minden hétfőn 18h. A Zumba-gold® -hoz 
semmiféle táncos előképzettség nem szükséges! Farkasné Erzsébet sinkó 
tamás díjas Zumba oktató rekreációs senior tréner 30/9964166

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KorrEPEtálást, SZINTEN TARTÁST 
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n ElAdÓ és KiAdÓ ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére a kerületben! Fix 2%-os 

jutalék! Bajdik Tünde Tel.: 0630/9303-543

 állás, MUnKA
n targonca vezetői gyakorlattal rendelkező munkatársat keres XVIII. kerületi cég 4-5 

órás gondnoki és targoncázási munkára. Nyugdíjasok és kerületben lakók előnyben! Önéletrajzát 
az info@paliszander.hu címre várjuk.

n tésztakeverő: Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n édesipari termékgyártó / gépkezelő: Élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, 
édesipari termékgyártó munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), 
elsősorban női munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., 
H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 
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n nEhéZgéPKEZElŐ: Nehézgépkezelői pozícióba, a következő géptípusokra 
keresünk munkatársakat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-
17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-től 
3,5 tonnáig) Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 
jogosítvány, valamint a nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú 
végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés

n KŐMűvEs: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, 
valamint csapadékelvezetéssel összefüggő munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de 
nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n vÍZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték 
szerelő munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, 
megbízható munkavégzés B kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 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, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

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 AUtÓsZErElŐ: Feladatok: Társaságunk tulajdonában lévő gépjárművek és 
munkagépek karbantartása, üzemképességük biztosítása. A munkakör betöltésének 
feltétele: szakirányú középfokú végzettség. Elvárt készségek és magatartási jellemzők: 
jó szervező, kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető és 
rakodó pozícióba keresünk munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési 
helyére történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási 
folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának 
ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C 
és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr)

n géPKEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az emelőgép 
biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet 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 sPortsZErvEZŐ: Feladatok: a sportszervezésért felelős részleg állandó és 
időszakos sportprogramjainak tervezése, szervezése, lebonyolításuk előkészítése, a 
saját szervezésű úszásoktatások előkészítése, részvétel a szervezési folyamatokban, 
időben és térben való koordinálása, a nem rendezvény jellegű szabadtéri pályák, 
valamint sportcsarnokok működési rendjének kialakítása, működésük koordinálása, 
kapcsolattartás az ügyfelekkel, az érdeklődők tájékoztatása, a munkakörhöz tartozó 
adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: sportoló múlt; úszáshoz, vízi sporthoz 
köthető előnyben, ügyfélközpontúság, jó kommunikációs, szervező és koordinációs 
készség, felhasználói szintű office ismeretek (word, excel, outlook), pontos, megbízható 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: sportszervezői végzettség. Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-

zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

HIRdETéSFELVéTEL TELEFoNoN: 

+36 30/954-2025

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
Baross  u. 4. fszt. 11. – 45 m² - dohánybolt

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár

Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u. 15. fszt. 11. - 23 m² - üzlet

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha

-51 m² - fodrászat
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u. 1 fszt. 66 - 24m²- üzlet

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u. 13. fszt. 446. – 25 m² dohánybolt
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² -

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer
Havanna u. 50. fszt. 217. -9m2 - raktár
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz

Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár

- 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet

Méta utca 2. A-37 - 17m2 - garázs
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár
Tövishát u. 7. fszt. 157. - 29 m² - üzlet
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Tövishát u. 13. fszt. 134. – 20 m2 – raktár
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m² - üzlet

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz
Tövishát u. 31. fszt. 5. – 29 m² - üzlet

– 41 m2 - autósbolt
– 45 m2 – nyílászáró mintabolt

313. fsz. 3- - 25 m² - raktár
– 17 m² - raktár

-325 – 2138 m² - területhasználat
-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

– 18 m² -

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
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– 23 m² - üzlet
i út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás

– 19m2 – iroda
- 29 m2 –
-8. – 27+11 m² - iroda 

– 98 m² - szerviz

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.
szám alatt

az OTP 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfo

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. november 16. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:
2015. november 20. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

297-44-61
Interne www.varosgazda18.hu

18. kerületi
hidegkonyhai 
üzemünkbe

mosogató
és

takarító 
kollégákat,

azonnali kezdéssel 
felveszünk.
Munkarend:

egy műszakban,
hétfőtől-péntekig.

Stabil, hosszú távú 
munkalehetőség.
Jelentkezni lehet:

személyesen 
14-16 óra között

(18. ker. Nefelejcs utca 5.)
telefonon hétköznap 

8-16-ig
06 30 392 9729 

telefonszámon
e-mailen az

info@hullygully.hu
címen
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11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ROADSHOW
Budapest F város Önkormányzata

és az FKF Nonprofit Zrt. 
közös rendezvénye

• Kreatív kézm ves foglalkozások
   (újrahasznosítható hulladékok kreatív hasznosítása)
• Szelektív célbadobó 
• Társasjátékok 
• Totó, amivel játszva tanulhatunk az újrahasznosításról
• Meglepetés ajándékok

• Kézzel hajtható mini mechanikus hulladékválogató, a     
   hulladékválogató m vekben alkalmazott futószalag   
   kicsinyített mása
• Hulladéklerakó makett
• Szelektív csocsóasztal 
• Fotóparaván

Programok: Interaktív játékok,
szemléltet  eszközök:

ID PONT:
2015. november 11. (szerda) 10:00 – 16:00 óráig

HELYSZÍN:
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ
Budapest, XVIII. kerület Kondor Béla sétány 8.

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002

A belépés díjtalan!Megközelíthet ségés részletek:www.hasznoshulladek.huvagy a www.fkf.hu oldalon. 
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A kerületi 
primadonna
újra színpadon Fedák sári, aki a szín-
házi életben kitörölhetetlen nyomot 
hagyott. szűcs nelli önálló estje visz-
szahozza közénk a 20. század egyik 
legnagyobb magyar színésznőjének 
emlékét.

„Ismernünk kell a színjátszás nagyjait. És Fedák 
Sári színművésznő, énekesnő egyike volt a leg-
nagyobbaknak. Ő volt A primadonna. Sztár 
Pesttől New yorkig. Megjárta a csúcsokat és a 
poklokat. Méltán ünnepelték, és méltatlanul 
félreállították” – írja Fedák nemzeti színházbeli 
emlékestjének beharangozója.

Fedák Sári (1879–1955) az egyik legismer-
tebb és legsikeresebb magyar színművésznő 
volt, aki többek között a Népszínházban, a 
Vígszínházban és a Király Színházban játszott. 
Eljutott Bécsbe, Párizsba, londonba, sőt az 
Egyesült Államokba is, de a második világhá-
ború után alaptalan vádakkal börtönbüntetésre 
ítélték, ami miatt hazájában nem állhatott többé 
színpadra. Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színmű-
vésznő, érdemes művész előadásának az a célja, 
hogy felelevenítse Fedák kivételes személyiségét, 
megismertesse a közönséggel nem mindenna-
pi életének részleteit, és méltóképp emlékezzen 
meg róla. 

Az előadásokhoz kapcsolódóan a Nemzeti 
Színház 3. emeleti aulájában december 20-ig 
egy kiállítás is látható. A bemutatott anyag ösz-
szeállításában a Tomory lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai segí-
tettek. A tárlaton Fedák több személyes tárgya, 
fellépőruhái és egy tablósorozat is elénk tárja a 
művésznő életét és színházi világát.

Ê csernai

Társkereső 
hangszerek
A csöppnyi szőke legényke látványos 
jelentkezésbe tornázta magát, első-
ként kívánta megválaszolni dinya dá-
vid „hangjátékvezető” indító kérdését, 
amely így hangzott: Mivel szólaltatjuk 
meg a gitárt? Jött is a határozott vá-
lasz: vonóval!  

