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itt A nyúlCiPő

Nagyobb és kényelmesebb helyen 
működik tovább a korai fejlesztéssel 
foglalkozó nyúlcipő alapítvány. a 
megfelelő ingatlant az önkormányzat 
bocsátotta rendelkezésre a lakatos-
lakótelepen. a konduktor-tanító és re-
habilitációs szakember, belina katalin 
hét évvel ezelőtt döntött az alapítványi 
működtetésű szakmai műhely létreho-
zásáról a kerületben.

segítség Az időseKneK

A tavalyi sikeres kezdeményezés után 
idén csaknem 15 ezer kerületben élő 
65 éven felüli nyugdíjasnak segített 
az önkormányzat az október közepén 
tartott burgonyaosztással. a városrész 
négy pontján négy nap alatt mintegy 
150 tonna burgonyát mértek ki 15 
kilogrammos csomagokban, míg 
a fennmaradó részt egyéb karitatív cé-
lokra fordítja a kerület vezetősége.

megemléKezéseK

A kerület több pontján emlékeztek 
október 22-én az 1956-os hősökre 
a forradalom és szabadságharc 57. 
évfordulóján. a béke téri kopjafánál 
lomnici zoltán volt főbíró, az emberi 
méltóság tanácsának elnöke ünnepi 
beszédében úgy fogalmazott, hogy az 
1956-os események a magyarság XX. 
századi történelmének legnagyobb 
szabadságélményét jelentették.

úJ BUszoK

November elejétől két új buszjárattal 
bővült a XvIII. kerületi tömegközleke-
dési hálózat. a 236-os és 236a jelzé-
sű autóbuszok a havanna-lakótelep, 
az üllői út térsége és a vecsési market 
central jobb közlekedési kapcsolatát 
biztosítják. a járatok elsődleges célja 
az, hogy a kerület intézményeit köny-
nyebb legyen megközelíteni a sűrűn 
lakott területekről.

Pontos Pler

A Cegléd ellen hazai pályán elért győ-
zelemmel megszerezte első pontjait 
a Pler a kézilabda-bajnokságban. 
a csapatot két forduló óta irányító 
hutvágner István így sincs könnyű 
helyzetben, hiszen a 11. helyezett még 
mindig 3 ponttal előzi meg a lőrinci 
együttest. mivel a legfontosabb kér-
dések a rájátszásban dőlnek el, a téli 
szünet hozhat alapvető fordulatot.  

4. oldal 5. oldal 6. oldal 19. oldal

eleven
múlt
szimbolikus dátumot 
választott az önkor-
mányzat arra, hogy a 
megújult imre-házat 
átadja a nagyközönség-
nek. 

a munkálatok ugyan már 
szeptemberben befe-
jeződtek, sőt a létesít-
mény hivatalos átadása 
is megtörtént, de az 
épületet október 23-án 
egy – a kerületrész 1956-
os történetét bemutató 
– kiállítás megnyitásá-
val vehették birtokba a 
helyiek.
a megújult imre-ház és 
az 56-os kiállítás megnyi-
tása egyben főhajtás is 
volt az 57 évvel ezelőtti 
események előtt – derült 
ki ughy attila polgármes-
ter Hősök terén elmon-
dott beszédéből.
a 2012 májusában elkez-
dődött pestszentimre-
városközpont megújítása 
projektben az önkor-
mányzat célul tűzte ki, 
hogy a közeli közösségi 
házzal, a nemes utcával, 
a baptista és a katolikus 
templommal, valamint 
a szomszédos Hősök 
terével egyetemben a ház 
is megújuljon. a projekt 
keretében az épület csi-
nosabb külsőt és belsőt 
kapott, s az emeleti ter-
mek most már akadály-
mentes felhajtón és liften 
is megközelíthetők. 
az imre-ház elsősorban 
a helyi civil szervezetek-
nek – köztük a városrészi 
önkormányzat üléseinek 
– ad helyet, de itt találha-
tó a pestszentimre törté-
netét bemutató kiállítás 
is, amelynek nyitótárlatát 
pándy tamás rendezte.

Bővebben a 16. oldalon

�
Jó ütemben zajla-
nak a csatornázási 
munkálatok a XvIII. 

kerületben. vannak 
olyan utcák, amelyek-
ben a szeptember 20-i 
indulás óta már be is 
fejeződött a munka. a 
kerületben összesen 
90 kilométernyi hálózat 
épül ki 2015 júniusának 
végéig, és ez 7200 ház-
tartás életét teszi végre 
komfortossá, igazodva 
a XX. századi igények-
hez. a mintegy 34 
milliárd forintba kerülő 
teljes fejlesztéshez 23,5 
milliárddal járul hozzá az 
európai Unió. 

PusKás attila   

A több évtizede várt beruházás 
megkezdése óta mind az ön-
kormányzat, mind a kivitelezők 
folyamatosan kapják a pozitív 
visszajelzéseket, és a lakosok 
rendszeresen érdeklődnek, hogy 
melyik utcában mikor kezdenek 
dolgozni.

mInden Utca 
Sorra kerül
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester Pestszentimrén nőtt 
fel, így saját tapasztalata van a 
csatorna nélküli időszakról, és 
testközelből ismeri a lakosság 
gondjait.

– Folyamatosan kapom a 
visszajelzéseket, a köszöneteket. 
nagyon jó, hogy végre eljutot-
tunk idáig, hogy már nemcsak 
beszélünk arról, hogy lesz csa-
torna, hanem kézzelfogható 
eredménye is van a projektnek 
– mondta. – Az kicsit szégyellni 

való, hogy itt, a fővárosban, ez 
csak most valósul meg, miköz-
ben számos kis települést előbb 
csatornáztak. De a lényeg az, 
hogy végre elindultak a mun-
kálatok, és az emberek örömmel 
látják, hogy nem csupán szóbe-
széd volt a terv, hanem valóság. 
Fontos, hogy minél konkrétabb 
ütemterv jusson el a lakosság-
hoz, mert természetes, hogy az 
embereket már csak a minden-
napi életük szervezése kapcsán 
is az érdekli, hogy az ő utcájuk-
ban mikor kezdik a munkát.

Az alpolgármester ezzel kap-
csolatban hangsúlyozta, hogy 
mindenkitől türelmet kérnek, 
mert az ütemterv a különböző 
hatósági engedélyek beszerzé-

sétől függ, de amint ezek meg-
vannak, folyamatosan készül a 
terv.

türelem éS 
FIgyelem
Az alpolgármester maga is folya-
matosan járja az utcákat, beszél-
get az emberekkel, és igyekszik 
a legtöbb információt személye-
sen megosztani velük.

– szeretnék visszaadni vala-
mit annak a környéknek, ahol 
felnőttem, szeretném minima-
lizálni a csatornázással járó 
kényelmetlenségeket – mondta 
az alpolgármester. – Bárkinek 
segítek, egyeztetek a kivitelező-
vel, a hivatali munkatársakkal, 

hogy megoldást találjunk a fel-
merülő problémákra. szükség 
van a lakók türelmére, főleg, 
amikor nem tudnak parkolni a 
megszokott helyükön vagy az 
udvarban. Ilyenkor nyilván köz-
biztonsági szempontból is több 
figyelemre van szükség. ezért is 
kérjük a rendőrkapitányság és 
a polgárőrcsoportok segítségét, 
hogy még jobban figyeljenek az 
utcán parkoló autókra.

hozzáértéS
Az önkormányzat arra is ügyel, 
hogy mindenki megkapja a 
megfelelő tájékoztatást a keríté-
sen belüli munkálatok elvégez-
tetési lehetőségeiről.

– Fontos, hogy megbízható 

cégek végezzék ezt a feladatot, 
hogy az embereknek ne kelljen 
attól félniük, hogy átverik őket. 
egy ilyen nagy léptékű beruhá-
zásnál feltűnnek olyan elemek, 
akik hasznot akarnak húzni az 
emberek kiszolgáltatottságából. 
Főleg az idősek vannak veszély-
nek kitéve, őket próbálják legin-
kább becsapni – hangsúlyozta 
Lévai István Zoltán. – Az ilyen 
helyzetek elkerülésére vontuk 
be a csatornázásba a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt-t. 
A városüzemeltető cég mind a 
tervezéshez, mind a kivitelezés-
hez megfelelő szakmai hátérrel 
rendelkezik.

Folytatás a 3. és a 7. oldalon

2. oldal

van, ahol már befejeződtek a munkálatok

jó ütemBen folyiK 
a csatornázás

a városüzemeltető cég mind a tervezéshez, mind a kivitelezéshez megfelelő szakmai hátérrel rendelkezik
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a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12
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Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

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

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban. Előzetes 
egyeztetés alapján.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-70-222-0111  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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Mint Belina Katalin, a nyúl-
cipő Alapítvány létrehozó-
ja elmondta, a költözés csak 
pillanatnyi zavart okozott a 
működésben: néhányan le-
morzsolódtak, de egy-két hét 
után már ugyanannyi szülő 
vitte el hozzájuk a gyerekét, 
és ugyanolyan lelkesen, mint 
korábban.

Ilyen még 
nem volt
A szakképesítését a Pető Inté-
zetben és a debreceni egyete-
men szerző konduktor-tanító 
és rehabilitációs szakember, 
Belina Katalin hét évvel ez-
előtt döntött az alapítványi 
működtetésű szakmai műhely 
létrehozásáról a kerületben.

− Dél-Pesten nem volt 
ilyen szakmai műhely, és 
most sincs másik. elsősorban 
mozgásszervi fejlesztéssel, or-
topédiai problémák korrigá-
lásával foglalkozunk egészen 
korai csecsemőkortól, tehát 
akár egy-két hetes kortól. ez-
zel számos probléma idejében 
kezelhető. Fontos tudni, hogy 
az ilyen kezelés a gyerek egész 

további fejlődésére jótékony 
hatással van. Hét évvel ezelőtt 
felismertük, hogy a dél-pesti 
régióban lakó szülőknek na-
gyon sok nehézséget okozhat 
a gyerekekkel átutazni Budára 
a megfelelő foglalkozásokra. 
Létrehoztuk az alapítványt, 
elkezdtünk dolgozni, és a sike-
rek minket igazoltak – magya-
rázta a szakember.

nagyobb 
helyen
A munka a gloriett-telepen 
kezdődött. Az önkormányzat 
által kedvező feltételekkel bér-
be adott 50 négyzetméteres in-
gatlanrész azonban 2013 elejé-
re szűkössé vált. nem lehetett 
már több csoportot bezsúfolni, 
pedig igény volt a bővítésre. 

− Az alapítvánnyal koráb-
ban is jó kapcsolatot ápolt az 
önkormányzat. Belina Katalin 
az év elején jelezte, hogy na-
gyobb helyre volna szükségük. 
Az általam előterjesztett javas-
latot tavasszal tárgyalta a kép-
viselő-testület, amely a nyúlci-
pő további támogatása mellett 
döntött. A támogatás lényege 

az, hogy az önkormányzat 
kedvező kondíciókkal bocsát-
ja rendelkezésre egy, a célnak 
megfelelő ingatlanát. Több 
használaton kívüli helyisé-
günk, ingatlanrészünk is volt, 
végül ez a néhány Lakatos úti 
terem látszott minden szem-
pontból alkalmasnak, emellett 
döntöttünk közösen – mondta 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester.

A munkálatok, amelyekbe 
önkéntes felajánlók is besegí-
tettek, a nyár végére befeje-
ződtek, s ősszel már megújult 
környezetben várták a szak-
emberek a gyerekeket. 

− A helyet azért is találom 
megfelelőnek, mert autóval, 
gyalog és tömegközlekedés-
sel is jól megközelíthető, és a 
környék rendkívül jól ellátott: 
a közelben orvosi rendelő és 
gyógyszertár is működik. Re-
mélem, mindenki számára 
megfelelő megoldást találtunk, 
hiszen a nyúlcipő Alapítvány 
fontos, hiánypótló szakmai 
tevékenységet folytat, amelyet 
mindenképpen támogatni kell 
– tette hozzá az alpolgármes-
ter.

meddIg elég?
Az alapítvány három konduk-
torral, egy gyógypedagógussal 
és egy gyógytornásszal csak-
nem húsz csoportban mintegy 
száz kisgyerek korai fejleszté-
sét végzi. 

− Itt, az új helyen lehetősé-
günk van újabb foglalkozások 
bevezetésére. Az előző helyen 
az alapozó terápián túl írisz-
terápiával és konduktív peda-
gógiával foglalkoztunk. Most 
már logopédus is dolgozik 
velünk, és az érzelmi terüle-
tet érintő fejlesztés is belefér 
a munkánkba. Ilyen például a 
varázsterápia, amelyet óvoda-
pedagógus tart, de említhet-
ném a gyógytornát, a gyógy-
pedagógiát és a kineziológiát 
is – sorolta Belina Katalin.

A kérdésre, hogy egy ilyen 
szépen bővülő szakmai mű-
hely számára meddig elegendő 
a most kialakított terület, mo-
solyogva így válaszolt:

− Jó kérdés. szerintem né-
hány évig biztosan nem nő-
jük ki ezt a helyet. Boldogok 
vagyunk, hogy megújulva, 
megfelelő körülmények között 
végezhetjük a munkánkat, 
amelyet nagyon szeretünk. 
ennek legnagyobb nyertesei 
nyilván a gyerekek.

Ha baj van, 
jó a nyúlcipő!
Egyedülálló szakmai műhely a dél-pesti régióban

�nagyobb és kényelmesebb helyen műkö-
dik tovább a korai fejlesztéssel foglalkozó 
nyúlcipő alapítvány. a megfelelő ingatlant az 

önkormányzat bocsátotta rendelkezésre a laka-
tos-lakótelepen.

Kucsák lászló kiemelten fontosnak tartja, hogy az önkormányzat segítse az alapítvány munkáját

„dél-Pesten nem volt ilyen 
szakmai műhely, és most 
sincs másik. elsősorban 
mozgásszervi fejlesztés-
sel, ortopédiai problémák 
korrigálásával foglalkozunk 
egészen korai csecsemő-
kortól, tehát akár egy-két 
hetes kortól.”
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3 Közélet A csatornázással kapcsolatos kérdéseivel forduljon az önkormányzathoz, a képviselőkhöz!

� Jelenleg már 
a kerület több 
részén is zajlik 

a csatornaprojekt 
kivitelezése, viszont 
nem könnyű előre 
pontosan meghatá-
rozni, hogy melyik 
utcában pontosan 
mikor kezdődnek el 
a munkák. az elké-
szült ütemtervet nem 
csupán a különböző 
hatósági engedélyek 
beszerzése érinti, 
hanem az időjárás 
is befolyásolhatja. 
az önkormányzat 
októberben a lőrinci 
Sportcsarnokban tar-
tott lakossági fórumot, 
míg november 13-án 
Pestszentimrén a 
Sportkastélyba várják 
a polgárokat. 

PusKás attila  

Folytatás a 1. oldalról
Az önkormányzat arra is ügyel, 
hogy mindenki megkapja a 
megfelelő tájékoztatást a keríté-
sen belüli munkálatok elvégez-
tetési lehetőségeiről. 

A polgárok a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt-t 
mellett a Budapesti Kereskedel-
mi és Iparkamara XVIII. kerü-
leti Tagszervezetéhez is fordul-
hatnak segítségért.

megbízható 
cégeket 
aJánlanak
Ugyancsak megbízható kivite-
lezőket tud ajánlani a Budapes-
ti Kereskedelmi és Iparkamara 
XVIII. kerületi Tagszervezete, 

amely összefogja a csatornaépí-
tést és -szerelést végző kerületi 
vállalkozókat. A kamarának 
megvan a lehetősége arra, hogy 
kiszűrje a nem megbízható cé-
geket. 

Amint azt Erdődy Viktor, a 
tagszervezet elnöke az október 
eleji vállalkozói fórumon is je-
lezte, kamarai tagsággal rendel-
kező cégeket tudnak ajánlani. 
ez a megrendelők számára ga-

ranciát jelent arra, hogy olyas-
valakivel kötnek szerződést, aki 
ért is ahhoz, amit csinál.

SegítSég 
a bekötéShez
A csatornahálózatra való csat-
lakozásról szólva érdemes em-
lékeztetni arra, hogy az ön-
kormányzat már a tervezési 
szakaszban jelezte, hogy enyhí-

teni szándékozik a háztartások-
nak a csatornarákötéssel kap-
csolatos anyagi terheit. elsőként 
a telkenként mintegy 40 ezer 
forintos közmű-hozzájárulási 
díjat vállalta át az ingatlantulaj-
donosoktól. A szeptember 25-i 
ülésen pedig a képviselő-testület 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 
szociális alapon a telken belüli 
rákötés költségeihez is hozzájá-
rul, kamatmentes kölcsön for-

májában. ezzel az intézkedéssel 
az alacsony jövedelmű családok-
nak vagy az egyedülállóknak 
sem okozhat gondot a rákapcso-
lódás a csatornahálózatra.

kereSSék 
a kaPcSolatot!
Lévai István Zoltán arra biztat 
minden érintettet, hogy a csa-
tornázással kapcsolatos kérdé-

seivel forduljon az önkormány-
zathoz, a képviselőkhöz vagy 
közvetlenül hozzá.

– Várok minden érdeklő-
dőt a fogadóórán, s telefonon 
akár azon kívül is kereshetnek. 
A körzetemben mindenkinek 
szívesen megadom a telefonszá-
momat, hogy a kivitelezés alatt 
közvetlen legyen a kapcsolat. 

A tájékoztatást szolgál-
ja a sportkastélyban novem-
ber 13-án 18 órakor kezdődő 
pestszentimrei lakossági fórum 
is, ahova az alpolgármester szin-
tén várja a csatornázásban érin-
tetteket, és ahol lehetőség nyílik 
a beruházáshoz kapcsolódó kér-
dések, észrevételek megvitatásá-
ra.

hívJA A 
zöldszámot!
Az érintett utcaszaka-
szok lakói a csatorná-
zás előtt önkormányzati 
képviselőjüktől és a ki-
vitelezést végző cégtől 
is tájékoztató értesítőt 
kapnak. A csatornázás-
sal kapcsolatos egyéb 
kérdésekkel kapcsolat-
ban a 06-80-205-412-
es ingyenesen hívható 
zöldszámon kérhető 
felvilágosítás.