A jó hangulat végigkísérte a 2015–16-os tanév 
játékos hangszerbemutató koncertsorozatának 
első rendezvényét a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
nagytermében. Az iskola szervezésében elindí-
tott sorozat mottója: „Ha még nem tudod, hogy 
melyik a te hangszered, akkor mindenképpen 
itt a helyed!”

Az október 16-i zenei étlapon a gitár és a 
népzene fogásai szerepeltek. A gitározás alapis-
mereteit Visky Dénes gitárművész-tanár, a nép-
zene citerával és kobozzal kísért tudományát 
Koczka Andrea népzenetanár mutatta be. A 
mesterek bemutatóját meg-megszakítva egy-egy 
tanítvány, némi izgalommal körítve, ismert dal-
lamokkal támogatta a „toborzó” sikerét.

– A hangszerbemutatóinkra szeretettel vá-
runk minden olyan gyermeket, aki zenét sze-
retne tanulni, a nagycsoportos óvodásoktól az 
általános iskola 2. osztályába járókig – mondta 
Bán Réka intézményvezető. – A közel ezer nö-
vendék hangszeres képzését nyolcvan tanár se-
gíti.

A sorozat sikerének tudom be, hogy a koráb-
bi átlagosan kétszázról háromszázra nőtt a je-
lentkező apróságok száma, de előfordul, hogy az 
egyik szemem sír, a másik meg nevet, ugyanis 
az elutasítottak száma is arányosan növekszik.

A zeneiskolában hétfőtől péntekig délutá-
nonként oktatnak. A következő felvételi vizsgá-
ra 2016 májusáig kell várni, de ezt megelőzően 
négy újabb hangszerbemutatót szerveznek. A 
következőt már a rózsa Művelődés Házban 
tartják, november 27-én. Akkor és ott a fafúvós 
hangszereké lesz a főszerep.

Ê gönczöl András

A lélek 
rezdülései
Egy-egy röpke történet aprócska pilla-
natképei. garamvölgyi Béla kiállítása 
az emberi élet és a mulandóság meg-
élésének kérdését feszegette.

Emberi állapot címmel nyílt meg október 19-én 
Garamvölgyi Béla festőművész festészetnapi ki-
állítása a Pestszentimrei Közösségi Házban. A 
galériába lépve a szinte fényképnek tűnő port-
rék és tájképek egyből magukhoz vonzották a 
látogatókat. A szögre akasztott, aprólékos ecset-
vonásokkal megörökített hétköznapi pillanato-
kat akár átlagosnak is mondhattuk volna. De 
mégsem. Hiszen nem ezekből a pillanatokból 
áll össze egy élet? Nem ilyen pillanatokat őriz 
mindenki a fejében? Kedvesünk távolba réve-
dő tekintete, egy nyugodt táj vagy a felröppenő 
madarak.

Felfedezés, az azonosságok érzékelése és a 
hozzáadott érték – erre a három pontra épült 
fel a kiállítás. Töredékek, amelyekből összeállt 
az egész, úgy, ahogyan értelmet nyert egy mú-
zeumban álló rejtélyes szobor is. Az a volterrai 
Etruszk Múzeumban található szobor, melynek 
címe – ombra della Sera, vagyis Az est árnyéka 
– a kiállítás egy részét is inspirálta. 

A tárlatot Feledy Balázs művészettörté-
nész, művészeti író nyitotta meg, a vendégeket 
Kucsák László országgyűlési képviselő és Ódor 
Katalin, az intézmény igazgatója köszöntötte. 
Az estet Draskóczy Zoltán gitárművész előadása 
színesítette. 

Ê cs. M.

Csak egy falat 
kenyér
A szent jelkép útja a szántóföldtől a 
hízásig. Mindennapi kenyerünk – ezt a 
címet kapta a Moha Egyesület város-
háza galériában rendezett festészet-
napi kiállítása. 

Ha kenyér van az asztalon, akkor minden van 
– tartja az ősi mondás, hiszen a kenyér nem 
csupán a gasztronómia egyik fontos eleme, ha-
nem évezredek óta a lét és az élet szimbóluma 
is. Bár manapság sokat panaszkodunk, hogy a 
pékáruk rosszak és drágák, sokféle ízével és for-
májával a kenyeret ma is nagy becsben tartja a 
társadalom. A kenyér a korai keresztényeknél 
az önfeláldozás és a tisztaság jelképe volt, míg 
később Jézus testét szimbolizálta. A falusi élet-
ben a háziasszonyok által dagasztott veknik a 
legfőbb táplálékot jelentették, amely az évek so-
rán sem a népszerűségéből, sem a fontosságából 
nem veszített. 

Ezt a sokszínű jelképet állította főszerepbe a 
Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett 
kollektív kiállításán a kerületi művészekből álló 
Moholy-Nagy Alkotókör (MoHA). Alkotásai-
kon az idilli aranybarnára sült cipótól a pené-
szes zsemlééig, valamint a derűs családi körtől a 
modern társadalomkritikáig sokféle szerepben 
feltűnt a kenyér. Az ünnepi tárlatot Árvay Zolta 
képzőművész, az egyesület elnöke nyitotta meg, 
a vendégeket Galgóczy Zoltán alpolgármester 
köszöntötte. A talpalávalót a Borfolk Együttes 
húzta. 

Ê csernai

Elismerés a virágos kerületünknek 
A virágos Magyarországért országos környezetszépítő verseny díjkiosztó ünnepsé-
gén a Xviii. kerületi önkormányzat Budapest Főváros különdíját, a pestszentimrei 
napsugár Óvoda az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét vehette 
át október 21-én a Pesti vigadó dísztermében.  

A Virágos Magyarországért környezetszépítő 
versenyt négy minisztérium, az országgyűlés há-
rom bizottsága, Budapest Főváros Önkormány-
zata, a Magyar Turizmus Zrt., valamint  több 
civil szervezet, közöttük a verseny szervezésében 
tevékenyen részt vevő Virágzó Magyar Kertkul-
túráért Alapítvány írja ki. 

Idén 209 település nevezett be a hazai meg-
mérettetésre. A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és a Magyar Turizmus Zrt. közös fődí-
ját Mosonmagyaróvár és Dunakiliti kapta, 
így e két település nyerte el a jogot arra, hogy 
2016-ban képviselje Magyarországot az Eu-
rópai Virágos Városok és Falvak Versenyén.  
Kirrné Feicht Ágnes XVIII. kerületi főkertész 
a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség 
elnökeként vett részt a díjkiosztó ünnepségen, 

Forgács Edit, a környezetvédelmi csoport ügy-
intézője pedig Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata képviseletében átvette a kerület 
színvonalas szerepléséért járó díjat. 

A Napsugár óvoda kiemelkedő teljesítményé-
nek elismeréseként Perge Zsoltné intézményvezető 
az alábbi szavak kíséretében vehetett át oklevelet 
Varga Attilától, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma köznevelésért felelős államtitkárságának 
vezetőjétől: „A testület nagyon fontosnak tartja, 
hogy fokozott figyelemmel koncentráljon a kör-
nyezettudatos szemléletmód alapjainak lerakásá-
ra már óvodáskorban.”

A Virágos Magyarországért verseny díjkiosz-
tó ünnepségéről összesen 76 település képviselője 
térhetett haza különféle elismerésekkel.  

Ê Fülep E.

 Jubilált a családias, sportos ovi 
tizenöt éve alakult meg a Karate Kölyök Magánóvoda és Családi napközi 
szemeretelep egyik csendes mellékutcájában, egy szép, kertes családi házban.