Közelít A tél
A következő 2 hét-
ben ugyan még nem 
kell számolni a tél 
beköszöntével, vár-
hatóan nagyobb csa-
padék sem nehezíti 
majd a munkákat, 
ám a hosszú távú 
előrejelzések szerint 
a december 1,5-2 
fokkal is hidegebb 
lehet a szokásos-
nál, ami jelentősebb 
havazással páro-
sulva lassíthatja a 
kivitelezést.



lőrinc után 
imrén lesz fórum
A Városgazda mellett más kerületi céget is kereshetünk a rákötéshez

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a lévai istván zoltán alpolgármester és az önkormányzat vezetői igény esetén a helyszínekre ellátogatva segítik a lakók 
problémáinak megoldását

– A Hangár utcában, a Huba ut-
cában és a Kond utca egyik sza-
kaszán már elkészült a csator-
na – mondta. – Munkatársaink 
dolgoznak a Felsőcsatári és az 
Álmos utcában, valamint a Mar-
gó Tivadar utcában is. Utóbbi 
helyszínen várhatóan november 
közepére készülnek el.

A szakember elmondta, hogy 
a napi munka során számos 
pozitív visszajelzést kapnak a 
lakosságtól, és abból is látszik, 
hogy mindenki magáénak érzi a 

csatornázás ügyét, hogy az ezzel 
járó nyilvánvaló kellemetlensé-
gek ellenére nincsenek negatív 
megnyilvánulások.

– Ami a munkálatok sebes-
ségét illeti, a befejezett utcák 
60-80 méteres szakaszokat je-
lentenek. ezeket általában 7-10 
nap alatt tudtuk teljesíteni –in-
formált Piukovics Antal. – Álta-
lánosságban elmondható, hogy 
normál körülmények között, ha 
a 2,5-3 méteres fektetési mély-
ségben nem találkozunk extrém 

helyzettel, akkor napi 20 méter 
csatorna lefektetésével számol-
hatunk.

A sade Kft. jelenleg négy 
munkáscsapattal, mintegy 40 
fővel dolgozik a kerületben, de 
februárban további öt-hat brigád 
áll munkába. Amint azt az épí-
tésvezető elmondta, a mostani 
utcák befejezését követően, vár-
hatóan november végén kezdik 
meg a csatornázást az előd ut-
cában és az Árpád utca második 
szakaszán.

tisztelt Xviii. 
Kerületi 
vállalKozó!
A Budapesti Kereskedelmi 
és iparkamara Xviii. ke-
rületi tagszervezete olyan 
kerületi vállalkozók jelent-
kezését várja, akiknek a te-
vékenységi köre a csator-
naépítés, csatornaszerelés. 
A kamara azzal a céllal 
gyűjtené össze  az ilyen te-
vékenységet folytató helyi 
vállalkozásokat, hogy a ke-
rületben folyó csatornahá-
lózat-bővítés során a kerí-
tésen belüli munkákra őket 
tudja javasolni. 

A felhívás minden csatornaépítő, 
csatornaszerelő kerületi vállalko-
záshoz szól, s az adatszolgáltatás 
kizárólag önkéntes alapon törté-
nik! Amennyiben szeretné, hogy 
a szolgáltató irodánkban érdeklő-
dőknek ajánljuk az Ön vállalkozá-
sát, kérjük, szíveskedjen felvenni a 
kapcsolatot az irodánkkal az alább 
megadott elérhetőségek egyikén.

A kerületi fejlesztések meg-
valósítását a helyi vállalkozások 
bevonásával kívánjuk elősegíteni. 
számítunk Önre!

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara XVIII. kerületi Tag-
szervezete a rendelkezésére bo-
csátott adatokat az információs 
önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. Törvény és a gazdasági 
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvény rendelkezéseit betartva 
kezeli. 

BKIK XVIII–XIX. KeRüLeTI 
sZOLgÁLTATó IRODA

Cím: 1185 Budapest, üllői út 453.
Telefon: +36-1-290-2350
Mobil: +36-30-289-3029
e-mail: 18ker@bkik.hu

Munkatárs: Takács Imre

nÉHÁny UTCÁBAn 
MÁR KÉsZ A CsATORnA
Bő egy hónappal a csatornázás megkezdése után már kész szakaszokról is beszá-
molhatott Piukovics Antal, az egyik kivitelező, a sade magyarország mélyépítő Kft. 
felelős építési vezetője.

MEGHÍVÓ
BUDAPesT KOMPLeX InTegRÁLT 
sZennyVíZeLVeZeTÉse (BKIsZ)

PesTsZenTLőRInC –PesTsZenTIMRe 
sZennyVíZCsATORnÁZÁsA

laKossági fórum
TIsZTeLT KeRüLeTI POLgÁROK!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önöket a XVIII. kerületi 
szennyvízcsatornázás kapcsán tartandó lakossági 

fórumra, melynek témája:

CsATORnÁZÁsI MUnKÁLATOK 
PesTsZenTIMRÉn

Időpont:  2013. november 13. szerda, 18 óra
Helyszín:  Pestszentimrei sportkastély

(1188 Budapest Kisfaludy utca 33/c)

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz 
kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására. 

A lakossági fórum aktuális témája elsősorban a 
kerület pestszentimrei lakosait érinti.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Budapest Főváros XVIII. kerület, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata

nemzeti Fejlesztési ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az európai Unió támogatásával 
valósulnak meg.

 egyre több utcában már be is fejezik a csatorna építését
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4 Közélet  Emlékezés egy majdnem beteljesült álomra 

sikeres volt a 
burgonyaosztás
Közel 15 ezer kerületi nyugdíjas ment 
el az önkormányzat által szervezett 
ingyenes burgonyaosztásra október 
16. és 19. között, ahol a kerület veze-
tősége az itt élő idősebb embereknek 
igyekezett segíteni a 15 kilogrammos 
csomagokkal.

A kerületben élő valamennyi 65 éven felüli 
lakos kapott értesítést az önkormányzat által 
szervezett burgonyaosztásról. A négy napos ak-
ció során 4 helyszínen – a nemrég átadott Imre-
háznál, a gyöngyvirág gondozási Központnál a 
Marosvásárhely utcában, a Havannán a Kondor 
Béla Közösségi Háznál és a lőrinci régi Piac té-
ren – lehetett átvenni az egyenként 15 kilós cso-
magokat.

A beszerzést és az értékesítést lebonyolító cé-
get pályázati úton választotta ki az önkormány-
zat, mert fontos szempont volt, hogy a hazai 
termelők első osztályú magyar burgonyája jus-
son el a nyugdíjasokhoz.

Összesen 178 tonna burgonyát vásárolt az 
önkormányzat, ám az akcióról értesített 18.625 
nyugdíjas egy része úgy érezte, hogy sokan job-
ban rászorulnak erre a segítségre, így ezt levél-
ben jelezték a kerület vezetőinek.

Csomó Tamás alpolgármester fontosnak 
tartja, hogy ez a fajta szolidaritás a nyugdíja-
sok között is létezik, legalábbis erre utal, hogy 
a köszönőlevelek mellett ilyen visszajelzés volt 
a legtöbb.

A négy nap során összesen közel 15 ezren 
vették át a csomagokat, míg a megmaradt kész-
letet az önkormányzat karitatív célokra fordít-
ja.

– ez egy szép gesztus az önkormányzattól – 
mondta Lukácsi Imre nyugdíjas. – Már tavaly 
is nagyon örültünk neki, mert kevés a nyugdí-
junk, így minden forintot be kell osztani. A leg-
fontosabbnak azt tartom, hogy a helyzetünket 
átérezve gondolnak ránk a kerület vezetői, és 
amivel tudnak, segítenek.

➜ s. n. zs.

Rendőröket 
jutalmaztak
A Xviii. kerületi rendőrkapitányság ki-
válóan dolgozó munkatársait jutalmaz-
ta meg idén már második alkalommal 
az önkormányzat. 

ezúttal a májustól augusztusig terjedő idősza-
kot figyelembe véve minden hónapban két-két 
rendőr jutalmazására tett javaslatot a Közala-
pítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért ku-
ratóriumának Kékesi András rendőr ezredes, 
kapitányságvezető. A pénzjutalommal járó el-
ismeréseket október 28-án adta át Lévai István 
Zoltán alpolgármester, a kuratórium alelnöke. 

– A kitüntetett kollégák példája megfelelő 
lökést adhat a kapitányság valamennyi dolgozó-
jának, hogy érdemes jól végezni a feladatukat, 
mert az önkormányzat és a rendőrség is elisme-
ri a kiemelkedő munkát – mondta a jutalmak 
átadásakor Lévai István Zoltán.

A bűnügyi szakterületen végzett kiemelkedő 
munkáért Sági Zsuzsanna rendőr hadnagy és 
Szkircsák Mihály rendőr törzszászlós részesült 
jutalomban. A törzszászlóst szolgálaton kívüli 
magatartásáért is elismerték, mivel augusztus-
ban Káposztásmegyeren egy közlekedési baleset 
során kigyulladt rendőrautóból segített kimen-
teni egy sérült kollégát. 

Közrendvédelmi szakterületen végzett ki-
emelkedő munkáért kapott elismerést többek 
között Rákóczi Róbert és Szigeti Zsolt rendőr fő-
törzsőrmester, akik közös szolgálatuk során me-
nekülő betörőt fogtak el.  Ugyancsak jutalom-
ban részesült Szaszák Krisztián, Mátyás Ferenc 
és Huszár Barnabás rendőr főtörzsőrmester, va-
lamint Szegletes Norbert rendőr törzsőrmester. 
A napi munkájuk szakszerű és lelkiismeretes 
ellátása közben valamennyien sikeres felderíté-
sekkel is szolgálták a kerület közbiztonságát.

➜ P. a 

Ágyúk és virágok
 

Cziffra györgy emlékére hangversenyt 
rendezett a kerületi önkormányzat no-
vember 4-én a városháza dísztermé-
ben. 

„Csak az árnyékból a fénybe való átmenet kor-
szakában éreztem, hogy valóban élek, és szabad 
vagyok, olyankor, amikor sötét börtönéből ki-
röppenhetett a tűzmadár” – írta Ágyuk és virá-
gok című önéletrajzi regényében Cziffra György 
zongoraművész.   

– Több oka van annak, hogy hangverseny-
nyel emlékezünk meg a zongoravirtuózról 
– mondta Ughy Attila polgármester, a rendez-
vény fővédnöke. – ő is megszenvedte az 1950-
es évek elnyomó rezsimét, a második az, hogy 
Budapesten még nem neveztek el utcát Cziffra 
györgyről, ezért a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az egyik XVIII. kerületi utcának ő 
lesz a névadója. ezen kívül felvettük a kapcso-
latot a Cziffra-örökösökkel és az alapítvánnyal, 
mert szeretnénk, ha a Dohnányi ernő művészeti 
iskola olyan lehetőséghez jutna, amelynek révén 
olyan nagyszerű művészek kerülhetnének ki in-
nen, mint a műsorban fellépő Oravecz györgy 
zongoraművész, aki Cziffra-ösztöndíjjal tanult 
a Zeneakadémián.

A koncert előtt Konkolyné dr. Kovács Ilona 
zenetörténész, a Dohnányi iskola tanára ismer-
tette Cziffra györgy életútját. 

Oravecz györgy hatalmas sikerrel szólaltat-
ta meg a hangversenyen gounod–Liszt Faust-
keringőjét, valamint Liszt Ferenc II. és XIX. 
magyar rapszódiáját.  A műsorban fellépett a 
zeneiskola kürttanára, Surán Mónika, harmo-
nikatanára, Szatzker Zsanett, zongoratanára, 
Orgovánné Dávid Eszter, továbbá Lotters Márk, 
az intézmény volt és Kuti István, jelenlegi nö-
vendéke.

A koncerten részt vett Csomó Tamás alpol-
gármester, Kurdi Gyula, kerületünk díszpolgá-
ra és Némethné Kemenes Mária, a rendezvény 
védnöke, a senlis-i Cziffra Alapítvány magyar-
országi képviselője. 

➜ fülep erzsébet

Étel és ruha
ételt és ruhát osztott a rászoruló kerü-
leti lakosoknak november 2-án a Job-
bik helyi szervezete.

− nem azért küzdünk, hogy minél több ruhát és 
ételt tudjunk kiosztani, hanem hogy soha többé 
ne kelljen ilyen akciót rendeznünk – mondta 
Hartaházi Miklós, a Jobbik kerületi csoportjá-
nak elnöke.

A Jobbik 2012 óta félévente tart étel- és ru-
haosztást a kerületben, a november 2-i akció, 
amelyet hagyományosan a lőrinci piac közelé-
ben rendeztek, a negyedik alkalom volt. A fo-
lyamatosan gyűjtött ruhákat családoktól, fel-
ajánlásokból szerzik be.

− Minőségi ruhákról van szó, olyanokról, 
amiket akár árusíthatna is egy használtruha-
kereskedés – hangsúlyozta az elnök.

A minőségre törekszenek az ételosztásban is:
− gazdag, tartalmas ételekről van szó. A ta-

pasztalatunk egyébként az, hogy ezekre az akci-
óinkra nemcsak hajléktalanok jönnek el, hanem 
a nehezebben élő családok, idősek is. Valójában 
mi ezeket az akciókat inkább vendégségnek te-
kintjük, ezért olyanokat is meg tudunk invitál-
ni, akik biztosan nem állnának be a sorba egy 
hagyományos ételosztáson. 

Az elnök tájékoztatása szerint 500-600 adag 
étel fogyott el, a ruhákból pedig ennél is többet 
vittek.

➜ K. gy.

1956. november 4-én a szovjet csapatok bevo-
nultak Budapestre, és leverték az október 23-án 
kirobbant forradalmat és szabadságharcot. Az 
országban több helyen elszórtan még egy hétig 
tartott a fegyveres ellenállás.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 
erdélyi Magyar nemzeti Tanács elnöke felidézte 
azoknak az emlékét, akik az „istentelen kommu-
nista hatalommal” és a megszállókkal vívott har-
cokban vesztették vagy áldozták életüket a hazá-
ért és a szabadságért: 

– Azok példáját kövessük, akik Fekete István 
szavaival szólva „megfordították a történelmet, és 
győztesen élve maradtak. Élve maradtak elsősor-
ban azok, akiknek a testük meghalt, mert örökké 
élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében…” 
Aki magyar, velünk tart, hangzott ötvenhét év-
vel ezelőtt. ezenképpen vagyok ma én is veletek, 
azoknak az erdélyieknek a nyomába lépve, akik 
odaátról éltették a magyar és a világszabadságot. 
1956 hősi halottjainak budapesti emlékművénél 
ezért erdély szabadságharcosainak, a romániai 
megtorlások áldozatainak az emlékét is megidé-
zem, hiszen, miként a szabadság, azonképpen a 
nemzet is egy és oszthatatlan.

Kucsák László úgy fogalmazott a megemléke-
zésében, hogy 1956 hőseire, az áldozatokra és az 
elesettekre, egyúttal a diktatúrában élő nemzet 
vágyaira, megpróbáltatásaira, felemelkedésére, a 

forradalom leverésére, „egy álom majdnem betel-
jesülésére” emlékezünk. 

– 1956 októberében nem csupán egyéni célok, 
egyéni sérelmek vezérelték az embereket… így 
vált a forradalom az összefogás jelképévé, és így 
vonult be a magyar történelembe a szabadság-
vágy elemi erejű megnyilvánulásaként – hangsú-
lyozta az alpolgármester. – Kevés pillanat adódik 
egy nép életében, amikor egy eszme az emberek 
sokaságát valódi közösséggé kovácsolja. 

 Regéczy-Nagy László nyugállományú dan-
dártábornok arról beszélt, hogy régen az ellenség 
„dübörgött”, nyilvánvaló volt, hol van, ma azon-
ban nem ilyen a helyzet, sokkal nehezebb felis-
merni, küzdeni ellene. 

– Remélem, hogy a magyarokat soha többé 
nem osztja meg semmilyen külső erő, hogy egy-
más ellen forduljanak – mondta.

A rendezvényen sebő Ferenc és zenekara mű-
ködött közre. 

Az állami megemlékezés katonai tiszteletadás 
mellett koszorúzással zárult. A XVIII. kerületi 
önkormányzat képviseletében Ughy Attila pol-
gármester, Kucsák László és Lévai István Zoltán 
alpolgármester, a polgármesteri hivatal nevében 
Peitler Péter jegyző koszorúzott. A pártok, intéz-
mények, civil szervezetek képviselői és helyi pol-
gárok is virággal rótták le a tiszteletüket. 

➜ fülep erzsébet

Mertek bátrak lenni
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékezett a ma-
gyar kormány november 4-én, a forradalom leverésének 57. évfordulóján a Xviii. 
kerületi hargita téri 1956-os emlékműnél. 

Új Hondák az önkormányzatnál
Két újabb hibrid hajtású gépkocsit adott át használatra a Xviii. kerületi önkormány-
zatnak a honda cég, amelynek zöld programja keretében a múlt ősz óta három 
személyautó és két – ugyancsak környezetbarát hajtású – robogó áll a hivatal dol-
gozóinak rendelkezésére.

Az autógyártó magyarországi képviselője és a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
közötti partneri megállapodás példaértékű. A fő-
városban hasonlóval egyelőre csak a IX. kerület-
ben kísérleteznek.

– A tavalyi teszt kiértékelésekor kiderült, hogy 
a hibrid hajtású autóknak fele annyi volt a ká-
rosanyag-kibocsátásuk, mint a hasonló kaliberű 
benzines gépkocsiknak – mondta Szallerbeck Ró-
bert, a két új autót átadó márkakereskedés ügy-
vezetője. 

A most kapott Jazz és Civic típusú autóval már 
öt darabból áll az önkormányzati gépkocsiflotta.

Ughy Attila polgármester az október 22-i áta-
dón kiemelte, hogy az alternatív hajtású autók 
használatával igyekeznek példát mutatni.

– Már a polgármesterré választásom előtt is 
foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy ha valaha 
lehetőségem lesz rá, akkor a példaadás abban is 

megmutatkozzon az általam vezetett hivatalban, 
hogy környezetbarát technológiákat alkalma-
zunk – mondta Ughy Attila. – Ugyanis, ha mi 
magunk nem kötünk a jövő nemzedéke érdeké-
ben olyan kompromisszumot, hogy lemondunk 
néhány lóerőről, illetve csillogó, divatos autómár-
kák használatáról, akkor hogyan várhatjuk ezt el 
a társadalomtól? 

A polgármester hozzátette, hogy az elmúlt egy 
évben az önkormányzat által használt járművek 
annyival kevesebb szennyező anyagot bocsátot-
tak ki, mint amennyi oxigént a Pestszentlőrincet 
és Pestszentimrét összekötő kiserdő egyharmada 
termel.

– szeretném, ha folytatódna ez a zöld prog-
ram, és ha a későbbiekben még több ilyen vagy 
ezekhez hasonló környezetbarát autót használ-
hatnánk.