Ma is hálás szívvel emlékszik vissza Angerman 
Lászlóné Aranka arra, amikor családi elhatá-
rozásból az otthonukat óvodává alakították.  
– Sportszerető családként mindhárom gyer-
mekünket, akik persze már felnőttek, kisisko-
láskoruktól küzdősport-foglalkozásra járattuk, 
ami nagyon jó hatással volt a személyiségük 
fejlődésére. Ez adta az ötletet, hogy piros öves 
tékvandóoktatóként óvónői hivatásomat is gya-
korolva olyan magánóvodát hozzak létre, ahol a 
gyermekek természetes mozgásigényére alapozva 
küzdősporttal ismertethetem meg őket – mesélte 
Angerman lászlóné. 

Az apróságoknak családias légkörben, életkori, 
egyéni sajátosságaik figyelembevételével igyekez-
nek élményekben gazdag programokat nyújtani. 

– rendszeresen úsznak, tékvandóznak, sakkoz-
nak, korcsolyáznak, valamint mese-, vers- és kéz-
műves foglalkozáson vesznek részt. A sakk iránti 
érdeklődésüket orgován Sándor sakknagymester 
játékosan kelti fel. Ezáltal fejlődik a kombinatív 
készségük, a figyelmük és a türelmük. Vargáné 
Kádas Tímea óvodapedagógus angol nyelven ta-

nítja a játékokat, dalokat és mondókákat. A prog-
ramokhoz egy saját korszerű busz áll az óvoda 
rendelkezésére, amelyet Aranka férje vezet. A gye-
rekek múzeumokba, kirándulni járnak. A legnép-
szerűbbek a tavaszi négynapos üdülések (szülők 
nélkül), amikor felfedezhetik a természet csodáit, 
közelebbről ismerkedhetnek meg az állatokkal. 
– A többgyermekes családok kérték, hogy fogad-
juk a kis testvéreket is, mert így nem kellene két 
helyre vinni a gyerekeket, és a beilleszkedés, a szü-
lőtől való elszakadás is sokkal zökkenőmentesebb 
volna – folytatta Aranka. – Ezen érvek alapján 
hoztuk létre 1,5–3 éves korú gyermekeknek a 
napközit, amely a Karate Kölyök Magánóvoda 
bölcsődés csoportjaként működik. Minden gye-
rek sportol, aki a tizenöt év alatt kikerült tőlünk, 
van olyan köztük, aki már fekete öves, és számos 
nemzetközi versenyen ért el dobogós helyezést. 
Amikor idejönnek, apró, pici, gyenge bimbócs-
kák, majd a szemünk előtt nyiladoznak éveken 
át, míg végül elérkezik a búcsú napja.

És ez a történet évről évre ismétlődik…
Ê Fülep E.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Házuk már van, lesz kápolnájuk is egyHáz

�Bensőséges 
hangulatú 
ünnepséget 

tartottak szombaton 
délelőtt a nemes 
utca 62. alatt talál-
ható épület kertjé-
ben. Felszentelték a 
luther-házat, ame-
lyet nagyon vártak 
már a pestszentimrei 
evangélikus felekezet 
hívei. 

oly sokan voltak a luther-ház 
megszentelésén, hogy alig fér-
tek el a hívek és az érdeklődők 
a kertben, amely inkább kora ta-
vaszi, mintsem késő őszi hangu-
latot árasztott a fényözönben. Az 
1960-as években épült házat egy 
idős hölgytől vásárolta meg a 
Déli Evangélikus Egyházkerület 
Püspöki Hivatala és a Magyar-
országi Evangélikus Egyház, 
majd kívül-belül felújították, 
megszépítették. Az épület egyik 
része közösségi célokat fog szol-
gálni, a másikban a lelkész csa-
ládjának otthona lesz.

Ebben a valóban idillinek ne-
vezhető környezetben köszön-
tötte a sok-sok vendéget Nánási 
József, a Pestszentlőrinci Evan-
gélikus Egyházközség felügye-
lője, aki elmondta, hogy ünnep 
ez a nap a pestszentimrei hívek 
számára, akiknek a reményeik 
szerint rövid idő belül, ha nem 
is templomuk, de kápolnájuk is 
lesz a „jó helyen” fekvő saroktel-
ken.

Addig is az egyik „jó szom-
széd” a Nemes utcai református 
templom fogadja be az imrei 
evangélikusok istentiszteleteit. 
Így volt ez a házszentelés alkal-
mából is. És hogy minél előbb 
meglegyen a saját „otthon”, 
Gáncs Péter, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püs-
pöke ünnepi beszédében – vi-
lágiasan fogalmazva – ajánlatot 
tett az imrei híveknek.

hA ti is,  
Akkor Mi is
– Egy kápolna felépítése nem 
olcsó, tudjuk ezt valahányan, 
de ettől függetlenül hadd tegyek 
egy ajánlást: kezdjék el önök itt 
helyben, itt a kerületben gyűj-
teni a forintokat a reménybéli 

kápolnájuk felépítéséhez. Az 
egyházunk nevében megígér-
hetem, meg is teszem azt a fel-
ajánlást, hogy amennyi pénzt 
önök összegyűjtenek, akkora 
összeggel támogatja az evan-
gélikus egyház is az építkezést. 
Ismét csak világias stílusban fo-
galmazva: tiszta üzlet…

A novembertől itt szolgá-
ló lelkésznek és a családjának 
mindenesetre már van fedél a 
feje fölött. Horváth-Csitári Bog-
lárka a férjével és két kislányá-
val költözik  be a napokban a 
felújított, megszépített épületbe, 
amely tehát nemcsak a család 
„rezidenciája” lesz, de az egy-

ház közösségi tere, a hittanórák 
helyszíne is.

lélekre 
érzékenyen
A fiatal lelkész számára felte-
hetően nem okoz gondot a kör-
nyezetváltozás, hiszen évek óta 

szolgált Győri Gábor esperes-
lelkész mellett a szomszédban, 
Pestszentlőrincen, a Kossuth 
téri templomban és gyülekezet-
ben. Akár ki is mondhatjuk: jó 
iskolát kapott, s most jött el az 
ideje annak, hogy önállóan irá-
nyítsa a gyülekezetéhez tartozó 
evangélikusokat. lehet, hogy 

sántít a hasonlat, de leírom: ha 
úgy irányítja majd őket is, azzal 
a szelíd, ám határozott szóval, 
amint azt az „örökmozgó” lány-
kájával, Zorkával tette, akkor jó, 
a lélekre érzékeny pásztor fogja 
irányítani az imrei híveket…

A házszentelésen részt vett 
Ughy Attila polgármester és 
Szarvas Attila alpolgármester is.

sok jó 
szoMszéd
A pestszentimrei evangélikusok 
istentiszteleteit befogadó refor-
mátus templom közvetlen köze-
lében áll a katolikusok templo-
ma és a baptisták imaháza. Nem 
tévedünk, ha leírjuk: jó és szoros 
a kapcsolat a felekezetek között. 
Példa erre, hogy a katolikus plé-
bános, lak Gábor atya és a bap-
tista lelkész, Háló Gyula is ott 
volt a luther-ház felszentelésén, 
sok lelki örömöt kívánva a most 
érkezett evangélikus szomszéd-
nak.

A Pestszentimrei 
Evangélikus gyüleke-
zet minden érdeklődőt 
szeretettel vár az alkal-
maira. 
Baba-mama klub: csü-
törtökönként 9 órától. 
Első időpont: november 
12.
Fiatal felnőttek köre: 
minden hónap 3. szom-
batján 17 órától. Első 
időpont: november 21.
iFi – tizenévesek klub-
ja: minden hónap 2. és 
4. péntekén 17 órától. 
Első időpont: november 
13. 
Középkorúak biblia-
órája: havonta kétszer, 
keddenként 18 órától. 
Első időpont: november 
24.
társasjátékklub: ha-
vonta egyszer, szomba-
tonként 15 órától. Első 
időpont: november 14.
helyszín: az újonnan 
felszentelt luther-ház 
(nemes utca 62.).
istentisztelet vasár-
naponként 8 órakor a 
nemes utcai református 
templomban.