➜ P. a 
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5 Közélet Nemzeti egység valósult meg az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 

� a béke téri 
kopjafánál emlé-
keztek október 

22-én az 1956-os 
hősökre a forradalom 
és szabadságharc 57. 
évfordulóján. lomnici 
zoltán ünnepi beszé-
dében úgy fogalma-
zott, hogy az 1956-os 
események a magyar-
ság XX. századi törté-
nelmének legnagyobb 
szabadságélményét 
jelentették.

PusKás attila   

A megemlékezés Márai sándor 
Mennyből az angyal című ver-
sével kezdődött, amelyet Bozsó 
Péter színművész adott elő. 

ártatlan 
áldozatok
Lomnici Zoltán volt főbíró, az 
emberi Méltóság Tanácsának 
elnöke az 1956-os eseményeket 
felelevenítve arról beszélt, hogy 
57 évvel ezelőtt a diktatúrával 
nyíltan szembeszállók mögött 
ott állt az otthon maradók tá-
mogatása is.

– A kommunista diktatú-
ra megpróbálta eltörni a nem-
zet gerincét, és folyamatosan 
durván megsértette az emberi 
jogokat. Több százezer em-
bert ártatlanul bebörtönöztek, 
meghurcoltak és megfojtották 
a szabad gondolatot – mondta 
megemlékező beszédében. – A 
józanul gondolkodó emberek 
tisztában voltak azzal, hogy a 
helyzet tarthatatlan, de érthető 
módon a többség féltette az éle-
tét, hozzátartozói biztonságát. 

Végül 1956 októberében né-
hány ezer bátor fiatal az utcára 
vonult, és egy történelmi pilla-
nat idejére megvalósult a nem-
zeti egység.

A szabadság mámorító ér-
zése hatalmas szellemi energi-

ákat szabadított fel. A szovjet 
vezetők és hazai szövetségeseik 
aggodalommal figyelték az ese-
ményeket, mert tudták, hogy a 
magyarországi fordulat veszé-
lyezteti a szocialista világrendet.

Az összefogás üzenete

A túlerőben lévő szovjet 
csapatokkal szemben alig volt 
esélye a szabadságharcosoknak, 
akiknek ezrei példát mutattak 
hazaszeretetből.

– A forradalom vérbe fojtása 
után visszatért a félelem légkö-

re, a kettős beszéd – emlékezett 
vissza Lomnici Zoltán. – Leg-
többen mást mondtunk otthon, 
és mást a munkahelyen vagy az 
iskolában. A médiapolitikusok 
és a tanárok azt sulykolták, hogy 
1956 ellenforradalom volt, és a 

szabadságharcosok a nép ellen-
ségei. Ilyen körülmények között 
sokan még a rendszerváltást kö-
vetően is gyanakvóan tekintet-
tek a forradalom katonáira, akik 
ezért nem kaphattak sem erköl-
csi, sem igazi anyagi elégtételt. 

A legtöbbjük ma is szerény kö-
rülmények között él. Adósai va-
gyunk a szabadságharcosoknak 
az elmaradt igazságtétel miatt. 

Lomnici Zoltán úgy véli, Ma-
gyarország XX. századi törté-
nelme bizonyítja, hogy az össze-
fogás és a nemzeti egység hiánya 
miatt folyamatosan hátrány éri 
a nemzetet.

– ezt különösen a határon 
túli magyarok érzik a minden-
napjaikban. Az 1956-os forra-
dalom üzenete tehát az, hogy a 
magyarságnak össze kell fognia 
ebben a történelmi szituációban 
is, amiben most élünk. 

a kerület IS 
helytállt
A kerület lakosai 1956-ban min-
dent megtettek, amit lehetett. 
Október 26-án már halálos ál-
dozatok is voltak a meginduló 
szovjet csapatok elleni harcban. 
Pestszentlőrinc a repülőtér mi-
att fontos felvonulási útvonala 
volt a szovjeteknek.

– november 8-ig sokan meg-
haltak itt. Úgy gondolom, hogy 
akkor válunk igazán méltóvá az 
ő emlékükhöz, ha ragaszkodunk 
a szabadsághoz, és minden 
erőnkkel azért küzdünk, hogy a 
magyar nemzetet soha senki ne 
nyomhassa el, sem a határinkon 
belül, sem azokon túl. 
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méltónak kell 
lenni az '56-os 
Hősök emlékéHez
A Béke téri kopjafánál közösen emlékeztek a civilek és a pártok 

a Béke téri kopjafánál az önkormányzat vezetői együtt tisztelegtek a szabadságharcosok emléke előtt  

A sortűz volt a szikra
A szovjet géppuskások csak a közért előtt sorban állók 
feje fölé céloztak 1956. október 25-én Pestimrén, a sor-
tűz mégis akkora felháborodást váltott ki, hogy a helyiek 
is forradalmi szervezkedésbe kezdtek. Pestszentimre a 
megújult hősök terén emlékezett október 23-án az 57 
évvel ezelőtti eseményekre.

A forradalmi bizottság megalapításával kezdődött minden 1956 
őszén Pestimrén. A forradalom történetével foglalkozók előtt 
elsősorban a pestlőrinci események ismertek a kerületi krónika 
lapjairól, de a fennálló rendszer megdöntésére tett kísérletben az 
imreiek is részt vettek. szerencsére az akkor még csak hat éve Bu-
dapesthez tartozó kerületrésznek nem kellett annyi véráldozatot 
hoznia.

A pestszentimreiek hagyományos ünnepi megemlékezésén, 
amelyet október 23-án délelőtt tartottak a Hősök terén, Pándy 
Tamás helytörténész emlékezett vissza az 57 évvel ezelőtt történ-
tekre. ezen a helyen hetedik éve emlékeztet márványtábla a for-
radalmi bizottság megalakításának fontos eseményére, Pándy Ta-
más nem csupán helytörténészként, hanem a korabeli események 
szemtanújaként is beszélt.

− A forradalmi bizottság megalakulásáról szóló jegyzőkönyv 
egyik legfontosabb kijelentése az, hogy Pestimre önállóan alapítja 
meg forradalmi bizottságát. ennek magyarázata az volt, hogy bár 
csak alig néhány éve képezte Pestlőrinccel együtt Budapest XVIII. 
kerületét, a helyiek máris úgy érezték, hogy másodrangúként keze-
lik őket Lőrinchez képest. Pestimre a forradalom idejére bizonyos 
értelemben önállóvá kívánt válni. A jegyzőkönyv azonban rögtön 
azt is leszögezte, hogy az imrei bizottság együtt kíván működni a 
lőrincivel  – adott ízelítőt a korabeli eseményekből Pándy Tamás.

− Itt, Imrén elég volt egy szikra, hogy minden lángra kapjon. 
Pestimre a háború után hagyományosan baloldali közegnek szá-
mított, ez a baloldaliság azonban élesen szemben állt a Rákosi-
rendszerrel. nem véletlen, hogy Rákosi sohasem mert látogatást 
tenni Imrén – magyarázta a helyi események hátterét a helytör-
ténész.

Az imrei események kísértetiesen emlékeztetnek a november 4. 
után a lőrinci Fröhling-pékségnél történtekre.

− Ott álltak sorban az emberek október 25-én kenyérért az 
úgynevezett 20-as közért előtt, amikor meglátták, hogy gyál fe-
lől érkeznek a szovjet tankok  A menetoszlopot egy időre a ledön-
tött szovjet hősi emlékmű obeliszkjével tudták feltartóztatni, azt 
helyezték a barikádokra. Az obeliszken cirill felirat hirdette, hogy 
„Itt nyugszik 52 szovjet katona”. A trükk azonban csak egy kis idő-
re vált be, a szovjet parancsnok hamarosan sortüzet vezényelt. Ma 
már tudjuk, hogy a géppuskások a parancsnak megfelelően fej fölé 
céloztak, ám ez az esemény volt az a szikra, amely a forradalom 
fáklyáját lángra lobbantotta itt – idézte fel Pándy Tamás mindezt 
már szemtanúként. 

➜ Kerékgyártó györgy

Romok között 
a járdaszélen…
éljen a magyar! című verses, zenés műsorából adott 
ízelítőt tihanyi tóth Csaba és Bognár rita a Polgárok 
házában október 22-én megtartott 1956-os forradalmi 
megemlékezésen. Az összegyűlteknek a művészházas-
pár műsora után Csürke Károly, a Politikai Foglyok or-
szágos szövetségének Xviii. kerületi elnöke mesélt a 
forradalom során átélt élményeiről.

A megemlékezés Vörösmarty 
Mihály Vén cigány című ver-
sével kezdődött. Tihanyi Tóth 
Csaba (képünkön) ezt követően 
édesapja, Tihanyi Tóth László 
Romok között a járdaszélen… 
című ritkán hallott költemé-
nyét adta elő.

– Édesapám a forradalom 
idején, 18 éves korában írta, 
majd évtizedekig dugdosta ezt 
a verset, amely a rendszervál-
tozás után bejárta a világot, és 
egyike azon kevés megmaradt 
költeménynek, amely a forra-
dalomról, a forradalomhoz író-
dott – mondta a színművész. 

Az est második részében Csürke Károly emlékezett az 1956-os 
eseményekre. A Pofosz helyi elnöke megjegyezte, hogy véletlenül 
tudta meg, mi is zajlik a fővárosban. 

– Angol nyelvtanfolyamra jártam, és október 23-án is oda 
mentem, csak az volt a furcsa, hogy a harminc főből alig ketten-
hárman jelentünk meg. A tanár megkérdezte tőlünk, hogy nem 
tudjuk, mi van Pesten? nem tudtuk…

A 85 éves Csürke Károly beszámolt arról, hogy miként vitték a 
Parlamenthez motorosok a híreket a Magyar Rádiónál történtek-
ről és az első áldozatokról. Azt is látta, amint a tömeg megállította 
azt a mentőautót, amelyben ÁVH-sok bújtak meg az egyenruhá-
juk fölött fehér orvosi köpenyben.

Az idős szabadságharcos elmondta, hogy őt és két helyi társát a 
Corvin közből küldték haza, hogy szervezzék meg az ellenállást a 
XVIII. kerületben. A harcosok vezetőjétől kapott egy kenyeret és 
– mivel elmondta, hogy májusban született meg a kislánya – egy 
üveg tejet. ez nem sokkal később életmentőnek bizonyult, ugyanis 
hazafelé megállította őt egy szovjet kiskatona, de látva a kenyeret 
és a tejet gyárból hazatérő munkásnak vélte, így továbbengedte. 

Az élménybeszámolót követően kötetlen baráti beszélgetéssel 
zárult az 56-os megemlékezés.

 ➜ P. a.

Akit halálba kergettek 
a forradalom után 
A régi városháza adott otthont 1956 októberében a 
kerületi ideiglenes forradalmi nemzeti bizottságnak, 
amelynek vezetője Balogh györgy ügyvéd volt. 

A forradalomnak és a nemzeti bizottság tagjainak emlékét őrzi 
az épület falán 2004-ben elhelyezett tábla, amelyet október 22-
én először koszorúzott meg Balogh györgy családjával együtt 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek gimnáziuma és Továbbképző Központ-
ja, valamint a sapere Aude 18 Alapítvány.

– A forradalmi bizottság gondoskodott arról, hogy a kerület-
ben megmaradjon a rend, a közbiztonság – mondta Grünvald Má-
ria, a megemlékezést szervező felnőttek gimnáziumának vezetője. 
– Balogh györgy személyében egy becsületes, hazáját szolgáló, 
kiváló embert hurcoltak meg, és üldöztek a halálba. Az utókornak 
nem szabad őt elfelejtenie, és követnünk kell példamutató életét a 
mindennapi munkánk során is.

Balogh györgy 1956. október 28-án azzal a feltétellel vállalta 
el a forradalmi bizottság vezetését, hogy az minden politikától 
mentesen fog működni, kizárólag a kerület nyugalmát és közel-
látását szolgálva. ennek szellemében tevékenykedett november 
8-ig, amikor átadta az irányítást Fejes gábornak. 1957. július 17-
én letartóztatták. egészségi állapota a börtönben átélt megpróbál-
tatások miatt olyannyira leromlott, hogy miután az 1958. február 
6-i tárgyalását követően szabadlábra helyezték, a következő éjjel 
rosszul lett, s február 7-én hajnalban szívelégtelenség következté-
ben elhunyt.

Az emléktáblánál a család nevében koszorút helyezett el Ba-
logh györgy két lánya, Gulyásné Balogh Klára és dr. Nagy Béláné, 
Balogh Judit, aki elmondta: úgy érzi, a mostani megemlékezéssel 
hosszú évek után elégtételt kapott a család.

A XVIII. kerületi önkormányzat képviseletében Szarvas Attila, 
a sapere Aude 18 Alapítvány nevében Galgóczy Zoltán, a gimnázi-
um nevében Kurdi János igazgatóhelyettes koszorúzott.

➜ Puskás

Az 56-os hősöKre 
emléKezteK
az 1956-os események-
re való megemlékezés 
koszorúzással ért véget. 
az önkormányzat nevében 
Ughy attila polgármester, 
kucsák lászló és lévai 
István zoltán alpolgármester 
helyezett el koszorút a kop-
jafánál. a rendezvényen a 
pártok mellett a nemzetiségi 
önkormányzatok és a civil 
szervezetek képviselői is ko-
szorúztak. (a megemlékezők 
részletes névsora a bp18.hu 
weboldalon olasható.)
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emléktáblát 
avattak 
a repülőtéren
születésének 202. évfordulóján felavat-
ták liszt Ferenc emléktábláját a róla 
elnevezett budapesti repülőtéren. A 
zeneszerző portréjával díszített emlék-
tábla a 2B terminál bejáratánál fogadja 
a jövőben a repülőtérre érkezőket.

Amint azt Szarvas Gábor, a Budapest Airport 
közösségi kapcsolatokért felelős igazgatója az 
október 22-i táblaavatáson elmondta, a repülő-
tér a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetemmel 
együttműködve méltóképpen emlékezett meg a 
világhírű zeneszerzőről.

– Az évforduló tiszteletére Liszt Ferenc 
művei szóltak a hangszórókból a poggyász-
váróban, míg a Zeneakadémia növendékei a 
skyCourtban, a repülőtér központi épületében 
adtak zongorakoncertet az utazóknak – mondta 
szarvas gábor.

Az ünnepségen Tóth R. Károly, a XVIII. ke-
rületi Dohnányi ernő Zeneiskola zongorataná-
ra játszotta el Liszt XIII. Magyar rapszódiáját.

Az emléktáblát szarvas gáborral együtt 
leleplező Lévai István Zoltán alpolgármester 
kiemelte, hogy a XVIII. kerület kiemelt kap-
csolatokat ápol a repülőtérrel, amely rendkívül 
fontos gazdasági szereplője Pestszentlőrinc-
Pestszentimre életének.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a legnagyobb 
magyar romantikus zeneszerző nevét viseli a re-
pülőtér, és arra is, hogy közösen avathattuk fel 
Liszt Ferenc emléktábláját – mondta az alpol-
gármester. – A kerület legnagyobb adófizető-
jéről van szó, amely számos itt élő család meg-
élhetéséhez járul hozzá. Bízunk abban, hogy a 
jövőben Magyarország kapuja még látogatot-
tabb lesz, mert ez azt jelentheti, hogy erősödik 
az ország gazdasága, és hozzájárulhat ahhoz is, 
hogy kerületünkben fejlődjön a repülőtér kör-
nyezetének infrastruktúrája.

➜ Puskás

Kitűnően érettek
A korábbi évek hagyományához híven 
az önkormányzat az idén is ünnepséget 
rendezett a kerületi középiskolában ki-
tűnően érettségizett diákok tiszteleté-
re október 17-én a zila Kávéházban. 

Minden középiskolás diák életének fontos ál-
lomása az érettségi bizonyítvány megszerzése, 
mert azok, akik kimagasló tanulmányi ered-
ménnyel végeznek a középiskolában, jó eséllyel 
folytathatják tanulmányaikat felsőfokú intéz-
ményekben.

Az 2012/13-as tanévben 38 diák érettségizett 
kitűnő eredménnyel a lőrinci középiskolákban. 
őket köszöntötte Ughy Attila polgármester és 
Kucsák László alpolgármester a Zila Kávéház-
ban. A polgármester az önkormányzat nevében 
ajándékként diktafont nyújtott át a fiatalok-
nak, s az alpolgármesterrel és Galgóczy Zoltán 
önkormányzati képviselővel, az oktatási, köz-
művelődési, sport és ifjúsági bizottság tagjával 
együtt gratulált nekik. 

Az eminens diákok a polgármester kérésére 
elmondták, hogy korábban melyik középisko-
lába jártak, illetve jelenleg melyik felsőoktatási 
intézményben milyen szakon tanulnak, továbbá 
a távolabbi terveikről is beszámoltak. 

Fülöp Diána, Csoma Balázs és Pálfi Péter a 
Karinthy Frigyes gimnáziumban érettségizett. 
Mindhárman elárulták, hogy korábban nem 
voltak kitűnő tanulók, bár a közelében jártak, 
azonban az érettségire nagyon felkészültek.  Di-
ána a nemzeti Közszolgálati egyetemen, Balázs 
a semmelweis Orvostudományi egyetem álta-
lános orvosi, Péter pedig a Budapesti Műszaki 
egyetem gépészmérnöki karán tanul... 

Az ünnepi pillanatok után kötetlen beszélge-
téssel folytatódott a program. 

➜-fülep-

Átadták a DHL 
új központját
Augusztus óta működik a Budapest 
Airport területén a deutsche Post dhl 
légi és tengeri szállítmányozási üzlet-
ága, a dhl global Forwarding,  ame-
lyet decemberben követ a közúti és 
vasúti fuvarozással foglalkozó dhl 
Freight üzletág is. A közös telephelyet 
nyitotta meg a cég október 30-án. 

Az új, mintegy 17 ezer négyzetméteres telephely 
a Budapest Airport Business Parkban találha-
tó. A modern létesítmény közúton is könnyen 
megközelíthető, közvetlen eléréssel rendelkezik 
a repülőtérhez, és a jövőben logisztikai köz-
pontként szolgál a DHL global Forwarding és a 
DHL Freight számára. 

– Közép- és Kelet-európa kiemelten fontos és 
dinamikusan növekvő régió vállalatcsoportunk 
számára. Az új központ mérföldkő a DHL fo-
lyamatos terjeszkedésében, a Budapest Airport 
területén megvalósuló beruházásnak köszön-
hetően megteremtjük az alapot ahhoz, hogy 
logisztikai szolgáltatásainkkal még hatékonyab-
ban segítsük az ügyfeleinket – mondta Frank 
Appel, a Deutsche Post DHL vezérigazgatója a 
megnyitón, amelyen Völner Pál, a nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium államtitkára is köszöntöt-
te a megjelenteket, és méltatta a beruházást.