FElszEntElték 
A luthEr-házAt
A pestszentimrei evangélikusok öröme és ünnepe

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Szavak  
éS gyertyák
Ökumenikus szertartással emlékeztek a halottaink-
ra vasárnap délután a Pestszentlőrinci temetőben. 

A szertartáson három felekezet képviseltette magát. A római 
katolikusok részéről Lak Gábor, a Szent Imre-templom plébá-
nosa, a reformátusok képviseletében Hajdú Bálint Kadosa, a 
Pestszentimrei református Egyházközség lelkésze, az evan-
gélikusok nevében Győri Gábor esperes, a Pestszentlőrinci 
Evangélikus Egyházközség lelkésze vett részt a szertartáson.  
Az önkormányzat képviseletében Szarvas Attila alpolgármester 
és Tóth Kálmán képviselő jelent meg az ökumenikus szertartá-
son, amelynek végén a résztvevők mécsest gyújtottak az elhuny-
tak emlékére.

Talán nem a véletlen műve volt a kiállítás 
időpontjának a megválasztása. Ugyanis nem 
olyan régen, október 18-án, Szent lukács – 
a festők védőszentje – neve napján ünnepel-
tük a Magyar Festészet Napját. 

Ferencz Krisztina és Sárosi Dani közül 
vitathatatlanul az előbbi alkotó a „rutino-
sabb”, már csak azért is, mert az ő festmé-
nyeit már láthatta a közönség a kerületben. 

A művészet felé megtett első lépései-
ről így vall Krisztina: „A gyerekkoromból 
hozom a rajzolás, a festés szeretetét. Édes-
apám kézügyességét örököltem, aki festői 
vénával rendelkezett. Kislányként ott vol-
tam mellette, csodáltam, amint életre kel-

ti a vásznat, amint mondanivalót formál a 
„semmiből”. Ha megkérdeznek, mindig őt 
nevezem meg a mesteremként. Szinte ter-
mészetes, hogy gyerekkorom óta rajzolok, 
festek, készítek grafikákat, sőt gobelineket 
is. Első sikereimet iskolai rajzok készítésé-
vel értem el. Incselkedtem is a gondolattal, 
hogy e téren tanulok tovább, de végül más 
pálya felé vitt az élet. A festészetemben fő-
ként a színek, a hangulatok dominálnak, s 
ez jellemző a létemre, az életemre is. Azt hi-
szem, olyan sokszínű, sokrétű vagyok, mint 
a képeim. Megragad egy téma, egy érzés, 
amely hosszas gondolati folyamatként  for-
málódik meg  bennem, párosulva a vizu-

ális képzelőerővel.  Így, amikor elkezdek 
festeni, a fejemben már készen áll minden, 
és csak arra vár, hogy vászonra kerüljön. 
Utánozhatatlan, csodás érzés életre kelteni 
a vásznat, amire az kerül, amit te akarsz, 
amit a szíved, a lelked és a hited diktál.” 
A pályája legelején járó 19 éves Sárosi Dani 
a 20. század pápáit vitte vászonra. A főis-
kolára készülő fiatalember így vall  ezekről 
az elmélyült festő- és kutatómunkát igénylő 
képekről.

„Meggyőződésem, hogy a műalkotás 
legfontosabb kötelessége az, hogy ünnep le-
gyen a szem számára. Ez az oka annak, hogy 
minden képemmel megpróbálom bevonni a 
nézőt a látvány tartalmába.” 

Az ifjú, cseperedő művész 20. századi pá-
paportréinak legnagyobb értéke – legalábbis 
e sorok írójának laikus véleménye alapján – 
az, hogy a katolikus egyház szentatyái olya-
nok, mint amilyennek megismerhettük őket 
a fényképekről, a híradásokból. 

„AMEddig AKArJátoK…”
A két művész, miközben az utolsó 
simításokat végezte a kiállítás 
előkészítésén, megkérdezte a 
szent József plébánia kedves 
gazdáját, Barabás Bence 
plébánost, hogy meddig 
maradhatnak a templomban a 
képek.
– Addig, ameddig akarjátok, 
hadd gyönyörködjenek bennük 
minél többen – hangzott az atya 
„befogadónyilatkozata”. 

FESTMÉNy, GrAFIKA, HIT
Ferencz Krisztina és Sárosi Dani kiállítása a Csákyligeti plébánián
Festmény és grafika a hitben címmel nyílt kiállítás szombaton este a 
pestszentlőrinci Csákyligeti szent József Plébánián.

gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke ünnepi beszédében gáláns ajánlatot tett az imrei 
híveknek
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14 programajánló 

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 5. 18 óra: Tíz év szám-
űzetésben – avagy egy erdélyi cigány 
ember igaz története a marosvásár-
helyi pogrom után. Puczi Béla és 
Reményi B. Csaba monodrámája. A 
belépés díjtalan.
November 6. 17 óra: A Katulic László 
festményeiből nyíló kiállítás megnyi-
tóünnepsége. Közreműködik: Farkas 
Zoltán gitárművész.
November 7. 20 óra: Szombat esti 
táncparti a Főnix Duóval. Belépőjegy: 
1990 Ft. Előzetes jelentkezés és 
helyfoglalás az elérhetőségeinken 
lehetséges.
November 8. 11 óra: Aladdin – a 
Turay Ida Színház előadása. Belépő-
jegy: 990 Ft.
November 14. 16 óra: Magyar táncház 
és a Tébláb Együttes jubileumi gála-
műsora gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
November 14. 19 óra: Magyar táncház 
és a Tébláb Együttes jubileumi 
gálaműsora felnőtteknek. Belépőjegy: 
500 Ft.
November 21. 15 óra: Számít6sz 
rám klub
November 22. 15 óra: Spanyolul tudni 
kell – zenés nosztalgia-vígjáték a Kör-
úti Színház előadásában. Belépőjegy 
2200 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 
1700 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, foglalko-
zásainkra (ringató, zumba, callanetics, 
gerinctorna), valamint a New Dance 
World, a modern táncok iskolája 
óráira továbbra is lehet jelentkezni. A 
részletekről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, csü-
törtökönként Etka-jóga. A részvételi díj 
mindkét foglalkozáson 700 Ft. A rész-
letekről érdeklődni, illetve jelentkezni 
az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási idejé-
ben az itt található Ticket Expressz-
irodában jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes egyeztetés 
alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
November 7. 20 óra: SZAC-bál
November 13. 21 óra: Városgazda UP 
Akadémia–Újpesti Futsal Club férfi NB 
II-es futsalmérkőzés
November 14. 18 óra: PLER-
Budapest–Tatabánya férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 15. 10 óra: PLER-Budapest 
II–Vác férfi NB II-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
November 8-án: Rock and roll-verseny
November 15. 8 óra: Old Boys labda-
rúgótorna a Pestszentimrei Sport Kör 
szervezésében

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

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

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 11. 16.30: Izgő-mozgó klub
November 12. 17 óra: Értsük meg 
a táplálékot – Sonnleitner Károly 

életmód-tanácsadó előadása
November 16. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
November 18. 16.30: KézműveSzerda 
– adventi díszek
A Galéria 18 kiállítóteremben 
novemberben Árvay Zolta festményei 
láthatók.
Haladó internethasználói foglalkozás 
indul 16 órában. Időpontok: november 
11., 18., 25. és december 2., 9-től 
13 óráig. Jelentkezni személyesen, a 
tanfolyami díj befizetésével lehet. A 
részvételi díj a beiratkozott olvasóknak 
120 Ft/óra, a regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
Rajz- és versíró pályázatot hirdet a 
Pestszentimrei Könyvtár. A pályamű-
vek leadásának határideje: november 
20. További információ a könyvtárban 
kapható, illetve a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár honlapján vagy Facebook-
oldalán található.
62 éven felüli olvasóink ingyen inter-
netezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
November 5. 10 óra: Csevegő csü-
törtök. Tapasztalatcsere a tanévkez-
désről, beszélgetés a napi gondokról, 
ötletek a megoldásukra.
November 9. 17 óra: Mindennapi 
boldogság – Tósoki Anikó versekkel 
mesél az örömökről
November 16. 16 óra: Társas hétfő. 
Téma: Találd ki, mire gondolok! Játsz-
szunk együtt!
A könyvtár nyitvatartási idejében 
a kerület templomait bemutató 
tablókiállítás tekinthető meg a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 7. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör összejövetele
November 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 9. 19 óra: Éljen a szerelem! 
– az Artashat Örmény Nemzetiségi 
Színház előadása
November 10. 18 óra: A csodálatos 
antik világ – Pais István filozófia-
történész, ny. egyetemi docens 
előadássorozata. Mottó: „A törvénynél 
az erkölcs mindig biztosabb.”
November 10. 17 óra: a XVIII. kerületi 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
bemutatkozása
November 11. 18.45: Zumba Nikivel
November 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
November 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 18. 18.45: Zumba Nikivel
November 19. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele, amelyen az 
Erzsébeteket és a Katalinokat külön 
is köszöntik
November 20. 18 óra: Görög táncház
November 21. 15 óra: Tere-fere klub
November 21. 15 óra: Jaj, de szépet 
álmodtam az éjjel – a Fráter Lóránd 
Nótakör zenés-táncos műsora. Művé-
szeti vezető, rendező: Fényes György.
November 22. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék 
és muzsika 60 percben
November 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi oktatás.

városháZA dÍsZtErEM
városház utca 16.

November 15. 18 óra: a Túri család 
népzenei koncertje
November 16. 18 óra: Zenés irodalmi 
rendezvény az adományozás napja 
alkalmából a Viadukt Alapítvány 
szervezésében
November 17. 18 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola zongoratanszékének 
hangversenye
November 20. 18 óra: Fókuszban 
fontos emberek évfordulói – interaktív 
ismeretterjesztő rendezvény a NATIK 
szervezésében

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, mesterek – a hétköz-
napi tárgyak mesés világa címmel ki-
állítás a KÖKI Terminálban (II. emelet, 
253-as helyiség). A kiállítás keretében 
kéthetente szombatonként 10 és 18 
óra között ingyenes gyermekprogra-
mokkal várjuk az érdeklődő családo-
kat. A kiállítás keddtől szombatig 10 
és 18 óra között látogatható.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó 
online térképes felület révén a kerület 
története mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, emléktáblája 
és szobra, valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elnevezéseket is 
tartalmazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/
kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat elő-
zetes egyeztetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 
programok minden korosztálynak (a 
kínálatról tájékozódjon a honlapunkon), 
vándorkiállítások kölcsönzése, hely-
történeti séták szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok árusítása.

MúZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

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

hAvAnnA KiállÍtÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 5. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás.
November 6. 15 óra: Nyugdíjas nóta-
délután. Régi idők ismerős dallamai. A 
részvétel ingyenes.
November 6. 17.30: Imrék köszöntése
November 8. 15 óra: Ma éjjel szabad 
vagyok – zenés bohózat három 
részben, az Éless-Szín előadásában. 
Főszereplők: Nyertes Zsuzsa, Tóth 
Roland, Kautzky Armand, Koncz 
Gábor, Borbáth Ottília. Belépőjegy 
elővételben: 2200 Ft, az előadás 
napján: 2500 Ft.
November 10. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: Belső 
megélések rendszere. Előadó: Bede 
Boglárka. Belépőjegy: 400 Ft.
November 13-án: Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges kirándu-
lás Reimann Katalin vezetésével. 
Részletes útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További információ a 
+36-30-350-3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
November 13. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. Belé-
pőjegy: 600 Ft. (Kivételesen pénteki 
napon!)
November 14. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
November 14. 15 óra: Természetes 
spiritualitás – Pál Feri atya előadása. 
Belépőjegy elővételben 1600 Ft, a 
helyszínen 1800 Ft.
November 14. 18 óra: Szilágyi Olga és 

barátai koncertje. Közreműködik: Kiss 
András és Kiss Judit Anna operaéne-
kes. Zongorán kísér: Szekeres László. 
Belépőjegy: 800 Ft.
November 18. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: Terménytárolás és 
késő őszi növényvédelem. Előadó: 
Hertelendi Péter.
November 20. 15 óra: Az igazmondó 
juhászlegény – zenés mesejáték a 
Tihanyi Vándorszínpad előadásában. 
Belépőjegy: 980 Ft.
November 20. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház – Erzsébet-nap. 
Népi hagyományőrző, zenés, kézmű-
ves családi elfoglaltság. Vezeti: Plugor 
Judit. Belépőjegy gyermekeknek 500 
Ft, felnőtteknek 800 Ft.
November 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépő-
jegy: 600 Ft. 
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
jelentkezni, illetve az időpontjukról 
érdeklődni az elérhetőségeinken lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.
November 16. 17 óra: Verecke 
– a honfoglalás kapuja. Kovács 
Sándor új könyvének bemutatója. 
Köszöntőt mond Lévai István Zoltán 
alpolgármester, a kötetről dr. Bottlik 
József történész és dr. Ravasz István 
hadtörténész beszél. Közreműködik: 
Almási Zsuzsanna versmondó és a 
Noszti Fiúk együttes. A rendezvényt 
a Kárpátaljai Irodalmárok, Művészek, 
Alkotók Közössége és az Üde Színfolt 
Kulturális Egyesület szervezi. 

DélElőtt lEsZ  
A BusZos városNéZés!

Lapunk legutóbbi számában már 
beszámoltunk arról, hogy a nagy 
sikerre való tekintettel ismét városnéző 
busszal járhatják körbe az érdeklődők 
a kerületet.  Ugyanakkor változott az 
indulás időpontja: a csoport november 
7-én (szombaton) 10 órakor indul a 
Múzeumsarok kiállítóterem (Szent Lő-
rinc sétány 2.) elől. A program ezúttal 
is ingyenes, de előzetes regisztráció 
szükséges a 290-1585-ös telefonszá-
mon vagy a muzeum@muzeum18ker.
hu e-mail címen. Fontos tudnivaló: a 
regisztrációhoz mindenképpen sze-
mélyesen beszéljenek a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársával.

görög táNcHáZ 
A koNDorBAN
Az antik világ kiemelkedően gazdag 
kultúrájú állama volt Görögország, 
ahol már az ókorban is fontos 
szerepet játszott a zene és a tánc. A 
hagyományos görög táncházak a régi 
és a modern görög zene ötvözetével 
egyedülálló hangulatúak. Ebbe a 
különleges világba nyerhet bepillan-
tást az, aki ellátogat a XVIII. kerületi 
Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett táncházba. Időpont 
és helyszín: november 20. (péntek) 
18 óra, Kondor Béla Közösségi Ház 
(Kondor Béla sétány 8.). A belépőjegy 
jelképes, 500 forintos áron kapható. 
A talpalávalót a Mydros együttes 
szolgáltatja. 
Bővebb információ: 
06-70-365-5625.