Az új logisztikai központ létrejötte a XVIII. 
kerület szempontjából is nagy jelentőségű.

– Az önkormányzat alapvetően minden le-
hetőséget megragad, hogy részt vegyen a ke-
rületben zajló fejlesztésekben, amelyek mun-
kahelyeket jelenthetnek az itt élők számára 
– mondta Lévai István Zoltán alpolgármester. 
– ez a központ is egy ilyen lehetőség. A jövőben 
is mindent megteszünk azért, hogy a repülőtér 
vonzáskörzetében további munkahelyek jöjje-
nek létre és fejlődjön ez a régió. 

Az új telephelyen a két DHL-üzletágnál össze-
sen több mint 200 alkalmazott dolgozik majd, 
akik 18 ezer tonna légi és 16 200 tonna tengeri 
szállítmány fuvarozásáról gondoskodnak, vala-
mint több tízezer konténer szállítását irányítják 
évente. Az épület 42 dokkolóállomással és 48 
kapuval rendelkezik.

➜ P. a.

A koalíció 
az ellenzék 
ellenzéke
A jövő évi választásokra készülve a 
magyar szocialista Pártnak saját ma-
gával, illetve az együtt-Pm szövetség-
gel való választási együttműködéssel 
kell törődnie. 

Többek között erről beszélt szanyi Tibor or-
szággyűlési képviselő a Bal 18 október 24-i la-
kossági fórumán, amelyen Karácsony gergely-
lyel, a Párbeszéd Magyarországért parlamenti 
képviselőjével közösen vett részt.

Az október 23-i ellenzéki megemlékezésen 
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció 
elnöke, felrúgva az előzetes megállapodást, bí-
rálta választási partnerjelöltjeit, így a szocialis-
ta pártot is. Szanyi Tibor erre reagálva annyit 
mondott, hogy nem kíván foglalkozni a DK-val 
és annak vezetőjével, míg Karácsony Gergely az 
ellenzék ellenzékének nevezte a volt miniszter-
elnök vezette pártot. 

szanyi Tibor, rátérve a 2014-es választások 
esélyeire, úgy vélekedett, hogy valamennyi po-
litikai párt számára vakrepülés lesz az egyfor-
dulós voksolás. 

– ez alól nem kivétel a Fidesz sem – mond-
ta a szocialista politikus, aki megjegyezte, hogy 
nem tisztázott a határon túl élők, illetve a kül-
földön dolgozók szavazatainak sorsa.

– Félmillió külföldön élő magyar nem tud 
hazajönni szavazni, mert ez fizikai képtelenség, 
mint ahogy a külképviseleteken sem tudják le-
adni valamennyien a szavazatukat – mutatott 
rá, hozzátéve, hogy természetesen tudja, ezek a 
szavazatok is szóródhatnak, de gyaníthatóan je-
lentős számú lenne köztük a mostani ellenzéket 
támogató voks. 

A 2002-es parlamenti választások idején a 
Medián intézet közvélemény-kutatójaként dol-
gozott Karácsony gergely. 

– nem irigylem a mostani közvélemény-
kutatókat, lehet, hogy a helyükben most más 
munkát keresnék – mondta. – Joggal merülnek 
fel kételyek, hogy valóban az-e a helyzet, amit 
a mérések mutatnak, éppen ezért én a közvéle-
mény-kutatások helyett az elmúlt másfél hónap 
időközi választási eredményeiből indulnék ki, 
amelyek alapján jól szerepeltek az ellenzéki pár-
tok jelöltjei.

➜ P. a.

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, 
Ughy Attila kezdeményezte, hogy a BKK állítson 
be egy új autóbuszjáratot, amelynek segítségével 
közvetlen kapcsolat teremthető a kerület nagy 
lélekszámú lakóterületei és forgalmas közintéz-
ményei között, valamint az ott élők könnyebben 
eljuthatnak a XVIII. kerület szomszédságában 
található Market Central bevásárlóközponthoz” 
– áll a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tá-
jékoztatójában. 

A közlekedési központ szakemberei megvizs-
gálták az új járat üzembe helyezésének lehetősé-
gét és azt, hogy ehhez milyen forgalmi változta-
tásokra van szükség, majd kikérték a lakosok, az 
utazóközönség véleményét. 

A XVIII. kerület, a Market Central és a BKK 
finanszírozásában működő járatok közül a 236-
os a vecsési Market Central és a Havanna utcai 
lakótelep között közlekedik, érintve a Béke te-
ret, Ferihegy vasútállomást és a szarvas csárda 

teret. A 236A jelzésű busszal a pestszentlőrinci 
Mednyánszky utca és a Havanna-lakótelep kö-
zött lehet utazni, de csak munkanapokon. A két 
új busz elindulásával egy időben módosult a 166-
os és a 266-os autóbusz útvonala és menetrendje. 
A megszűnő 166A buszt a 266-os busz pótolja. 

Az új járatok megkönnyítik az eljutást a XVIII. 
kerület sűrűn lakott területeiről a polgármesteri 
hivatalba, a kerületi okmányirodába és a szakor-
vosi rendelőbe. emellett a Havanna-lakótelepről 
és a ganztelepről átszállás nélkül lehet eljutni a 
kerület központjába. A 236-os járattal egyszerűb-
ben érhető el a XVIII. kerület szomszédságában 
található vecsési Market Central bevásárlópark 
is.

A buszok 6.30 és 20.30 között összehangolt 
menetrend szerint óránként közlekednek, tehát a 
közös követési idő a Havanna utcai lakótelep és a  
Mednyánszky utca között 30 perc.

➜ P. a.

Két új buszjárat a kerületben
november elejétől két új buszjárattal bővült a Xviii. kerületi tömegközlekedési há-
lózat. A 236-os és 236A jelzésű autóbuszok a havanna-lakótelep, az Üllői út térsé-
ge és a vecsési market Central jobb közlekedési kapcsolatát biztosítják. 

szemléletváltozásra van szükség
lakossági fórumot tartottak a kerületben a szelektív hulladékgyűjtő edények házhoz 
menő rendszeréről, s ehhez kapcsolódóan kiállítással egybekötött öko-kézműves 
foglalkozást rendeztek iskolások részére. októberig az e rendszerben kihelyezett 
gyűjtőedényekben összesen csaknem 200 ezer kilogramm fém- és műanyag hulla-
dék, valamint több mint 350 ezer kilogramm papírhulladék gyűlt össze.

– Már Budapest csaknem egynegyedén történik 
háznál a szelektív hulladékgyűjtés, és a lakosság 
visszajelzései pozitívak. A még nagyobb siker-
hez szemléletváltozásra van szükség – mutatott 
rá Bokor István, a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. projektigazgatója az eötvös Loránd Álta-
lános Iskolában rendezett lakossági fórumon. – 
szeretnénk, ha a fiatalok minél szélesebb körben 
ismernék meg a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési programot. ezért is hasznos például a 
gyerekek számára az itt megrendezett interaktív 
kiállítás és foglalkozás. 

A projektigazgató ezután a környezetvédelem 
fontosságáról, a projekt előnyeiről, az azzal járó 
kötelezettségekről beszélt. A rendszer keretében 
másfél-két év alatt összesen 200 ezer új hulladék-
gyűjtő pontot létesítenek. A helyek kialakítását 
2014. december végéig fejezik be. előre meghatá-

rozott ütemterv szerint haladnak, eddig mintegy 
50 ezer gyűjtőpontot alakítottak ki a városban, a 
kerületben is már több ezret (két edény már el-
tűnt…). A társasházakhoz 240 literes, a kertes há-
zakhoz 120 literes edényeket telepítenek. 

– Az uniós és a hazai támogatásnak köszönhe-
tően a lakosoknak sem az edényekért, sem a szol-
gáltatásért nem kell külön díjat fizetniük – mondta 
Bokor István. – Jól tudjuk, hogy a szelektív gyűjtés 
már a háztartásokban, a családoknál eldől, ezért 
fontos, hogy megmutassuk: egy kis odafigyeléssel 
nagymértékben megóvhatjuk a környezetünket. 

 „A sikerhez szemléletváltozásra van szükség” 
– hallottuk a rendezvényen. Valóban, hiszen még 
a környékről, a Lakatos-lakótelepről is alig voltak 
kíváncsiak a fórumra, pedig minden „magasház” 
kapujában plakátok hirdették az időpontot.

➜ temesi lászló 

Jobb lesz a kapcsolat a lakóterületek és a közintézmények közöttKözélet

Az úJ BUszJárAtoK útvonAlA és megállói
 a 236-os busz a a következő útvonalon közlekedik: vecsés, market central – üllői út – béke 
tér – Ferihegy vasútállomás – béke tér – üllői út – Szarvas csárda tér – üllői út – baross utca 
– havanna utcai lakótelep körforgalom – üllői út – thököly út – gárdonyi géza utca – hala-
dás utca – Szarvas csárda tér – üllői út – béke tér – Ferihegy vasútállomás – béke tér – üllői 
út – vecsés, market central.
 a 236a busz útvonala hasonló, mednyánszky utcai indulással és érkezéssel. a buszok az 
összes régi megállóhelyen, valamint a pestszentlőrinci szakorvosi rendelőintézetnél, a lőrinci 
piacnál, a mednyánszky utcánál, a lőrinci sorompónál, valamint a vecsési logisztikai központ 
térségében a lincoln úton és a lőrinci utcánál kialakított új megállókban is elérhetők. 
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�hosszú évtize-
deken át fennálló 
gondot old meg 

a bkISz (budapest 
komplex integrált 
szennyvízelvezetése) 
program keretében 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén 
szeptember köze-
pén megkezdődött 
csatornázás. a XvIII. 
kerületi önkormányzat 
kiemelt ügyként kezeli 
a szennyvízelvezetés 
modernizálását, ezért 
a lehető legtöbb terü-
leten próbál segítsé-
get nyújtani az érintett 
családoknak.

PusKás attila   

A házi hálózat megterveztetése 
és kivitelezése szigorú előírá-
sokhoz és engedélyekhez kötött 
többlépcsős feladat, éppen ezért 
a kerület ebben is szerepet vál-
lal. 

A csatornázás során kiépí-
tendő fővezetékre külön-külön 
kell bekötni az egyes háztartá-
sokat. ezeknek a rákötéseknek a 
kivitelezését garanciával vállal-
ja a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt., amely rendelke-
zik az ehhez a munkához szük-
séges magas színvonalú szakmai 
és technikai háttérrel.  

A csatornarákötések tervezé-
si díja egységesen bruttó 27 940 
forint. Megrendelés esetén – a 
tervezési szolgáltatás részeként 
– a cég térítésmentesen vállalja 
az engedélyeztetést, a szükséges 
dokumentumok beszerzését, az 
egyéb ügyintézést.

A szolgáltatás iránt érdeklő-
dők a házi hálózat kiépítésére 
a Fővárosi Csatornázási Művek 
által engedélyezett tervek birto-

kában kérhetnek árajánlatot a 
Városgazdától. A munka átla-
gos irányára az anyagköltséggel 
együtt alapesetben – tehát ha 
nincs szükség komolyabb bon-
tási munkálatokra, vagy nem 
merül fel más extrém költségnö-
velő tényező – folyóméterenként 
bruttó 9145 forint.

Érdemes a Városgazda szol-
gáltatását választani, hiszen a 
városüzemeltető cég teljes körű 
– a tervezést és a kivitelezést is 
magában foglaló szolgáltatást – 
kínál, s a műszaki átadás-átvétel 
napjától számítva a jogszabály-
ban meghatározott idejű jótál-
lást és szavatosságot vállal. 

inFormáCió és 
A szolgáltAtás 
megrendelése
A házi csatornaháló-
zat megtervezéséről 
további információ 
a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. 
Ügyfélszolgálati osztá-
lyán kapható. A szol-
gáltatást ugyanitt lehet 
megrendelni. 
elérhetőségek: telefo-
non a 06-30-549-6922 
számon, e-mailben 
az ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu címen, 
levélben vagy szemé-
lyesen a 1181 Budapest, 
Kondor Béla sétány 16. 
szám alatt.
Az ügyfélszolgálat 
hétfőn 8-tól 17 óráig, 
keddtől csütörtökig 8 
és 16 óra, pénteken 8 
és 14.30 között várja az 
érdeklődőket.
A csatornázás-
sal kapcsolatos 
egyéb kérdésekkel 
kapcsolatban a 
06-80-205-412-es 
ingyenesen hívható 
zöldszámon kérhető 
felvilágosítás.



a városgazda segít 
a csatornázásban
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érdemes a városgazda szolgáltatását választani, hiszen a városüzemeltető cég jótállást és szavatosságot is vállal 

Lehetett frissen préselt mustot 
kóstolni, és nagy sikert aratott 
az üstben készült pincepörkölt.

A városi ember számára kü-
lönleges élmény, ha eljut egy 
valódi vidéki szüretre. Bár a 
fesztiválon szüretelni nem le-
hetett, nem volt szőlővel teli 
puttony sem, a borkészítés első 
fázisát, a préselést ki lehetett 
próbálni. Ami pedig talán még 
fontosabb, a jóféle otellószőlő 
kicsurgó levét bárki megkóstol-
hatta. 

A mulatságon időről időre 
felhangzott Bese Botond duda-
művész és dudakészítő mester 
hangszerének búgó hangja, 
amelyhez Nagy Balázs tekerő-
lantjának jellegzetes muzsikája 
is csatlakozott. A zeneszóval 
szüreti és bordalokat kísértek, 
de volt, aki táncra is perdült.

A neszmélyi borvidékről Ko-
rom Péter kesztölci bioborász 
hozta el különleges ökológiai 
eljárással készült borait. Volt 
köztük Zweigelt, Chardonnay, 
Cabernet sauvignon, siller, 
Cserszegi fűszeres és „magyar 
vermut”, vagyis ürmös is.  

A piacra kilátogatók köré-
ben talán még a boroknál is na-
gyobb sikert aratott a pincepör-
költ, amit Korom Péter főzött 
hagyományos recept alapján, 
valódi erdélyi vasüstben.

– Mangalicából készül, s 
minden benne van, amitől egy 
pörkölt igazi lesz – mondta az 
alkalmi főszakáccsá vált borász. 

Azt, hogy a bő szafttal és 
krumplival készült paprikás 
mennyire jól sikerült, mi sem 
bizonyította jobban, mint hogy 
déltájban kicsi és nagy, öreg és 
fiatal egyaránt az utolsó falatig 
elfogyasztotta a jó szívvel mért 
magyaros ételt. 

A gyerekek kézműves foglal-
kozáson vehettek részt, a felnőt-
tek pedig a szüreti kóstolón túl 
télálló burgonyát, vöröshagymát 
és almát vásárolhattak nagy té-
telben jó áron ezen a szombat 
délelőttön. 

A szervezők időről időre érdekes programokkal teszik 
színesebbé, vonzóbbá a Pestszentimrei sportkastély 
mellett működő piacot. Az eső ellenére sikeres szep-
temberi lecsófesztivál után október 19-én a szüret lég-
körét kívánták az árusítóasztalok, sátrak közé elhozni. 

járdaszaKasz 
és düHöngő is 
megújul
A szent lőrinc-lakótelepen 
is folytatódott a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit zrt.  
járda-, illetve a dühöngő-fel-
újítási programja. A hosszú-
ház utca és a riesz Frigyes 
utca között 80 méternyi járda 
kapott új aszfaltburkolatot, a 
Kele utcánál lévő dühöngő pe-
dig az év végéig megújul.

– nagyon örülök ezeknek a felújítá-
soknak – mondta Galgóczy Zoltán 
önkormányzati képviselő. – A régi 
járdaburkolat már nagyon elörege-
dett, töredezett és balesetveszélyes 
volt. ezen a lakótelepen is sok az idős, 
nyugdíjas ember, akik akár bevásá-
rolni mentek, akár a buszmegállóhoz 
igyekeztek, vagy csak az unokájukat 
kísérték óvodába, iskolába, nehezen 
tudtak közlekedni ezen a forgalmas 
járdaszakaszon. Külön öröm, hogy a 
szűkös költségvetés ellenére sikerült 
elérni, hogy ezt a járdát is felújítsa a 
kerület.

A munka keretében nemcsak 
a burkolatot cserélték ki, hanem a 
szegélyköveket is kijavították, és az 
ágyazatot is megerősítették. Az új 
hengerelt aszfaltburkolat sokkal tar-
tósabb a korábbinál, jóval kisebb raj-
ta a csúszásveszély, és kevésbé szivá-
rog bele a víz, így a repedésektől sem 
kell tartani.

Az új járdaszakasztól nem messze, 
a Kele utcánál a dühöngőt is elkezdte 
felújítani a Városgazda. A sportpá-
lya felét elbontották és füvesítették, a 
másik felében a balesetvezsélyes  bur-
kolatot kijavították, a kerítést pedig 
az év végéig „újjávarázsolják”.

– Fontos, hogy a fiatalok a szabad-
ban is megfelelő körülmények között 
tudjanak mozogni. A közelben van 
a Darus utcai iskola, és a gloriett-
telepről is járnak ide gyerekek, ezért 
is örülök, hogy megújul ez a dühön-
gő – hangsúlyozta galgóczy Zoltán.

önKénteseK 
segítetteK
háromnapi önkéntes munkával segítet-
tek a kerületnek azok a fiatalok, akik a 72 
óra kompromisszum nélkül elnevezésű 
program keretében vállalták, hogy bármi-
lyen szociális, környezetvédelmi, illetve 
fejlesztési feladatban részt vesznek. Az 
idén október 10–13. között megszerve-
zett eseményen három csapat dolgozott 
a Xviii. kerületben, kerítésfestést vagy 
kertészeti munkát végezve. 

A három történelmi egyház szervezésében 2006 óta 
évről évre nagy sikerrel megrendezett akció Auszt-
riából indult. A kezdeményezés izgalmas pontja, 
hogy az önkéntes munkára jelentkező fiatalok nem 
tudják előre, mi lesz a feladatuk.

– Az önkormányzattól érkezett felhívásra igye-
keztünk olyan feladatokat kitalálni, amelyek beleil-
lenek a 72 óra kompromisszumok nélkül profiljába. 
Végül hét feladattal regisztráltunk, ám összesen 
háromhoz kaptunk csapatot a program szervező-
itől – mondta Vargáné Gedei Anikó, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati osz-
tályvezetője. 