MEsEFAlu 
–MAkEttkésZítés

A Tomory Lajos Pedagógiai és Hely-
történeti Gyűjtemény közkedvelt ingye-
nes családi délutánjai sorában ezúttal 
közös makettezésre várja a kicsiket 
és a nagyokat a Mesék, mackók, 
mesterek című kiállítás helyszínén. 
Milyen épületek találhatók a faluban? 
A kiállítás néprajzi tárgyaihoz közösen 
elkészítjük egy képzeletbeli falu 
nagyméretű makettjét, benépesítjük 
azt házakkal, gazdasági épületekkel, 
szántóföldekkel és gyurmafigurákkal. 
Időpont és helyszín: november 14. 
(szombat) 14.30, KÖKI Terminál 
(II. emelet, 253-as üzlethelyiség, 
az éttermek mellett).

Könyvbemutató a magyarság szakrális jelképéről

Új kötEt 
vErEckéről
történelme során a legtöbb nép átélt olyan nemzetfor-
máló eseményt, amely önazonosulása szempontjából 
örökre kitörölhetetlenné vált. 

Az idő múlásával ezek a történések a nép tudatában szakrális jel-
képeket keltenek életre. A magyarság számára ilyen Verecke. E szó 
hallatán minden magyar ember ugyanarra gondol, azonnal a hon-
foglalással társítja azt.

Ezt a különleges történelmi helyszínt mutatja be Kovács Sándor 
legújabb kötete, amelyről dr. Bottlik József történész és dr. ravasz 
István hadtörténész beszél. Köszöntőt mond lévai István Zoltán 
alpolgármester, közreműködik Almási Zsuzsanna kárpátaljai vers-
mondó, valamint a Noszti Fiúk együttes. A rendezvényt – amelynek 
végén a könyv megvásárlására és dedikáltatására is lehetőség nyí-
lik – a Kárpátaljai Irodalmárok, Művészek, Alkotók Közössége és az 
Üde Színfolt Kulturális Egyesület szervezi.

Időpont és helyszín: november 16. (hétfő) 17 óra, Polgárok Háza 
(Üllői út 517.). 

„PálFEri” AtyA 
ElőAdásA

Karizmatikus, mégis közvetlen személyisége, valamint előadásainak 
különleges hangulata és érdekfeszítő témái révén nagy népszerű-
ségnek örvend „Pálferi atya”, azaz Pál Ferenc római katolikus pap. 
Az egykori országos bajnok, válogatott atlétát 1996-ban szentelték 
pappá. 

A Prima Primissima-díjas mentálhigiénés végzettséggel is ren-
delkező szakember a tőle megszokott tanulságos és szórakoztató stí-
lusban tart előadást Természetes spiritualitás címmel.

Időpont és helyszín: november 14. (szombat) 15 óra, PIK Ház 
(Vasút utca 48.). A belépő elővételben 1600 Ft, a helyszínen 1800 Ft.

A máglyA ÚjrA 
mEggyullAd
A késő őszi ünnepek között az egyik legszebb szent 
Márton napja. Ma már az ország legkülönbözőbb pont-
jain ismerik a hozzá kötődő szokásokat, amelyek közül 
nálunk sokáig a libás ételek fogyasztása volt a legelter-
jedtebb. 

Északról – elsősorban Németországból és Hollandiából – érkezett 
hozzánk a lampionos felvonulás és az édességajándék kedves hagyo-
mánya, amely a Márton cselekedeteit átfűtő krisztusi fény, illetve a 
könyörületesség szimbóluma. Nem csoda, hogy a kerületünkben a 
helyi német nemzetiségi önkormányzat tagjai és a Pestszentlőrinci 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, vagyis a Piros iskola tanárai, 
diákjai honosították meg ezt a tradíciót.

Az idei ünnepség menetrendje hasonló lesz a korábbiakhoz. 
A résztvevők november 11-én délután öt és negyed hat között ta-
lálkoznak a Piros iskola udvarán. Az iskolások és kísérőik saját 
készítésű lampionokkal mennek az Üllői útról a Piac térre, ahol 
az alkalomhoz illő dalokat énekelnek majd. Meleg tea, „libasüti”, 
libazsíros kenyér jut mindenkinek, és még egy tűzoltóautó is lát-
ványosságként szolgál ezen az estén. Az ünnep fénypontja a máglya 
fellobbanása lesz. 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A menetelés a Cegléd ellen kez-
dődött, hazai pályán. Ekkor 27-
25-re nyert a PlEr, hogy négy 
nappal később orosházáról 
hozzon pontot, 25-25-ös döntet-
lennel. Ezt követte a harmadik 
felvonás, az elmúlt szombati. A 
mieink a bajnokság harmadik 
helyén álló Balatonfüred ellen 
nyertek, ismét 27-25-re. A siker 
azt jelenti, hogy a csapat elmoz-
dult az utolsó helyről, és önbi-
zalommal várhatja a következő 
három, nem könnyű ellenfelet.

Utazzunk vissza egy kicsit 
az időben… Megéri, mert csupa 
jót lehet írni a gárdáról, amely 
nehezen talált magára. Úgy lát-
szik a Cegléd elleni „ébresztő” 
hangos volt, nem aludtak vissza 
a fiúk. A vidéki csapat nem volt 
könnyű ellenfél még hazai pá-
lyán sem, s ennek értelmében a 
siker sem magától jött. A félidei 
kétgólos vezetést megőrizte a 
PlEr, ám ehhez a 60. perc végé-
ig koncentráltan kellett kézilab-
dázni. Itthon maradt a két pont, 
s végre elégedetten mondhatta a 
vezetőedző, Hutvágner István: 
„Fontos pontok ezek, különösen 

azért, mert egy élmezőnybe tar-
tozó csapat ellen szereztük meg. 
Összeszedett volt a játékunk, 
együtt izzadtuk ki a győzelmet.” 

PontloPás
A folytatás orosházán volt, 

és ugyancsak nem ígérkezett sé-
tagaloppnak. Nem is volt az, ám 
megint helyén volt a csapat szíve, 
s ami tán ennél is fontosabb, az 
akarata és a tudása is. A máso-
dik félidőben kétgólos hátrányt 
(13-11) kellett ledolgozni. Meg is 
tették ezt a játékosok, így 25-25-
ös döntetlen lett a vége. Ez akár 
győzelemmel is felérhet, mert az 
idegenben „lopott” pont mindig 
duplán számít azáltal, hogy ön-

bizalom-növelő. A vezetőedző 
így értékelt: „Futottunk az oros-
háza után, ám az utolsó percben 
nálunk volt az előny, amit saj-
nos nem tudtunk megtartani. 
Ettől függetlenül az idegenből 
elhozott pont mindig értékes.” 
Az is, ám a Balatonfüred elle-
ni október 31-i találkozó előtt 
a feszültség is ott volt a lőrinci 
Sportcsarnokban. 

helyCsere 
A tABellán
Volt, aki vereséget emlegetett, 
volt, aki egygólos sikerről be-
szélt. Szerencsére meg a csa-
patnak köszönhetően kétgólos 
győzelem lett belőle, semmi-
képpen sem vereség. Attól távol 
állt a PlEr, mert ez egy másik 
PlEr volt: energikus, akarattal 
teli, a játékát felépítő, a labdát 
villámgyorsan járató… Nos, 
„csak” ennyi kellett ahhoz, hogy 
a meccs után rögtönzött „bulit” 
láthassanak a lelkes nézők a küz-

dőtéren. A kötelezőt (mármint a 
győzelmet) könnyedén letud-
ni akaró fürediek akkor tértek 
magukhoz, amikor már késő 
volt, és akkor, amikor a PlEr 
úgy elkapta a fonalat, hogy azt 
esze ágában sem volt eleresz-
teni. A csapat ezúttal is 27-25-
re nyert, s ezzel a sikerrel el is 
mozdult a tabella utolsó helyé-
ről, „átengedve” azt az Egernek. 

jön A Bányász!
Ilyenkor szokták azt írni a tu-
dósítások végére: érezhető volt, 
hogy egymásra talált a csapat 
és a szurkolótábora. Ez történt 
szombaton este a lőrinci Sport-
csarnokban is.