A vállalkozó kedvű fiatalok közül többen a Ha-
vanna-lakótelepi dühöngők kerítését festették le. 
Mások az eötvös iskola kerítését festették, vagy 
éppen az udvaron kertészkedtek. A Havanna utcai 
dühöngőnél folyó munkát Ughy Attila polgármester 
is megtekintette. 

– Azt gondolom, hogy minden ilyen önkéntes 
munkában az a legfontosabb, hogy a közösségért 
tenni akaró és arra képes emberek más napokon 
is álljanak össze. Ha tényleg belülről fakad a ten-
ni akarás, akkor annak van értéke – fogalmazott a 
polgármester. – A lényeg az, hogy olyan feladatokat 
kell kitűzni, amelyeket az önkéntesek el tudnak vé-
gezni, méghozzá látványos eredménnyel, hogy utá-
na büszkén mondhassák és mutathassák, íme, ezt 
mi csináltuk.  

Ughy Attila hozzátette, hogy ha sok hasonló 
kezdeményezés volna, akkor az úgynevezett céges 
csapatépítő tréningek is átalakulhatnának a buli-
zásból hasznos tevékenységgé.

Kiss Róbert, a területrész önkormányzati képvi-
selője frissítőkkel, jelképes ajándékokkal kedveske-
dett az önkéntes program résztvevőinek.

Jakab Rita, a program koordinátora úgy fogal-
mazott, hogy a „Kompromisszumok nélkül” jel-
mondat mindenkinek mást jelent, de a legfontosabb 
az, hogy aki jelentkezik, bármilyen rá testált közös-
ségi feladatot ellásson ebben a három napban. 

Az oldalt összeállította: Puskás attila

DUDAsZó És 
sZőLőPRÉs AZ 
IMReI PIACOn
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Pályázati felhívás 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közala-

pítvány pályázatot hirdet tehetségek kibontakozásának a 
támogatására. A támogatás formája: egyszeri – maximum 

200 000 Ft – vissza nem térítendő összeg.

A pályázók köre: XVIII. kerületi állandó lakcímmel rendel-
kező 13–20 éves fiatalok.

Támogatható tevékenységek: a pályázó tehetségének ki-
bontakozását segítő, megfelelően indokolt művészeti vagy 

szellemi tevékenység.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázati adat-

lapot és mellékleteit egy nyomtatott példányban és e-mailben 2013. 
november 15-ig kell a Közoktatásért Közalapítványhoz eljuttatni 
Mezeiné Bakóczay Hedvignek postán vagy személyesen (1186 Bp. 

Tövishát u. 6.; e-mail: m.hedi@enternet.hu) Az e-mail tárgya: tehet-
ség_pályázó neve.

A pályázati adatlap letölthető a www.kozoktkozalp.hu honlapról, 
vagy beszerezhető a napraforgó óvodában 

(1186 Bp. Tövishát u. 6.).
A pályázat értékelése: A pályázatokat a Közoktatásért Közalapít-

vány Kuratóriumának tagjai értékelik, döntésük ellen fellebbezésre 
nincs mód.

A pályázat elbírálásakor előnyben részesül, aki:
– a XVIII. kerületben tanul 

– országos és/vagy fővárosi eredményeket ért el
– a XVIII. kerület közössége számára új értéket hoz létre
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 26.

A projekt megvalósításának kezdőnapja: a támogatási szerződés 
megkötésének időpontja. A projekt megvalósításának befejezése, 
elszámolási határidő: a szerződés kötésétől és a támogatási összeg 
kifizetésétől számított 30 nap, de legfeljebb a támogatási szerződés 
megkötését követő év szeptember 30. napja. Az elnyert támogatás 
összegével a futamidő végén a pályázó a számlák és egyéb doku-

mentumok benyújtásával köteles elszámolni. Amennyiben nem tesz 
eleget az elszámolási kötelezettségének, a továbbiakban nem jogosult 

pályázat benyújtására, és köteles visszafizetni a felvett támogatást.

A közalapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért 

Közalapítvány pályázatot hirdet rászoruló, de a szociális 
hálóból kieső, önkormányzati támogatásban nem 

részesülő diákok tanulási feltételeinek a javítására.
A támogatás formája: a 2013/2014-es tanévben 10 hónapon át 

folyósított ösztöndíj.

A pályázók köre: XVIII. kerületi állandó lakcímmel 
rendelkező, az 1. évfolyamtól a 13. évfolyamig nappali 

tagozaton tanuló diákok, akiknek a családjában az egy főre 
jutó nettó jövedelem 37 000 és 70 000 forint között van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó tanuló nevét 
– születési idejét

– a család egy főre jutó bruttó jövedelmét
– az iskola igazgatójának és az osztályfőnöknek az ajánlását

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 26.

A pályázat benyújtásának helye (postai úton vagy 
személyesen): napraforgó óvoda, 1186 Bp. Tövishát u. 6.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 
Mezeiné Bakóczay Hedvig  (telefon: 294-4138).

A pályázat elnyeréséről az érintett gyermekek családját a 
kerületi székhelyű intézményeken keresztül, illetve kerületen 

kívüli intézményben tanuló gyerekek esetében postai úton 
értesítjük.

Pályázni csak a pályázati adatlapon lehet, amely letölthető 
a www.kozoktkozalp18.hu honlapról, vagy beszerezhető 
a XVIII. kerületi általános iskolákban és a napraforgó 

óvodában.

A közalapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapít-
vány pályázatot hirdet azon sajátos nevelési igényű (moz-

gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
halmozottan fogyatékos vagy autizmus spektrumzavarral 
élő) gyermekek tanulási feltételeinek a javítására, akiket a 
jelenlegi állami, önkormányzati nevelési-oktatási rendszer 

nem tud ellátni, ezért nem állami fenntartású nevelési-okta-
tási intézménybe járnak. A támogatás formája: a 2013/2014-

es tanévben 10 hónapon át folyósított ösztöndíj.

A pályázók köre: XVIII. kerületi állandó lakcímmel rendel-
kező olyan gyermekek – 3 éves kortól a nappali rendszerű 

képzés befejezéséig –, akiknek a családjában az egy főre jutó 
nettó jövedelem 37 000 és 70 000 Ft között van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó tanuló nevét 

– születési idejét
– a család egy főre jutó bruttó jövedelmét

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 26.

A pályázat benyújtásának helye (postai úton vagy személye-
sen): napraforgó óvoda, 1186 Bp. Tövishát u. 6.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 
Mezeiné Bakóczay Hedvig  (telefon: 294-4138).

A pályázat elnyeréséről az érintett gyermekek családját a 
kerületi székhelyű intézményeken keresztül, illetve kerületen 

kívüli intézményben tanuló gyerekek esetében postai úton 
értesítjük.

Pályázni csak a pályázati adatlapon lehet, amely letölthető a 
www.kozoktkozalp18.hu honlapról, vagy beszerezhető a XVIII. 

kerületi általános iskolákban és a napraforgó óvodában.

A közalapítvány kuratóriuma

� Sportpályákat, 
strandolásra 
alkalmas me-

dencéket, tanös-
vényt, ligetes pihenő-
sétányokat álmodnak 
a megújításra váró 
bókay-kertbe a 
tervezők. elsőként 
azonban a herrich–
kiss-villát építik újjá, 
amint a pályázati 
forrásokból nyerhető 
pénz rendelkezésre 
áll – tudhattuk meg 
az október 24-i la-
kossági fórumon.

KeréKgyártó györgy 

Minden bizonnyal lakóhá-
zak állnának a mai Bókay-kert 
nagy részén, ha Bókay Árpádné 
Herrich szidónia, a család egyik 
befolyásos tagja nem kezd lob-
bizni a birtok megőrzése érde-
kében. A harmincas években az 
akkori helyhatóság parcellázni 
készült a mai szélmalom utca 
felőli részeket, és csak a hathatós 
fellépésre döntött úgy: maradjon 
egyben a terület. így maradha-
tott meg Pestszentlőrinc örök-
sége, az a hatalmas, ősfás park, 
amely a fővárosban is kivételnek 
számít. És amelynek megújulá-
sára eljött az idő.

ProFI tervezők
Az önkormányzat 2011-ben 
támogatta Kardos gábor kez-
deményezését egy kulturális 
örökségvédelmi munkacsoport 
megszervezésére, 2013-ban 
pedig a képviselő vezetésével 
megalakult a Bókay-kert fejlesz-
tési tervét előkészítő munkacso-
port. először, 2013 tavaszára, a 
Herrich–Kiss-villa felújításának 
tervei készültek el, majd a Vá-
rosgazda Zrt. kidolgoztatott egy 
előzetes tervjavaslatot. A Bókay-
kert jövőjének újragondolása 
elengedhetetlenné tette a lakos-
sági vélemények meghallgatását 
és profi tervezők bevonását. Ki-
emelt feladat a lehetséges pályá-
zati források felkutatása is. Az 
ugyanis már az első pillanattól 
nyilvánvaló, hogy ekkora volu-
menű beruházást saját költség-
vetésből nem tud finanszírozni 
az önkormányzat.

− nagyon fontosnak tartjuk, 

hogy a korszerű igényeknek 
megfelelő, egyszersmind bizo-
nyos tradíciókat is szem előtt 
tartó megújult közösségi tér jöj-
jön létre – hangsúlyozta Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
az október 24-én a Bókay-kerti 
villában rendezett lakossági fó-
rumon. – A fejlesztések azonban 
csak fokozatosan és pályázati 
források bevonásával lehetsége-
sek.

honnan leSz 
Pénz?
Pályázati forrás éppenséggel 
akad. Az emberi erőforrások 
Minisztériuma minden évben 
kiírja önkormányzati fenntar-

tású múzeumok számára az 
Alfa program pályázatát. erre 
nyújtotta be az önkormányzat 
a Tomory Lajos Helytörténeti 
gyűjteménnyel közösen azt a 
tervdokumentációt, amelyet a 
Bókay-kert megújításának egy 
részéről készíttetett a munka-
csoport. 

− Az egykori Herrich–Kiss-
villát szeretnénk felújítani – 
mondta Kardos gábor. – Úgy 
véljük, ez az épület, amely vala-
ha az itteni majorság központja 
volt, méltó központi épülete le-
hetne a megújuló Bókay-kertnek 
is. Itt kap majd helyet a Tomory 
Lajos Helytörténeti gyűjtemény 
anyaga. Az intézmény oktatási, 
múzeumpedagógiai, rendez-

vényszervezési, turisztikai te-
vékenysége túlnőhet a kerület 
határain, s a megújuló Bókay-
kerttel együtt a kerület egyik 
fontos vonzereje lehetne.  

Amint az Heilauf Zsuzsan-
na helytörténész, a gyűjtemény 
vezetője tájékoztatásából kide-
rült, az egyetlen ok, amiért a 
villaépület felújítása nem kez-
dődhetett el az idén, az, hogy a 
minisztérium ebben az évben 
csúszva és maximált forráskere-
tekre írta ki a pályázatokat. így a 
munkacsoport és a gyűjtemény 
csak jövőre tudja benyújtani az 
anyagot, remélve, hogy a projekt 
2014-ben el is kezdődhet.

ÚJ kert SzületIk

A következő feladat a teljes 
Bókay-kert fejlesztési tervének 
kidolgozása. A lakossági fóru-
mon az ezzel megbízott tervező-
páros is megtartotta prezentáci-
óját. ebből megtudhattuk, hogy 
a fejlesztések egyik csoportjába 
a szükséges átalakítások tartoz-
nak: ilyen a főépület átépítése, 
a gyalogos és kerékpáros utak 
rendezése, a munkagépek felvo-
nulási útvonalának kialakítása, 
a faállomány sérelme nélkül a 
parkolóhelyek ésszerű kiala-
kítása a kerten belül és a kert 
Margó Tivadar utcai frontján, 
a kert zöldfelületének növelése, 
a szent Lőrinc-kápolna körüli 
park bevonása a tervező mun-
kába, a sportlétesítményeket 

kiszolgáló, elavult faházak át-
építése. 

− A kert tartalmi újragon-
dolásával járna viszont a fedett 
uszoda bővítése és ezzel párhu-
zamosan újabb nyári medence, 
illetve medencék kialakítása, 
tanösvények, népi játékok ját-
szóterének a kialakítása, sétá-
nyok, padok, pihenők, kerti tó 
létesítése, a Bókay általános is-
kola tagintézményének összevo-
nása az anyaiskolával, ami mint-
egy 20 százalékkal bővíthetné a 
kihasználható területet. A kert 
Margó Tivadar utcai részének 
infrastruktúráját, bérlés formá-
jában, vállalati rendezvények 
megszervezésére is alkalmassá 
lehet majd tenni – mutatott rá 
Kardos gábor.

 A fórumon megfogalmazott 
lakossági igények között szere-
pelt a világítás korszerűsítése, 
a kutyák kitiltása a területről, 
valamint a Bókay-kert honlapjá-
nak a megújulása is. 

tAlálJUK Ki!
Kardos gábor, a Bókay-
telep önkormányzati 
képviselője régóta 
sürgeti a terület új-
ragondolását. A kert, 
amelynek természeti 
adottságai továbbra is 
páratlanok, kiemelkedő 
értéke kerületünknek. 
A mindennapokban be-
töltött fontos szerepére 
tekintettel a fenntartó 
városgazda Xviii. kerü-
let nonprofit zrt. nagy 
gondot fordít állagának 
a megőrzésére, ám az 
infrastruktúra ma már 
csöppet sem korszerű. 
A faházak, a napja-
inkban már nehezen 
áttekinthető belső víz-, 
csatorna- és úthálózat, 
a nyári napokon kicsi-
nek bizonyuló strand-
medence csak részle-
ges probléma: a park 
egészén látni, hogy 
„nincs kitalálva”.



legyen a régi, de új!
Megférnének egymás mellett a tradíciók és az újítások

a Herrich-Kiss-villa méltó központi épülete lehetne a megújuló Bókay-kertnek 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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9A RE-SEEties programban részt vevő országok szakemberei tanácskoztak Környezetvédelem – Kultúra

� az európai Unió és 
magyarország társ-
finanszírozásával 

megvalósuló re-Seeties 
projekt középpontjában 
a helyi közösségek kör-
nyezettudatos gondolko-
dásának kialakítása áll. 
a program hosszú távú 
célja a délkelet-európai 
városok erőforrás-ha-
tékony közösségekké 
formálása.

PusKás attila   

Az uniós projekt februári bu-
dapesti nyitókonferenciája óta 
eltelt időszakban elvégzett fel-
adatokról, a felmerült, illetve 
megvalósult ötletekről, az ak-
ciótervek kidolgozásáról tar-
tottak háromnapos találkozót 
október közepén a fővárosban 
a Re-seeties programban részt 
vevő országok szakemberei.

kettőS cél
Az erőforrások hatékony fel-
használása kiemelt témakör a 
délkelet-európai régió szakpoli-
tikájában. A végfelhasználók, il-
letve a lakosság fogyasztási szo-
kásai számos környezetvédelmi 
kárt okoznak. A mértéktelen 
energiafogyasztás, a gyakran 
ellenőrizetlen hulladéktermelés, 
valamint a koordinációs intéz-
kedések és a felhasználói tuda-
tosság hiánya miatt többek kö-
zött arra kell keresni a választ, 
hogy milyen módon lehet a 
rendelkezésre álló erőforrásokat 
az eddigieknél hatékonyabban 
hasznosítani.

A Re-seeties célja egyrészt 
az energiahatékonyság növe-
lése a helyi önkormányzatok 
szintjén, másrészt megoldások 
keresése a hulladéknak az ener-
giatermelésben való felhasználá-
sára, hasznosítására.

– Most a helyszíni szemlék 
szakaszában vagyunk. Bemu-
tattuk a külföldről érkezett 
szakembereknek a projekthez 

készített alaptanulmányt, és 
beszámoltunk nekik az elmúlt 
két évben az energetikai haté-
konyságot javító fejlesztéseink-

ről – ismertette a háromnapos 
munkaértekezlet egyik alapvető 
elemét Hunyadi István, az uni-
ós programban vezető partner-

ként részt vevő XVIII. kerület 
városigazgatója. – Tavaly öt 
önkormányzati intézményben 
szereltünk fel napkollektorokat, 

amelyek biztosítják az energia-
termelést, és jelentősen csök-
kentik a villanyszámla összegét. 

A partnerországok szakem-
bereinek megmutatták a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. Péterhalmi úti telephelyét 
is, s elvitték őket a Bókay-kertbe 
is.

– A városüzemeltetési divízi-

ónál bemutattuk, milyen célja-
ink vannak a zöldhulladékkal, 
milyen módon hasznosítjuk azt. 
A szándékunk az, hogy a kerü-
letben képződő zöldhulladékot 
energiatermelésre használjuk, 
illetve azt a részét, amelyik erre 
nem alkalmas, visszaforgassuk 
az egyéb kertészeti tevékenysé-
gekbe.

PályázatI 
előkéSzítéS
A Re-seeties program a töb-
bi olyan uniós projekthez ha-
sonlóan – mint az airLeD 
vagy a Re-Block –, amelyben 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
vezető partnerként vesz részt, 
arra törekszik, hogy olyan ter-
vek készüljenek, amelyek a kö-
vetkező hétéves uniós költség-
vetési időszak pályázatain sikert 
hozhatnak.

– Ugyanakkor szeretnénk 
csatlakozni a Polgármesterek 
szövetsége nevű mozgalomhoz 
is, aminek révén megalkothat-
nánk a fenntartható energia 
akciótervet – mondta Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester. – A 
terv megléte a feltétele annak, 
hogy a következő költségvetési 
ciklusban nagymértékű eU ál-
tal finanszírozott beruházásokat 
hajthassunk végre. A Re-seeties 
ennek az alapját teremti meg.
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a környezettudatos 
kerületért dolgoznak
Bemutatták a projekthez készített alaptanulmányt

a re-seeties a következő költségvetési ciklus kiemelt fejlesztéseihez teremthet alapot

A Lesenacht, azaz a könyvmolyok éjszakája 
németországban már régóta nagy népszerű-
ségnek örvend. A gyerekek késő este össze-
pakolják kedves könyveiket, plüssállataikat, 

kicsi lámpásaikat, az éhség elleni túlélőcso-
magjukat, összetekerik matracukat, takaró-
jukat, és bemennek az iskolába. Ott elhelyez-
kednek egymás mellett a földön, és olvasni 
kezdenek. Mindenki magában, csendben fog-
lalatoskodik, persze egy-egy huncut kacagás 
be-becsúszik a vidám részeknél.

 A programot a német nemzetiségi Ön-
kormányzat (nnÖ) a német mintától kicsit 
eltérően szervezte meg. A matracokat, a fej-
lámpákat, néhány német nyelvű könyvet és 
újságot önkormányzati pályázati támogatás-
ból vásároltak meg, de az olvasnivaló nagy 
részét – több mint 200 kiadványt – otthonról 
hozta  Fekete György, a nnÖ elnöke és Mol-
nár Hajnalka elnökhelyettes, némettanár.

– A könyvmolyok éjszakáját most tar-
tottuk meg először, de olyan nagy volt az 
érdeklődés, hogy tavasszal megismételjük – 
mondta az eseményt kezdeményező Molnár 
Hajnalka. – A programon hatvan 7–14 éves 
diák vett részt, többségük a Piros iskola ta-
nulója. 

Igonda Viktória, szomora gábor és 
Legenyei Máté, a Piros iskola diákjai jól érez-
ték magukat, és legközelebb is szeretnének 
részt venni az olvasás éjszakáján. Amikor 
beszélgettünk, gábor éppen egy régi autós 
újságot, Máté pedig sherlock Holmes-köny-
vet olvasott. 

– Az iskolában nincs sok idő a beszélge-
tésre, most erre is van alkalmunk – mond-
ta Viktória. – Megbeszéljük azt is, amit a 
könyvben olvastunk, de szóba kerül majd 
más is.

A gyerekek reggel kakasszóra ébredtek, 
s megreggeliztek, mielőtt a szüleik megér-
keztek, akik azt mondták, legközelebb ők is 
maradnának…

➜ fülep erzsébet

PasztelleK 
fázisoK és 
ParafrázisoK
A festészet napja alkalmából 
garamvölgyi Béla festőművész és 
huller ágoston képzőművész Pasz-
telldal című kiállítása nyílt meg ok-
tóber 15-én a lőrinci nagykönyvtár-
ban. 

A két művész évek óta jó barátságban van egy-
mással, nem véletlen tehát, hogy már harmadik 
alkalommal láthatók a képeik közös tárlaton.  
Három évvel ezelőtt a Pestszentimrei Közössé-
gi Házban nagygébé-kisgébé, egy évvel később 
a Lőrinci nagykönyvtárban Fecskedal címmel 
nyílt kiállításuk. Huller Ágoston mindkét alka-
lommal parafrázisokat készített garamvölgyi 
Béla munkáira reagálva. (Parafrázis: hozzá-
mondás, kifejtés, körülírás – A szerk.)

A művészek „drótpostán” keresztül rend-
szeresen leveleznek egymással, és garamvölgyi 
Béla elküldi a különféle készenléti állapotban 
lévő alkotásait barátjának, aki a képek részlete-
it vagy egészét újraértelmezi.

– Béla képeinek egyik-másik fázisához 
festett parafrázisom volt az elindítója a kö-
zös tárlatnak – mondta a kezdetekről Huller 
Ágoston. – ezúttal viszont fordult a kocka, 
mert az én pasztellkrétával készült munká-
im adták az ötletet Bélának, hogy ő is pasz-
tellel „játsszon” egy kicsit. A kiállításunkra 
készülve izgatottan figyeltem, hogy miként 
válik engedelmessé a kezében a pasztell.  
– Harminc éve nem dolgoztam pasztellkrétával 
– vette át a szót Garamvölgyi Béla. –  Érdekes 
volt megpróbálnom, nem erőltetve, mintegy 
pasztellre transzformálva a képi gondolatai-
mat. A kréta vonalas és festési technikára is 
alkalmas, azonban a színek egészen másképp 
viselkednek, mint ahogy az akril- és az olaj-
festéknél megszoktam. Hihetetlenül izgalmas 
felfedezéseket tettem munka közben. 

A tárlaton Kucsák László alpolgármester 
mondott köszöntőt, a kiállítást a szokásoktól 
eltérően az alkotók nyitották meg, és moderá-
torként közreműködött Juglné Vilhelm Tünde, 
a Lőrinci nagykönyvtár igazgatója. 

➜ fülep

MEsélő szÍnEk
A Krúdy-kör kiállításmegnyitót és irodalmi 
estet tartott október 16-án a zila Kávéház-
ban. 

Krausz Margit festőművésznek, a Kandó Téri Általános 
Iskola rajzpedagógusának Mesélő színek című kiállítá-
sát – Király Lajos író, költő, műfordító, a Krúdy gyu-
la Irodalmi Kör elnöke és Kanizsa József költő, író, a 
Krúdy kör titkára üdvözlő szavait követően – Oszvald 
György újságíró, szerkesztő nyitotta meg. 

– A tanári munkája mellett rendszeres alkotói mun-
kát is folytat, képei csoportos és önálló kiállításokon 
egyaránt láthatók voltak. A grafikai, festészeti alkotásai 
mellett a tűzzománc-készítést és a mintázást is kipró-
bálta. Készített továbbá könyvillusztrációkat, emblé-
materveket, és néhány képe újságokban is megjelent. 
nyaranta alkotótáborokban igyekszik tanulni, erőt 
meríteni a továbbfejlődéshez, mert úgy véli, hogy soha-
sem vagyunk készen. A képekkel sem és önmagunkkal 
sem… – mutatta be Krausz Margitot Oszvald györgy.

  A művésztanár így vallott önmagáról:   
– A festményeim a külvilágból elindulva egy belső 

utazásra hívják a szemlélőt, aki a képeket nézve velem 
indul, de remélem, hogy mindenki megleli bennük a 
maga üzenetét. ezek a képek vallomások, érzelmi és 
gondolati kitárulkozások. Felfedezhetők bennük a tö-
rekvéseim, az álmaim, a szorongásaim, a rácsodálkozá-
saim. szerintem az alkotó arca a munkáiban van. Aki 
ismerni akar, általuk meglát valahol. A világ ezernyi 
csodája, az emberek, a fák, a kövek, a növények inspi-
rálnak.  

A kiállítás megnyitóját követően a Kőbányai írók, 
Költők egyesületének Utunk című antológiáját mutat-
ták be a szerzők.  A műsorban Berkovics Jenő szájhar-
monikán játszott, továbbá Király Lajos, Mikuska Janka 
költő és Tálas Ernő, a svéd Királyi Opera tenorja mű-
ködött közre. 

➜ fülep

MegRÁgTÁK 
A KÖnyVeKeT 
nagy lelkesedéssel fogadták a gyerekek az október 25-i estétől másnap 
reggelig tartó olvasás éjszakáját a tengerkincs Játszóházban. A programot 
a Xviii. kerületi német nemzetiségi önkormányzat szervezte a német nyel-
vet tanuló diákoknak.

a projekt a délkelet-európai 
városok erőforrás-haté-
kony városi közösségekké 
formálásának hosszú távú 
jövőképe. tagjai 8 délke-
let-európai régió erFa- és 
IPa-partnerei (a Polgármes-
terek Szövetsége mozgalom 
tagjai, illetve a kezdeménye-
zés potenciális aláírói), olyan 
városok és régiók, amelyek 
a program témájában – a 
tervezésben és a straté-
giaalkotásban – közvetlen 
szerepet vállalnak. 
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A tükör másik 
oldala
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata és a Kondor Béla Közösségi 
ház idén 12. alkalommal szervezett ki-
állítást a városháza galériában a ma-
gyar festészet napja rendezvénysoro-
zat keretében.

Az október 14-én megnyílt kerületi kiállítás 
témáját a tükör sokfélesége és a tükröződés 
sokszínűsége adta. A vásznon nemcsak a ha-
gyományos tükör és a víztükör játéka, hanem 
az alkotók önnön tükröződése is megjelent. 
A képek mellett rövid bemutatkozót lehetett 
olvasni, ami által még közelebb kerülhettek a 
művek a nézőkhöz.

A tárlatot garamvölgyi Béla festőművész 
nyitotta meg, aki személyre szabott szakmai 
véleménnyel méltatta a tehetséges művésze-
ket. Köszöntőt mondott szarvas Attila ön-
kormányzati képviselő, az oktatási, közmű-
velődési, sport- és ifjúsági bizottság elnöke. A 
zenei aláfestést és a romantikus dallamokat 
Draskóczi Zoltán gitárművész szolgáltatta.

A galériában e. Kottek Péter, Mayer Irén, 
nagy ernő, Oszter Dezső, Rózsavölgyiné 
Tomonyák gitta és szávai Roland képeit lát-
hattuk. A kompozíció részeként a teret két 
nagy tükör töri meg, melyek közül az egyik 
forgásával még izgalmasabbá teszi a látványt. 

➜ cs. m.

gyógyító nap 
a Kondorban 
Az egészségmegőrzés és a termé-
szetes gyógymódok iránt érdeklődők 
gazdag vasárnapi programon vehettek 
részt október 27-én a Kondor Béla Kö-
zösségi házban.

– Immár huszonöt éve rendezzük meg az 
egészség és a természetes gyógymódok napját 
a közösségi házban – mondta Szabó Csabáné 
Otília, a program szervezője. – A kezdetek-
ben Oláh Andor természetgyógyász, szent-
endrei orvos tartott előadásokat az ember 
egészségének megőrzését és gyógyulását szol-
gáló természetgyógyászat testi-lelki-szellemi 
módszereiről. A programok szervezésekor 
igyekeztem később is ezt a vonalat követni.  
Miközben a nagyteremben folytak az előadá-
sok, ingyenesen lehetett igénybe venni külön-
féle típusú masszázsokat, életmód-tanácsadást, 
csontkovácsolást, ringatóterápiát, és kedvezmé-
nyes áron lehetett gyógyhatású készítményeket 
vásárolni. 

Az előadás-sorozatot az ezoterikus témákkal 
foglalkozó Balogh Béla elkezdődött… A ma-
gyarság szerepe az új világrendben című elő-
adása nyitotta meg, majd az előadó dedikálta az 
Új világ vagy aranykorszak című könyvét. 

Dr. Schuster Winfried András orvos-termé-
szetgyógyász a kvantumérintésről beszélt, őt 
Matyi István doktor, táplálkozáskutató követ-
te, aki hangsúlyozta, hogy nem szereti az orvos 
elnevezést, ő doktornak tarja magát, amit nem 
címnek, hanem védjegynek tekint. A doktor 
előadásában az egészségről mint a test, a lélek 
és a szellem egységéről beszélt. ezt az egységet a 
televízió színes képéhez hasonlította. Ha a kép-
ernyőn a színek fedik egymást, akkor szép lesz 
a kép, ha horizontálisan széthúzódnak, akkor 
megbomlik az egység, tehát nem beszélhetünk 
egészségről. 

A nap zárásaként Vlagyimir Linnyik 
parafenomén, okleveles extraszensz gyógyító 
egészség- és környezetjavító gyógyító meditáci-
ót tartott.

➜ fülep erzsébet

Fehér és fekete
lássuk végre fehéren, feketén! címmel 
három festőművész kiállítása nyílt meg 
a magyar festészet napja alkalmából 
október 17-én a Fehéren Feketén ga-
lériában.

A tárlat különlegessége, hogy az alkotók mind-
egyike hivatásos katonaként szolgált a Magyar 
Honvédségnél. 

A bemutatkozásra Nádasdi Mihály képző-
művész, a Fehéren Feketén galéria tulajdonosa 
kérte fel a Honvéd Kulturális egyesület kép-
zőművészeti tagozatának alkotóit. Korábban 
Baranecz Katalin, Kolárovits Katalin és Végh 
Hajnal, a szervezet három hölgytagja mutatko-
zott be, ezúttal pedig Berek Lajos szoborportréit 
és kisplasztikáit, Frömmel Gyula linómetszeteit, 
akrilképeit, monotípiáit és krétarajzait, vala-
mint Vankó István tusrajzait és rozsdás lemezre 
vegyes technikával készített képeit láthattuk. A 
művészek úgy gondolták, hogy ha már a Fehé-
ren Feketén galériában mutatják be a munkái-
kat, és a tárlatnak a Lássuk végre fehéren, feke-
tén! címet adják, akkor ezúttal csupán a fehér és 
a fekete színt alkalmazzák a műveiken. 

A vendégeket a galéria tulajdonosa, egyben a 
tárlat kurátora köszöntötte, s a kiállítást Feledy 
Balázs művészettörténész nyitotta meg. 

A tablókon olvashattuk az alkotók rövid élet-
útját. Megtudhattuk többek között, hogy Berek 
Lajos Mednyánszky László-díjas szobrászmű-
vész 1997-től foglalkozik aktívan a képzőművé-
szettel. Több művészeti szervezet tagja, köztük 
a Magyar Alkotóművészek Országos szerveze-
téé (MAOe). 

A kerületben élő Frömmel gyula festő-
művész a Magyar Kultúra Lovagja, s 1993–
2004-ig a Honvéd Kulturális egyesület kép-
zőművészeti tagozatának vezetője volt. A 
mestere Misch Ádám művésztanár volt, aki 
nonfiguratív festészetre tanította. Műveit 1981 
óta állítja ki rendszeresen egyéni és csoportos 
kiállításokon. Tagja a MAOe képzőművésze-
ti tagozatának, a Magyarországi német írók 
és Képzőművészek szövetségének, a kerületi 
Moholy nagy László Alkotókörnek (MOHA).  
Vankó István festőművész a Dési Huber-körben 
sajátította el a rajzi alapismereteket. Mestere 
Korga györgy, majd Misch Ádám, Végh András 
és szunyoghy András volt. 2002-ben elnyerte a 
nemzeti Kulturális Alap ösztöndíját. Rendsze-
resen részt vesz országos tárlatokon, a MAOe, 
a Magyar Festők Társasága és a Csepel galéria 
egyesület tagja.

➜ fülep 

Művészek 
díjazása
Két kerületi díjazottja is van az Ajka Tárlat Or-
szágos Képző- és Iparművészeti Kiállításnak. 
nemrég számoltunk be garamvölgyi Béla fes-
tőművésznek a Vásárhelyi őszi Tárlaton elért si-
keréről, ezúttal pedig az Ajka Tárlaton az 5KOR 
Képzőművész Csoport két tagjának elismerésé-
ről adhatunk hírt. A kerületünkben élő Bodnár 
Imre grafikusművész a Magyar grafikusművé-
szek szövetségének, Magyar József festőművész 
pedig Ajka városának díját vehette át október 
25-én a nagy László Városi Könyvtár és szabad-
idő Központban. 

A 2005-ben megalakult 5KOR csoport rend-
szeresen részt vesz az Ajka Tárlaton, s azóta min-
den évben díjazásban részesült valaki a tagjai 
közül. A zsűri döntése alapján 2010-ben Magyar 
József, 2011-ben Árvay Zolta fődíjat vehetett át.

➜ -fe-

A magyar festészet napját 2002 óta civil kezde-
ményezésre rendezik meg. ez az ünnep azóta or-
szágos szintű, a hazai kor társ fes té szet méltó és 
átfogó sereg szem léje lett. Az időpontválasztás pe-
dig nem véletlen, október 18-án ünnepeljük szent 
Lukács névnapját, aki évszázadok óta a festők vé-
dőszentje.

Az idei kerületi kiállítás már a címében – A 
tükör –  is utalt a tárlat fő elemére. A tükörre, 
amely fizikailag egy igen kifinomult, nagyszerű 
találmány, mégis számtalan babona övezi. Régen 
luxuscikknek számított, majd sok helyen betiltot-
ták. Tiszta képet ad jelenről és jövőről, de talán 
egy képzőművész kezében válik a legérdekesebb 
eszközzé. 

A november elejéig látható kiállítást Laczkó 
Ibolya művészettörténész nyitotta meg a Kondor 

Béla Közösségi Házban. Kucsák László alpolgár-
mester köszöntőt mondott, Orgován Tóth Fruzsi-
na zongoraművész pedig Claude Debussy dalla-
maival adott keretet a képeknek. 

➜ csernai mariann

Kiállító művészek: árvay zolta, 
Bakos tamás, Bódi Katalin, Bodnár 
imre, Buczkó imre, daradics ár-
pád, Forintos Anna, Frömmel gyula, 
garamvölgyi Béla, hatvani orsolya, 
huller ágoston, illés Anna, magyar 
József, mazalin natália, nemcsics 
Antal, Pálos miklós, ruttkay sándor, 
sándor József Attila, soltész melinda, 
teliska gyöngyi és temesi Péter



Tükörben a festészet
A magyar festészet napja a fény, a szí nek, a for mák és rit mu sok, az élő fes té szet 
ünnepe. Kerületünkben idén ezt a sokszínűséget egy misztikus elem, a tükör sok-
szorosan visszaadta. 

25 év dióhéjban: szeretni kell! 
„nem megszokni, nem megszökni, szeretni kell!” – tűzte Juhászné Bojtay Adél 25 
évvel ezelőtt a faliújságra. ezek a szavak inspirálják ma is a gyöngyvirág napközi 
otthon dolgozóit.

A XVIII. kerületi Értelmi Fogyatékosok napközi 
Otthona – ma gyöngyvirág napközi Otthon – 
Budapesten másodikként kapott működési enge-
délyt az ilyen intézmények közül. 1988. szeptem-
ber 1-jén alakult meg, az ellátottakat pedig már 
szeptember 15-től fogadták. Az intézmény első 
vezetője Juhászné Bojtay Adél volt, aki családi-
as légkört és igazi otthonos tereket hozott létre. 
A napközi otthonban középsúlyos – elsősorban 
felnőtt – értelmi sérültek kapnak ellátást, akik 
munkahelyen nem foglalkoztathatók, de állapo-
tuk nem indokolja a bentlakásos elhelyezést.

Az ellátás fő célja ma is az idejáró sérültek 
önálló életre nevelése, ezzel segítve társadalmi 
beilleszkedésüket és tehermentesítve a családju-
kat, valamint az, hogy hasznosan töltsék a hét-
köznapjaikat. Sarlós Zsuzsanna, aki 2004-ben 
vette át a szakmai vezetést, elmondta, hogy in-
tézményükben megfelelő szakmai háttérrel olyan 
munka folyik, amelynek középpontjában valóban 
az ellátottak állnak.

– A napközi otthonban mindig is fontos sze-
repe volt a művészetpedagógiának, amely a sé-
rültek önkifejezését, önértékelésének javítását 
segíti. Az intézmény fennállása óta folyamatosan 
részt vesz kulturális fesztiválokon, a gyöngyvi-
rág Tánccsoport számos kerületi, fővárosi és or-
szágos rendezvényen öregbítette már az otthon 
hírnevét. s az ellátás ma már csak akkor lehet 
teljes, ha munkánkat a sérültekkel együtt, az 
általuk hozott döntésekkel összhangban végez-
zük.