– De hogyan látta a vezető-
edző?

– „Végre okosan, higgadtan 
játszott a csapat sok jó egyéni 
teljesítménnyel. A Füred kicsit 
lebecsült minket, de ez az ő ba-
juk. le a kalappal a fiúk előtt.”

A november 14-i fordulóban 
a PlEr a Tatabánya ellen mér-
kőzik, idehaza. 

Eredmények 
11. forduló:

PlEr-Budapest–Cegléd 
27-25 (13-11) 
12. forduló: 

orosháza–PlEr-Budapest 
25-25 (13-11) 
13. forduló: 

PlEr-Budapest–Balatonfüred 
27-25 (15-12)

kellő hittel és elszántsággal nagy bravúrt hajtott végre a PlEr a Balatonfüred ellen

BrAvúros gyŐZElEM A BAlAtonFürEd EllEn is

� kiváló bajnokikat játszott a Pler-Budapest. 
A csapat, amely kilenc forduló során mind-
össze két pontot szerzett, most megtáltoso-

dott, s az elmúlt három mérkőzésen két győzelem-
mel és egy döntetlennel bizonyította: helye van az 
első osztályban. 

MÁTÉ MEGy
Mint rendesen, mozgalmas napjai vannak a kerüle-
tünkben élő leendő teniszcsillagnak, valkusz Máté-
nak. Családi pihenés után, alapozás közben és a no-
vember–decemberi versenyek előtt beszélgettünk az 
édesanya-menedzserrel, valkusz valériával.

október végén Máté sutba vágta 
a teniszütőt, mert „meghívást” 
kapott a szüleitől, hogy töltsön a 
család együtt néhány napot Bar-
celonában.

– Máté lassan bejárja az egész 
világot, ezek a barcelonai na-
pok azonban neki is, a család-
nak is gyönyörű élményt adtak 
– mondta Valkusz Valéria. – A 
katalán világváros csodás, jár-
tunk az 1992-es olimpia helyszí-
nein, az olimpiai stadionban, a 
Blaugrana-csarnokban. Szóval, 
láttunk mindent, amit illik meg-
nézni Barcelonában. Élmény volt 
ez, igazi pihenés. Máté is feltöltő-
dött az év utolsó nagy versenyei-
re, amelyek november és decem-
ber közepe között lesznek.

Elmondta az édesanya azt is, 
hogy Mexikóba, Floridába és 

Miaimiba utazik a 17 éves fia, nem könnyed versenyekre, hanem 
1-esre és A-kategóriásra.

A versenyek csak a hónap közepén kezdődnek, addig új kon-
dicionáló edzővel, Vaskó Balázzsal alapoz.  Elárulta az édesanya 
azt is, hogy sikerült úgy megállapodni Máté iskolájával, a Pogány 
Frigyes Szakközépiskolával. Ez azt jelenti, hogy amikor verse-
nyez, akkor havi beszámolókkal ad számot a felkészültségéről.

legutóbb Japánban járt Máté. A menedzser erről el-
mondta, hogy az ottani A-kategóriás versenyen sikerült 
döntőbe jutnia, ahol 6:4 6:0-ás vereséget szenvedett a nor-
vég ruudtól. Így a második lett, amiről az édesanya sze-
rint az volt az ifjú sportember véleménye, hogy élete legrosz-
szabb játékával kapott ki. A gond az lehetett, hogy ekkora 
– 7000 fős – stadionban, ennyi ember előtt még sosem játszott.  
Az oszakai döntős szerepléssel Máté jelenleg a junior világrang-
lista 13. helyén van. 

úJrA MElBoUrnE
A menedzser beszélt a „távoli jövőről” is, vagyis 
januárról. Máté akkor az Australian openen indul, 
ahol a nyolc kiemelt egyike lesz. oda is minden 
bizonnyal örömmel megy a lőrinci fiatalember, 
hiszen tavaly egy német fiúval párosban harmadik 
lett Melbourne-ben. 

ÜNNEP 
A CENTErBEN
nemrégiben ünnepelte 10. születésnapját a gyömrői 
úti sárkány Center. Az ünnepségből a városgazda 
Utánpótlás Akadémia sem maradt ki. 

Az önkormányzattal karöltve sportdélutánt szerveztek október 
18-án a bevásárlóközpont „összes termeiben”. Baumann Gizella, 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia egyik ötletgazdája és alapító-
ja elmondta, hogy az akadémia sok-sok sportolója, edzője, szak-
embere vett részt az eseményen, amely érthetően telt házas volt, 
hiszen a vendégek láttán a vásárlókból pillanatok alatt a sport, a 
gyermekek mozgása iránt érdeklődő kíváncsiskodók lettek.

Az akadémia „nagy erőkkel” vonult fel a nyolc felállított sátor 
alatt. Bemutatót tartott a küzdősport-szakosztály, s ott voltak az 
úszók és a vízilabdázók, a labdarúgók és a szabadidősporttal fog-
lalkozók is, akik ezúttal is sikert arattak a mozgásukkal.

A rendezvényen kerületi iskolások és óvodások hagyomány-
őrző műsort adtak elő. Amint Baumann Gizella elmondta, csu-
pán a tombolasorsoláskor támadt némi – nyelvi – nehézség. 
Mivel a Sárkány Center vietnami érdekeltségű, sok volt az ázsiai 
gyermek is, akiket magyar emberek szólítottak (volna) az aján-
dékaikért. Egyetlen jelentkező sem akadt, ám amikor vietnami 
ember szólította őket, pillanatok alatt lett gazdája valamennyi 
ajándéknak…

EB-ArAny A KErülEtnEK is
A lettországi daugavpilsben rendezték meg ok-
tóber utolsó hetében a junior tékvandó-Európa-
bajnokságot, amelyen Füredi rebeka aranyérmet 
szerzett a 68 kilósok súlycsoportjában. Az után-
pótlássportot és kerületünket is képviselő lány 
négy győzelmet szerzett, amíg eljutott a dobogó 
legfelső fokára.

PlEr-totó: 1, X, 1

hAJsZál A lEvEsBEn…
A bajnokság mellett a Magyar kupában is helyt kellett 
volna állnia a csapatnak, ez azonban nem sikerült. A 
Pler a lőrinci sportcsarnokban alulmaradt a komlóval 
szemben, ami azt jelenti, hogy elbúcsúzott az Mk-tól. kár 
érte. Pler-Budapest–komló 24-25 (12-12)
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�diráné huszár 
gertrúd pedagó-
gust abból az al-

kalomból kerestük fel, 
hogy pedagógusi és 
közösségszervezési 
munkája elismerése-
ként november 5-én 
Pestszentiméért díjat 
vehet át a dr. széky 
endre Pestszentimre 
történeti társaság 
közgyűlésén.   

FülEP ErZséBEt   

Több mint tíz éve ismertem meg 
Diráné Huszár Gertrúd peda-
gógust, amikor meghívott egy 
kerületi általános iskolásoknak 
meghirdetett süteménykészítő 
versenyre. A gyerekek serényen 
díszítették az alkotásaikat, én 
pedig arra gondoltam, milyen 
jó, hogy a lelkes technikatanár-
nak köszönhetően a diákok ün-
nepi alkalmakkor saját készítésű 
süteménnyel lephetik meg a csa-
ládjukat, barátaikat. 