Az ünnepségen köszöntőt mondó Csomó Ta-
más alpolgármester hangsúlyozta: a legfonto-
sabb az, hogy minél többször csaljanak mosolyt 
a sérült emberek arcára, hiszen ez a mosoly teszi 
szebbé a többiek napjait is. A rendezvényen az 
ellátottak ének- és táncbemutatóval kápráztatták 
el a közönséget. Zárásként egy hatalmas csokolá-
détorta gördült a színpadra, ami mindenki arcára 
mosolyt csalt.

➜ csernai
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

Mackós hét 
a Dráva oviban
többéves hagyomány, hogy az állatok világnapja al-
kalmából „állatos hetet” tartanak októberben a drá-
va óvodában.

Az elmúlt években a Dráva ovisok kirándultak már tanyára, 
természetvédelmi területre, vadasparkba, ahol sokféle állattal is-
merkedhettek meg, és a házi kedvenceiket is bevihették az óvo-
dába. ebben az évben az állatos hét szervezése során a mackóra 
esett a legtöbb szavazat. 

Az ovisok ellátogattak a Veresegyházi Medveparkba, ahol 
közelebbről tekinthették meg a medvéket, megfigyelve a mozgá-
sukat, a hangjukat.  személyesen is megtapasztalhatták, hogy a 
macik egyik kedvenc csemegéje a méz, amikor hosszú fakanálon 
odanyújtották nekik ezt a finom csemegét.

A hét folyamán az óvodapedagógusok mézes finomságokkal, 
zöldségekkel, többféle gyümölccsel és magvakkal lepték meg a 
kicsiket.  

A medvés programok keretében mackókiállítást is szerveztek 
az óvodában. A gyerekek bevitték a kedvenc mackójukat, vala-
mint macit rajzoltak, festettek, és papírból a figuráját is kivágták. 
A különböző csoportok más-más színű kendővel öltöztették fel a 
macikat, amelyek másnapra „eltűntek” az óvodából, és csak egy 
térképet hagytak maguk után. Az ovisok egy kis kutakodás után 
a közeli kiserdőben találtak rájuk.  A sárga csoport a nyárfák 
tövében, a zöld a galagonyabokor környékén, a kék a tölgyesben, 
a narancssárga a homokozó körül, a lila csoport pedig az aká-
cosban lelte meg a csavargókat.

A kis játék után mindenki boldogan vitte haza az elkódor-
gott, de megtalált saját készítésű mackóját.

sZÉPKORÚAK ünnePe

Az idős emberek tisztelete magában fog-
lalja az elfogadásukat, a támogatásukat, a 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy tár-
sadalmunknak ők is hasznos tagjai, akikre 
nagy szükségünk van. szükségünk van arra 
a gazdag élettapasztalatra, higgadt bölcses-
ségre, amellyel csakis ők rendelkeznek…

Az idősek hónapja alkalmából 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzatának somogyi László, Élet-
fa, gyöngyvirág és Borostyán szoci-
ális szolgálata közösen kedveskedett 
ünnepi műsorral a kerületi nyugdíjasoknak. 
Bálint Ramóna, a somogyi László szociális 
szolgálat intézményvezetője elmondta, hogy 
csaknem 280 nyugdíjas vett részt a rendez-
vényen, amelyen nem csupán a gondozott-

jaikat fogadták örömmel, hanem minden 
kerületi nyugdíjast.

Császár Bíró Lilla előadóművész, a Kon-
dor Béla Közösségi Ház vezetője II. János Pál 
pápának a szeressétek az öregeket! című ver-
sével köszöntötte a szépkorúakat, majd Ughy 
Attila polgármester mondott ünnepi beszédet. 
– Mindannyiunknak könnyebb volna, ha 
olyan közegben élnénk, ahol az öregség és az 
öregséggel kapcsolatos gondolataink harmo-
nikusak lennének – mondta a polgármester. 
– s valahogy könnyebben, természeteseb-
ben kezelnénk azt, hogy a fiatalság elmúlik, 
az öregség pedig eljön. Azokban a családok-
ban, ahol a szeretet, az egymás támogatása, 
az együttérzés fűzi össze az embereket, a 
gyerekek is sokkal sikeresebbek és boldo-

gabbak. A gyermeknevelésben, a jövő felépí-
tésében a szeretet a leghatékonyabb eszköz. 
És ezt mi, középkorúak, kitől mástól, mint 
önöktől, a szépkorúaktól tudjuk megtanulni. 
Ughy Attila a beszédében idézte Wass Al-
bert szavait: „Tiszteld őseidet, mert rajtuk 
keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és 
Hazát.”

A köszöntőt követően Csomó Tamás szo-
ciális ügyekért felelős alpolgármester mon-
dott beszédet, majd a szervezők kulturális 
programmal örvendeztették meg az ünne-
pelteket. 

A műsorban Tóthfalusi László és művész-
társai fülbemászó dalokat adtak elő. Az idős 
emberek lelkesen tapsoltak a régi nagy slá-
gerek és a nóták hallatán, és ahogy emelke-
dett a hangulat, dalra fakadtak, sőt a műsor 
vége felé még táncra is perdültek. 

Az ünnepség végén az intézmény mun-
katársai egy-egy szál virágot adtak át a meg-
hívottaknak.

hirdetés

MARKET CENTRAL HÍRADÓ

A 236-os busz a tervek szerint a követ-
kező útvonalon közlekedik majd: Vecsés, 
Market Central – Üllői út – Béke tér – Fe -
rihegy vasútállomás – Béke tér – Üllői út – 
Szar vas csárda tér – Üllői út – Baross utca 
– Havanna utcai lakótelep körforgalom 
– Üllői út – Thököly út – Gárdonyi Géza 
utca – Haladás utca – Szarvas csárda tér 
– Üllői út – Béke tér – Ferihegy vasútállo-
más – Béke tér – Üllői út – Vecsés, Market 
Central.  

Tervezett útvonal

NOVEMBERTŐL új autóbuszjárat indul 236 
-os jelzéssel Pestszentlőrincen a Havanna- 
lakótelep, az Üllői út térsége és a vecsési 
Mar ket Central kedvezőbb közlekedési kap-
csolatának biztosítására. Az új járat indítására 
a felmerülő lakossági igény miatt volt szük-
ség, segítségével könnyebben eljuthatnak a 
vásárlók a XVIII. kerület szomszédságában ta-
lálható Market Central bevásárlóközponthoz.
 A kerület, a Market Central és a BKK finan-
szírozásában 2013. november 4-től a 236-os 
új járat Vecsés, Market Central és a Havanna 
utcai lakótelep között a Béke tér, Ferihegy 
vasútállomás és a Szarvas csárda tér érinté-
sével közlekedik. A járat reggel 6:30 és 20:30  
között 60 percenként indul. A menetrendsze-
rinti járat a BKK díjszabásában meghatározott 
feltételek szerint jeggyel és bérlettel vehető 
igénybe.

Új buszjárat a 
Market Centralhoz

www.marketcentral.hu, 
vagy www.facebook.com/marketcentralferihegy

Az új 236-os járat útvonala (világoskék színnel jelölve)

október többek között az idősek iránti tisztelet hónapja. ebből az alka-
lomból az önkormányzat szociális szolgálatai ünnepi műsorral és virággal 
ajándékozták meg a kerületi nyugdíjasokat október 17-én a rózsa műve-
lődési házban. 
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A híres zeneszerzőről elnevezett Haydn-terem 
napjainkban is a világ egyik legszebb és legjobb 
akusztikájú hangversenyterme. A három bu-
dapesti iskola növendékei ezért is érezték nagy 
megtiszteltetésnek, hogy ott zenélhetnek. 

A közös fellépés előzménye az volt, hogy a kő-
bányai szent László Általános Iskola kapcsolat-
ban áll az esterházy Magánalapítvánnyal, mivel 
már korábban is koncerteztek a meghívásukra. A 
kőbányai intézmény ezúttal „kooperációs” hang-
versenyre invitálta a XVII. kerületi Bartók Béla 
és a XVIII. kerületi Dohnányi ernő Alapfokú 
Művészeti Iskolát.

A X. kerületet a szent László Általános Iskola 
Kicsinyek kórusa és Harmónia gyermekkara, a 
XVII. kerületet a Bartók Béla Alapfokú Művészeti 
Iskola Piccolo fúvószenekara, Vadalmák citeraze-
nekara és népi énekcsoportja képviselte. Kerüle-
tünkből a Dohnányi zeneiskola gitáregyüttese és 
harmonikaegyüttese működött közre Draskóczy 
Zoltán, illetve Deli Zsolt vezényletével. szólót 
énekelt Visky Dénes, valamint az iskola több nö-
vendéke. 

A fiatal zenészek a műsorban ismert magyar 
és német szerzők kórus- és hangszeres műveit ad-
ták elő. Mozart- és Haydn-darabok mellett főleg 
Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és szőnyi erzsébet 
zenéje csendült fel.

A rendezvény záróakkordjaként a Dohnányi 
ernő zeneiskola növendékei Draskóczy Zoltán 
vezényletével a közönséget is bevonták az öröm-
zenélésbe, és A muzsika hangja című musical 
egyik legszebb betétdalát (edelweiss)  énekelték 
el együtt németül. 

A koncertet a kastélyt működtető esterházy 
Magánalapítvány támogatta.  Az esemény fővéd-
nöke szalay-Bobrovnicky Vince, Magyarország 
bécsi nagykövete volt, a koncert támogatói – akik 
a rendezvényen személyesen is megjelentek – 
györgy István, Budapest főpolgármester-helyet-
tese, Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, 
Kucsák László XVIII. kerületi alpolgármester, to-
vábbá Riz Levente, Rákosmente polgármestere. A 
művészetkedvelő közönség tagjaként Ughy Attila 
polgármester is részt vett az eseményen. 

➜ fülep erzsébet

örömzene 
az esterHázy-
kastélyban
Az ausztriai eisenstadtban (Kismartonban), az esterházy-kastély haydn-termé-
ben emlékezetes koncertet adtak a X., Xvii. és Xviii. kerület zenét tanuló fiataljai 
október 20-án. 

hirdetés

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s f e l v é t e l 

t e l e fo n o n :  
+36 30/954-2025

E-mail: 
varoskephirdetes@
varosgazda18.hu

HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s fe l v é t e l  t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025
E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s fe l v é t e l  t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025
E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

9 féle GYÜMÖLCSBOR
NYITVA: Hétfő – Péntek: 15 – 19 óráig

Szombat: 9 – 12 óráig
XVIII. Nimród utca 60.
beryllkft@gmail.com

06 20 2738 638
A kupon felmutatása 10% kedvezmény!

 

 

TÖRTÉNELMI BORVIDÉKEK 

BORAI 

9 féle GYÜMÖLCSBOR 

NYITVA 

Hétfő – Péntek: 15 – 19 óráig 

Szombat: 9 – 12 óráig 

XVIII. Nimród utca 60.   beryllkft@gmail.com 

06 20 2 738 638 
A kupon felmutatása 10% kedvezmény! 

 

 

TÖRTÉNELMI 
BORVIDÉKEK BORAI

 Minőségi borok
elérhető áron!

A Kispesti Piactól
100 m-re

a pavilonsoron.
1191 Budapest
Üllői út 218/8.

+36 70 679 1920

www.borhalo.com/kispest

 

A GlorieTT SporTiSkolAi 
ÁlTAlÁnoS iSkolA
szeretettel várja a leendő óvodásokat és szüleit:

OVIsTORnA TAnFOLyAMOK: 
Foci nagycsoportos fiúknak: kedd-csütörtök 17:00-18:00

Ovistorna lányoknak: kedd 16:15-17:00 és 
 csütörtök 17:15-18:00

„nyitott kapuk” az érdeklődő óvodás szülőknek:
8:00-12:00 és 14:00-16:00 óra között

2013. november 19-én,
2014. január 30-án,
2014. február 19-én.

A nAgyCsOPORTOs óVODÁsOKAT 
IsKOLACsIPegeTő FOgLALKOZÁsOK

várják: 1645-1730-ig
2013. november 25-én,

2014. január 13-án,
2013. december 9-én,
2014. február 14-én,
2014. február 24-én. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

Iskolánk elérhetőségei:
gloriett sportiskolai Általános Iskola
1186 Budapest, Tövishát u. 8.
Tel.:(06-1) 294-4153
Fax: (06-1) 291-9230
Honlapunk: http://gloriettsuli.hu
e-mail címünk: gloriettsuli@t-online.hu

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÚJ TELEPHELY ÉPÜLT BUDAPEST XVIII. KERÜLETÉBEN 

 

2013. október 28. 

Az Intramark Kft. 53.297.799 Ft uniós támogatással új telephelyet létesített Budapest XVIII. kerületében  
az Új Széchenyi Terv „Intramark Kft új telephelyének kialakítása a tömítésgyártási és gépkarbantartási, 
javítási szolgáltatási kapacitások fejlesztése érdekében” című sikeres pályázata keretében.  A 177,7 
millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból egy új 1168 m2 hasznos alapterületű csarnok, 
műhely és iroda épült, új gyártási technológia került telepítésre valamint új munkahelyek létesülnek. 

Az Intramark Kft. több mint 20 éve szakosodott a tömítéstechnikai termékek gyártására, forgalmazására.  
A debreceni, kolozsvári telephelyek után immár a fővárosban is rendelkezésre áll a cég a budapesti 

ügyfelek számára. 
 Itt elsősorban a gépkarbantartáshoz szükséges tömítések nagy választékával, gyors kiszolgálással, nagy 

szakmai tapasztalattal segítjük ügyfeleinket a tömítéstechnikai problémáik megoldásában.  
Ami az adott esetben raktári polcon nem található, azt a cég szakemberei az új, szintén a beruházási 

fejlesztés keretén belül telepített nagyteljesítményű tömítésgyártó gépen helyben legyártják 600 mm külső 
átmérőig.  

Az Intramark Kft. új telephelyén csarnok, gyártó részleg, műhely és raktár került felépítésre, amelyben 
helyet kaptak tömítésgyártó gépek, karbantartási célt szolgáló berendezések valamint különböző alapanyagok és 
szabvány termék raktárak.  A csarnokhoz kapcsolódik egy kétszintes fejépület, amelyben  ügyféltér,  kiszolgáló 
rész, irodák, tárgyaló, szociális helyiségek és szakmai oktatóterem található.  
 
 
 
 

INTRAMARK Kereskedelmi, Szolgáltató és Marketing Kft. 
Cím: 4026 Debrecen, Pesti u. 69. 
Telefon: +36 (52) 540-555, +36 (52) 445-971                 
E-mail,honlap: info@intramark.hu, www.intramark.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

Az Intramark Kft. 53.297.799 Ft uniós támogatással új telephelyet létesített Bu-
dapest XVIII. kerületében  az Új Széchenyi Terv „Intramark Kft új telephelyének 
kialakítása a tömítésgyártási és gépkarbantartási, javítási szolgáltatási kapacitások 
fejlesztése érdekében” című sikeres pályázata keretében.  A 177,7 millió forintos 
összköltségvetést meghaladó beruházásból egy új 1168 m2 hasznos alapterületű 
csarnok, műhely és iroda épült, új gyártási technológia került telepítésre valamint 
új munkahelyek létesülnek.

Az Intramark Kft. több mint 20 éve szakosodott a tömítéstechnikai termékek gyár-
tására, forgalmazására. 
A debreceni, kolozsvári telephelyek után immár a fővárosban is rendelkezésre áll a 
cég a budapesti ügyfelek számára.
Itt elsősorban a gépkarbantartáshoz szükséges tömítések nagy választékával, gyors 
kiszolgálással, nagy szakmai tapasztalattal segítjük ügyfeleinket a tömítéstechnikai 
problémáik megoldásában. 
Ami az adott esetben raktári polcon nem található, azt a cég szakemberei az új, 
szintén a beruházási fejlesztés keretén belül telepített nagyteljesítményű tömítés-
gyártó gépen helyben legyártják 600 mm külső átmérőig. 
Az Intramark Kft. új telephelyén csarnok, gyártó részleg, műhely és raktár került 
felépítésre, amelyben helyet kaptak tömítésgyártó gépek, karbantartási célt szol-
gáló berendezések valamint különböző alapanyagok és szabvány termék raktárak.  
A csarnokhoz kapcsolódik egy kétszintes fejépület, amelyben  ügyféltér,  kiszolgáló 
rész, irodák, tárgyaló, szociális helyiségek és szakmai oktatóterem található. 
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13HirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n BútorKárPit, SZŐNYEGPADLÓ ÉS SZŐNYEG TISZTÍTÁSÁT VÁLLALOM. 06-20-9-

356-740, VIZÍ BÉLA email: vizibela@gmail.com

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, 
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173

n Fűtés- gáz- vízszerelés, csatornaépítés teljeskörű ügyintézéssel. Gázkészülékek: 
kazánok, konvektorok, vízmelegítők, gáztűzhelyek, cirkok bojlerek javítása, szervizelése, 
átvizsgálása, beüzemelése, cseréje, garanciával, ügyintézéssel. Őszi átvizsgálás, 
karbantartás a 18. kerületben kedvezménnyel. Telefon: 0670/9487751 vagy 295-0018

n itt a fűtési szezon! Cserépkályha! Ellenőriztesse cserépkályháját szakemberrel! 
Cserépkályha átrakását, tisztítását, építését, bontását vállalom. Precíz, tiszta munkavégzés, 
korrekt árak. Nem dohányzom. vargakalyhas@yahoo.com,  Tel.: 0670/603-14-10

n minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna, 
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton 
eldobozolások, beázások kijavítása. Hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62

n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. TÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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 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 ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

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

n varrógéP javítás ottHonáBan. tel :283-7282

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról 

is elérhető adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi 
területére, azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő 
fix + jutalékos vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei 
számára, amellyel Ön biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói 
jogviszony nem feltétel. Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen 
szerzett tapasztalat előny. Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk 
fényképes önéletrajzát és motivációs levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-
500-4467 

n vándor óvoda Kindergarten Vándor / 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7sz / 1 fő 
óvodapedagógust keres  határozott időre 2015 május 31-ig. Bérezés pedagógus bértábla 
alapján max. pedagógus I/8-ig. Jelentkezeni lehet: Szlezákné Czirják Judit tel: 2 908-299, 
e-mail cím: vandorov@enternet.hu.