De ugorjuk egy kicsit vissza 
az időben, amikor még a peda-
gógus is gyermek volt. 

 A CsAlád
Huszár Gertrúd egy ötgyer-
mekes család második cseme-
téjeként nőtt fel. Ötéves volt, 
amikor a szülei Pestszentimrén 
családi házat vásároltak, ame-
lyet hozzáépítéssel nagy család-
nak is alkalmas, tágas otthonná 
varázsoltak. 

– Édesapámat 1975-ben el-
veszítettük, így édesanyám öt 
gyermeket nevelt fel egyedül. 
Mindent, ami szükséges volt 
ahhoz, hogy jó emberré vál-
junk, a szüleinktől tanultunk 
– emlékezett vissza Gertrúd, 
becenevén Trudi. –Édesanyám 
teherbírása, jószívűsége, erős 
jelleme, kitartása, türelme élet-
re szóló útmutatást adott ne-
kem. Kisgyermekként még nem 
értettem, miért kellett hosszú 

hónapokra a házunkba fogad-
ni egy idős nénit, akinek nem 
volt hol laknia, vagy hogy miért 
vett az édesanyám a keserve-
sen megkeresett kis pénzéből új 
tolltartót és meleg zoknikat egy 
idegen kisgyereknek.  Miért kel-
lett hazacipelni a szomszéd néni 
kosarát a piacról vagy minden 
leckét megírni gyöngybetűkkel, 
amikor a többiek az iskolában 
lemásolták egymásról?  Miért 
van a tanárnak mindig igaza, 
miért kell szót fogadni, három 
megállóra is jegyet lyukasztani, 
amikor mások a buliból haza-
felé bliccelnek. Ma már tudom: 
azért, hogy ne csak felnőjünk, 
hanem emberré is váljunk!

Trudi az érettségi után ti-
tokban ment állásinterjúra a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai általá-
nos iskolába, hogy egy kicsit 
megkönnyítse az édesanyja éle-

tét, aki pedig azt szerette volna, 
hogy a lánya továbbtanuljon. 
Felvették képesítés nélküli ne-
velőnek, aminek nagyon örült, 
mert így hozzájárulhatott a csa-
ládi kasszához. 

testVérek, 
CseMeték
Ahogy teltek a hónapok, egy-
re jobban tudatosodott benne, 
hogy ezen a területen szeretne 
dolgozni, mert ez a tevékenység 
számára szinte nem is munka, 
hanem egy új kihívásokkal teli 
„hobbielfoglaltság”. Munka mel-
lett végezte el az ElTE-n a tech-
nikatanári szakot, amely remek 
választásnak bizonyult. Úgy vél-
te, ez az a tantárgy, amelyben fo-
lyamatosan meg tud újulni, és a 
diákjai sok területen tudják majd 
kamatoztatni a kreativitásukat. 

Kezdetben úgy foglalkozott a 
diákokkal, mintha a „testvérei” 
lennének, mert nem volt nagy a 
korkülönbség köztük. Később, 
ahogy idősödött, és családot ala-
pított, már úgy tekintett rájuk, 
mintha kicsit ők is a csemetéi 
lennének. 

– 1987-ben mentem férjhez, 
életem első szerelméhez. A pá-
rom, Dira Ervin egy kiállítási 
cégnél dolgozik festő szakem-
berként.  Három gyermekünk 
van: Gertrúd 27 éves, az ElTE 
andragógia szakán végzett, Ger-
da 20 éves, állatorvosi asszisz-
tensi képesítése van, Gréta 18 
éves, a Sztehlo Gábor Evangéli-
kus Gimnázium végzős diákja. 

Huszonkilenc évig dolgo-
zott a Bajcsy iskolában. Ami-
kor az evangélikus egyház át-
vette az intézményt, megszűnt 
a technika tantárgy oktatása, 

ezért munkahelyet váltott. Ma 
a Pestszentimrei Ady Endre 
Általános Iskolában tanít, ha-
sonló gondolkodású kollégák-
kal.  Fontosnak tartja, hogy a 
gyerekeket az életre nevelje, 
sokat beszélget velük, megvi-
tatva ügyes-bajos dolgaikat.  
A diákjaitól soha nem sajnálta a 
szabad idejét, számos új progra-
mot és foglalkozást szervez fo-
lyamatosan számukra.  

– Egy tanárnak mindig kihí-
vás, hogy minden tanulójában 
felfedezze, meglelje a tehetsé-
get, legyen az bármilyen jellegű. 
Gyakran elgondolkodom azon, 
hogy kinek milyen hivatása, 
szakmája lesz, miből tud majd 
felnőttként úgy megélni, hogy 
a munka ne teher és szükséges 
rossz legyen számára, hanem 
boldogság és kiteljesedés– mesél-
te a pedagógus. – rendszeresen 

szervezek a diákoknak gyárlá-
togatást, kerületi gasztronómiai 
versenyt, alkotóműhelyt, nyári 
tábort, kirándulást, mert ezál-
tal megtapasztalhatom, hogy ki 
miben ügyes, mi az, ami érdekli 
őt, és miben tud továbbfejlődni. 
Nagy örömmel tölt el, hogy a ke-
zem alól kikerülő diákok közül 
sokan ezeknek a programoknak 
a hatására tudatosan készülnek 
egy adott pályára. 

tenni Az 
idŐsekért is  
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Idősekért-Fiata-
lokért Közalapítvány kurató-
riumának titkáraként 2011-től 
mondhatni hivatásszerűen fog-
lalkozik az idősebb generáció-
val is. Sok programot, érdekes 
foglalkozásokat, kirándulásokat 
szervez a kerületben élő nyug-
díjasoknak, rendszeresen össze-
hozva őket fiatalokkal is.

– A mai napig sokat tanulok 
az idősebbektől – magyaráz-
ta.  – Amikor fáradtnak érzem 
magam, egy közös kirándulásról 
hazaérve új erőre kapok, mert 
szembesülök azzal, hogy milyen 
fáradhatatlanok, tettre készek. 
Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
gyerekekkel és idősebbekkel is 
foglalkozhatom, mert ez nekem 
nemcsak munka és hivatás, ha-
nem lelki táplálék is.

úJBÓl CsAK 
PEdAgÓgUs lEnnE
– szeretem a hiva-
tásomat, s ha újból 
választanom kellene, 
újból ezt választanám 
– vallja diráné huszár 
gertrúd. – szeretem 
látni a tudásra éhes, 
csillogó szemeket, a vi-
dám, néha rakoncátlan 
gyerekeket, szeretem a 
kihívásokat, szeretem 
a „rossz gyerekekben” 
megtalálni a jót, kíván-
csian várom, hogy mi 
lesz belőlük.

A PEdAgógus összEhozzA 
A gEnErációkAt 
 „Ne csak felnőjünk, hanem emberré is váljunk!”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Diráné Huszár gertrúd azt vallja: egy tanárnak mindig kihívás, hogy minden tanulójában felfedezze, meglelje a tehetséget

Pestszentimréért díj a fiatalokért és az idősekért végzett munkáértportré

MEGNYITOTTUNK!

Pesti 
BÚTOR
KÖZVETLEN 
A GYÁRTÓTÓL!

KEDVEZŐ ÁR,

SZÉLES 
VÁLASZTÉK!

NÉZZEN BE 
HOZZÁNK! 
ÜLLŐI ÚT 459. sz.

ÁRUHITELÜNK 

IS VAN!
www.aliz-butor.webdone.hu

HÉJAS DIÓT
és DIÓBELET
a napi legmagasabb áron veszek!

+36 70 949 6341

D I Ó  F E L V Á S Á R L Á S !
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