sPort-tánC

n erősségem a Korom! zumBa-gold® az időseK, túlsúlyosaK 
zumBája! nálunK Kifejezetten előnyt jelenteneK a roPogós 
ízületeK, az éveK, a KilóK és a ráncoK, számai! az órán 
figyelemBe veszem a jelenlévőK fiziKai- PszicHológiai 
állaPotát úgy a zeneszámoK ritmiKai összeállításáBan, 
mint KoreográfiáK egyszerűségéBen. a zumBa-gold® -Hoz 
semmiféle táncos előKéPzettség nem szüKséges!  HelyszíneK: 
Xviii. Ker. Piros isKola melletti dance city centerBen cím:1182 
üllői út 386. jelenleg minden szerdán 20H. és novemBer 
1.-től minden Hétfőn 15H.-tól. valamint a XiX.Ker. WeKerlei 
KultúrHázBan minden Hétfőn 18H. cím 1192 Petur u.7. gyere 
Bátran, mert szeretettel vár farKasné erzséBet sinKó 
tamás díjas zumBa oKtató és egy jó csaPat és 30/9964166 
HonlaPoK: WWW.zumBa-gold.5mP.eu, WWW.Kineziologia1.Hu

oKtAtás
n mAtemAtiKA, FiziKA KorrePetálást VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS 

KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI A +36-1-294-5985 TELEFONSZÁMON 
LEHET.

mŰtárgy

n PaPPné szilvia műtárgy szaKBecsüs díjtalan Kiszállással, 
Becsléssel vásárol mindenféle régiséget, szoBroKat, 
festményeKet, díszóráKat, dísztárgyaKat, ezüstöt, aranyat, 
BútoroKat, KönyveKet és teljes HagyatéKot. tel.: 06-20-465-
1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

megemléKezés
n távozott közülünk a „Nagy Tanító” Starech Richard 2013.09.23-án 90 évet élt. Volt 

kollégái, nyugdíjas társai, volt tanítványai és mind azok akik ismerték, tisztelték és szerették 
folyó év okt. 15-én búcsúztak Tőle. Csendes bölcs szavát kedélyes mosolyát soha sem 
feledjük. TKME, NYÉVE, PNYSZt.

n Az Ady endre iskolában 1963-ban végzett 8/B osztály (oszt. főnök Mátrai Mihályné) 
részére 2013 november 9-én osztálytalálkozót szervezünk. Találkozás az iskolában 10 órakor. 
Előzetes jelentkezés: Híripi Zsófia (Németh Tiborné) 295-1102 (10-16) 06-30-921-0055, 
email: nemes6@euroweb.hu vagy ingatlanközvetítő iroda (Nemes u. 6) ill. a facebook-on. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

ingAtlAn /elAdó-KiAdó/

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a Helyszínen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n Budahouse Partners ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő 
ügyfélkörének kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 06-1-
315-3367

n Budapest Xviii. ker. Lakatos Lakótelepen  43 m2-es, 1+1/2 szobás, földszinti, jó állapotú, 
parkettás, vízórás lakás, 4 emeletes téglaépítésű házban tulajdonostól eladó. Tömegközlekedéssel 
10 perc alatt az M3-as metró megközelíthető. Irányár: 7.200.000Ft. T.: 06/30-542-6043. 
INGATLANKÖZVETÍTŐK NE HÍVJANAK!

n Kamatmentes részletre, 222.000 ft./nm átlagáron, 
Pestszentlőrinc zöldövezetéBen éPülő, 37-90 négyzetméteres 
laKásoK leKötHetőK! WWW.emiliaHaz.Hu

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n eladó a havanna lakótelepen egy 53 m2-es, 1+2 félszobás, 6. emeleti öröklakás 
. Az átlagos állapotú, háztömbfűtéses lakás egyedi mérőórával rendelkezik. Irányár: 6,9 
MFt. Tel. 06 30 9317-174

n eladó Pestimrén az Újpéteri telepen egy emeletes, 3 és félszobás, 130 m2-es, 
lapostetős családi ház, 480 m-es telken. Az alagsorban a gáztüzelésű kazánon túl 
garázs, és egy hobbi szoba is helyet kapott. Irányár: 
21 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n A lipták telepen, csendes utcában eladó egy két generációs, 200 nm-es, 4+3 
félszobás családi ház, 600 nm-es telken. A dupla komfortos, cirkofűtéses házhoz garázs 
és műhely is tartozik. A pihenés perceit kerti tó és szaletli teszi hangulatossá.  Irányár: 
26,9 MFt. 
Tel: 06 30 9317-174

n eladó az Alacskán egy tetőtéri 65 nm-es, 2+1 félszobás, jó állapotú amerikai 
konyhás lakás, tégla házban. A lakáshoz teremgarázs tartozik. Irányár: 15,4 MFt. Tel: 06 
30 9317-174

n Xviii. kerület parkosított lakótelepén, a volt KISZ lakótelepen eladó 2. emeleten lévő  
44 nm-es, 1,5 szobás déli teraszos, részben felújított, jó állapotban lévő konvektoros, 
téglaépítésű öröklakás. Irányár: 8,5 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n lakóparkos szép napfényes környezetben eladó egy 2007-ben épült, újszerű, 
tetőtér beépítéses ikerház.. Az alsó szint 50 nm-es, itt amerikai konyhás nappali és WC 
található és terasz, fent 3 háló és fürdőszoba. Irányár: 24,7 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n szentimre-Kertváros legszebb utcájában 80 nm-es, 2 generációs, 3 szobás,  
felújítandó családiház 400 nm-es telken eladó. A lakások egybe nyithatók és a tetőtér is 
beépíthető. Irányár: 16,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n vecsésen lakóparkban eladó egy 2005-ben épült 160 nm-es, duplakomfortos, 
ikerház. 
A ház beosztása kiváló, a földszinten fürdőszoba, külön wc, garázs, terasz és a ház 
központi részén elhelyezkedő hatalmas nappali, fent  három hálószoba, fürdő. Az ikerház 
mindkét fele eladó!!! Irányár: 17 és 18 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n Pestszentlőrincen, zöld övezetben egy újszerű 47 nm-es 2+1 félszobás, 
klimatizált, jó felosztású, cirkófűtésű napfényes lakás eladó. Irányár: 13,99 MFt 
Tel:0620/263-8977

n Xviii. kerületben, csendes környezetben egy 84 nm-es kitűnő állapotban lévő, két 
szintes 3+1 félszobás dupla komfortos, fedett kocsibeállóval rendelkező lakás eladó. 
Irányár. 24,9 MFt Tel:0620/263-8977

n ganz- kertvárosban csodás környezetben lévő 74 nm-es 2+1 félszobás, két 
erkélyes, dupla komfortos 2007-ben épült, mélygarázzsal rendelkező lakás eladó. Irányár: 
18,5 MFt Tel:0620/263-8977

n rendessytelepen, távol a város zajától eladó egy kétszintes 1+3 félszobás sorházi 
lakás. Az ingatlan egy 110nm-es parkolóval rendelkező telken áll. A lakáshoz elkülönített 
kert és tároló is tartozik. Irányár: 19,5MFt Tel:0620/263-8977

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367

mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

HIrdessen lapunkBan!
+36 30/954-2025
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14 Ünnep

�néhány nappal 
vagyunk minden-
szentek és halot-

tak napja után. olyan 
ünnep után, amelyik 
más, mint a többi. a 
szó klasszikus értel-
mében valójában nem 
is nevezhető ünnep-
nek. Sokkal inkább 
emlékezésnek, amely-
nek a középpontjában 
azok a szeretteink 
állnak, akik itt hagy-
ták e földi létet. vajon 
hogyan emlékeztek 
a halottaikra a Szent 
lőrinc katolikus álta-
lános Iskolában? ezt 
is kérdeztük a kerület 
katolikus iskolájának 
igazgatóhelyettesétől, 
Szarvas attilától.

rótH ferenc   

– Rendeztek-e iskolai ünnepsé-
get, netán közös szentmisét, vagy 

inkább az elcsendesülés jellemez-
te ezt a napot?

– Mivel mindkét nap min-
dig az őszi szünetre esik, nincs 
közös megemlékezés. Az iskola 
szellemiségét azonban az egyéb 
őszi ünnepek (október 6., októ-
ber 23., november 4.) kapcsán is 
az elcsöndesülés, a hősi halottak 
iránt érzett tisztelet és a rájuk 
való megemlékezés jellemzi.

kereSztény 
közöSSég
– A magunk mögött hagyott na-
pok kapcsán felvetődik: a gye-
rekek magukénak érzik-e, fel 
tudják-e fogni ezeknek a jelen-
tőségét, az emelkedettségét? Az 
ő lelkükben ugyanis még nincsen 
helye a halál gondolatának…

– Az iskolánkat alkotó kö-
zösség keresztényi a szónak 
abban az értelmében is, hogy 
nagy családként állunk egymás 
mellett örömben is, bánatban is. 
Ha valakinek például kistestvére 
születik, az igazgatónő örömmel 
osztja meg a hírt mindenkivel 
az iskolarádión keresztül, hogy 
együtt örülhessünk. Ugyanígy, 
ha közeli hozzátartozója hal 
meg valakinek, a gyerekek, a 
tanárok, az iskolai vagy az osz-

tályközösség együtt imádkozik 
az elhunytért és annak család-
jáért.

reggelI 
ImádSágok
– A fenti gondolattól függetlenül 
megkérdem: volt-e a diákok kö-
zött olyan, akit megérintett az 
ünnep, akin megérezték, hogy a 
hatása alá került?

– A napokban hunyt el az 
iskolánkban korábban tanító 
kedves hitoktató. Azok a gye-
rekek, akiket tanított, és a ta-
nárkollégák is részt vettek a 
gyászszertartáson. Olyankor, 
amikor valakinek a közeli hoz-
zátartozója netán súlyos beteg, 
lehetőség nyílik reggelente a kö-
zös elmélyülésre a reggeli imán 
vagy az iskola kápolnájában. 
Mindennap a harmadik szünet-
ben közös rózsafüzér-imádságra 
gyülekeznek azok a gyermekek, 
akik így kívánják eltölteni eze-
ket a perceket. Ily módon, ha 
nem is közvetlenül, de mások 
fájdalmát átérezve találkoznak 
a gyerekek a halállal, az elmú-
lás szomorúságával. Ugyanak-
kor fontos, hogy azt is tudják: a 
halállal csak a földi létünknek 
van vége, mert hitünk szerint az 
elhunyt szeretteinkkel találko-
zunk a halálunk után, az örök 
életben.

világítás
Bár világszerte sok-
féle néven emlegetik, 
és legalább ennyi 
módon emlékeznek 
meg az ünnepről, egy 
azonban mindenhol 
közös: lámpagyújtás 
nélkül nem múlhat el 
a nap, az elhunytakra 
fénnyel emlékezünk. 
Aligha véletlen, hogy 
ezt a napot erdélyben 
egyszerűen csak a 
világítás napjaként 
emlegetik. 



a szent lőrincben 
más ez az ünnep
Keresztény családként gondolnak és emlékeznek az eltávozott szeretteikre
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fontos, hogy a fiatalok is megértsék: a halállal csak a földi lét zárul le

hAlloween: BoszorKányoKtól A „vérlevesig”
a világ számos országában meghonosodott, angolszász eredetű halloween ünnepét október 31-én tartják. a 
keltáknál ekkor ért véget a nyár, ekkor terelték be a szarvasmarhát az istállókba, s ünnepelték az új évet, egyszerre 
hódolva a napisten és a holtak ura előtt. a középkori hiedelmek szerint a mindenszenteket megelőző napon végezték 
üzelmeiket a boszorkányok és a varázslók. ma is több szekta tartja úgy, hogy ilyenkor a szellemi és a fizikai világ 
érintésnyire kerül egymástól, és ekkor a legnagyobb erejű a mágia. a vIII. századtól terjedt el az a hiedelem, hogy a 
torz vonásokkal „ékesített”, tökből faragott lámpások megvédik az utazókat a rossz szellemektől.
a legenda szerint létezett egy Jack o’lantern nevű ír falusi kovácsmester, aki annyira zsugori volt, hogy halála után 
a pokolba sem nyert bebocsátást. ehelyett arra ítéltetett, hogy örökké bolyongjon, kezében lámpással keresve 
nyugvóhelyét. az eredeti lámpás kivájt cukorrépa volt, benne egy izzó széndarabbal. az ünnep tengerentúli 
meghonosításával foglalta el a répa helyét a tök. a halloween 1840 körül jutott el amerikába, amikor az írországi 
burgonyaínség következtében ezrek vándoroltak ki, és vitték magukkal a szokásaikat.  hagyományos színe a fekete 
és a narancssárga.
halloween éjjelén a „szörnyételek” is divatosak: a gyerekek is fogyaszthatják a paradicsomból készült „vérlevest”, 
a „véres ujjat”, amely hosszúra vágott sült krumpli és frankfurti virsli ketchuppal vagy „drakula vérpudingját” 
(vaníliapuding málna- vagy epermártással). az ünnep számtalan amerikai regény, képregény és film tárgya. 
budapesten is rendeznek halloween-fesztivált, amelynek keretében tök-, smink- és jelmezversenyt is tartanak.  

Elcsendesüléssel és a halottak iránti tisztelettel emlékeztek a katolikus iskola diákjai

LÉT És 
HALÁL 
Ökumenikus szertartással egybekötött ke-
gyeleti megemlékezést tartottak november 
2-án a lőrinci temetőben. 
A halottak napja kiemelkedő alkalom arra, hogy emlékezzünk azokra, akik 
már nincsenek velünk. ilyenkor azok is felkeresik a temetőt, akik év közben 
nem tehetik meg ezt. 

− Idős vagyok már, nincs erőm rendszeresen kijárni a temetőbe. A gyerekeimmel fel-
váltva látogatjuk és tartjuk rendben a férjem sírját. Halottak napján vagy annak környékén 
azonban mindig kijövök – mondta a kerületben élő Marika néni a lőrinci temetőben férje 
sírja felé igyekezve.

A központi épületnél tartott kerületi kegyeleti ünnepség résztvevői nem csak saját ha-
lottaikra gondolhattak néhány pillanatra. Az esemény főhajtás volt mindenki előtt, aki a 
temető falai között nyugszik, az ökumenikus szertartás pedig módot adott arra, hogy je-
lenlevők magáról a halálról elmélkedjenek.

− Vallásos ember vagyok, nekem sokat jelent a mindenszentek és a halottak napja – 
mondta az ünnepségen részt vevő Udvary györgy. – Az ünnep és az itt rendezett ceremó-
nia segít abban, hogy az ember végiggondolja saját életét és értelmet keressen saját létezé-
sében.

A szertartást követően a megemlékezők az épület előtti feszületnél mécseseket helyez-
tek el. Az önkormányzatot az ünnepségen Csomó Tamás alpolgármester képviselte.

➜ K. gy.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Váljanak értékesebb emberkévé az óvoda falai között egyHáz

� augusztus 
utolsó napján 
ünnepélyes 

keretek között adták 
át a Szent lászló 
utcában a Sztehlo 
gábor evangélikus 
intézményegyüttes 
óvodáját, amely szep-
tember 19-től fogadja 
a kicsiket. azt az 
egyelőre hetven gyer-
meket, akinek mag-
adatott, hogy ebben a 
vadonatúj „ötcsillagos” 
oviban tölthesse a 
napjait.

 
Ha nem tudná az ember, hol jár, 
kikhez jött látogatóba, azt hi-
hetné, hogy valamelyik „multi” 
székháza elé érkezett. Hibátla-
nul kialakított, gondozott par-
koló, elektromos kapunyitó, 
hangtalanul csusszanó, mozgás-
érzékelő üvegajtó, makulátlan 
tisztaság, tükörként fénylő járó-
lap, festék- és tisztaságillat…

nem kell öregnek lennie az 
embernek ahhoz, hogy irigy-
kedjen egykori óvodája lepusz-
tultsága miatt, mert még az 
egyre jobban féltett és óvott mai 
gyermekek közül is csak kevés-
nek adatik meg, hogy ilyen cso-
daoviban tölthessen el hármat a 
zsenge éveiből.

nem hIába 
reménykedtek
nincs is mit csodálkozni azon, 
hogy csupa-csupa mosolygós 
arcú ember jön szembe a láto-
gatóval. A sztehlo gábor evan-
gélikus óvoda, Általános Iskola 
és gimnázium igazgatónője, 
Kalina Katalin, a Fecskefészek 
vezető óvónője, Fóris Istvánné 
és az intézmény lelkésze, Győ-
ri Dávid egyaránt büszke lehet. 
Büszke arra, hogy a nem egé-
szen kilenc hónap alatt kézzel 
foghatóvá, szemmel láthatóvá 
vált csoda valójában nem is az, 
hanem sok ember segítőkészsé-
gét, önzetlenségét és jóakaratát 
dicsérő munka pazar eredmé-
nye.

– Higgye el, a megnyitót 
követő hetek a munka mellett 
számunkra is a várakozás, a 

reménykedés jegyében teltek. 
Vártuk a vendégeinket, a gyere-
keket, bízva abban, hogy tetszik 
majd nekik az ovi, s elfogadnak, 
megszeretnek minket is, akik 
azért vagyunk itt, hogy széppé 
tegyük a napjaikat. Az első be-
nyomásaink azt igazolják, jól 
reménykedtünk – mondja az 
igazgatónő.

Hogy mennyire jól, ahhoz 
elég csak végigsétálni a „lakosz-
tályokon”.

A zöldektől, a Halacskáktól 
énekszó hallik, mint kiderül, 
születésnapot ünnepel a kis kö-

zösség. Az egyik szőke lányka 
feszeng a székén nagy zavará-
ban, mert ezek a percek csak 

róla szólnak. neki énekelnek 
a többiek, de nem ám a Happy 
Birthdayt, hanem szép magyar 
dalt, hogy aztán az óvó néni az 
ünnepelt kislány tányérjára te-
gye az első és legszebb falatot, a 
marcipánrózsát.

A galambok és a Hajók ép-
pen tízóraiznak, vitaminbomba 
a tányérkákon, alma minden 
mennyiségben, azt majszolják 
az elsőévesek és az iskola előt-
ti utolsó évüket az óvoda falai 

között töltők is. Valójában nem 
történik semmi különös, esznek 
a gyerekek… Azt azonban nem 
lehet nem észrevenni, nem lehet 
nem meghallani, hogy eközben 
mily kedves szavak és gesztu-
sok veszik körül őket. Olyanok, 
amelyek nyugalmat árasztanak 
a teremben, békét a lelkekben.

közelebb 
kerülnI
szépek a vezető óvónő, Fóris 
Istvánné gondolatai, aki el-
mondja, hogy a keresztény érté-
keken túl az egymás felé történő 
őszinte közeledést és nyíltságot 
tartják fontosnak.

– Úgy nyitunk a gyerekek 
felé, úgy fogadjuk őket, hogy 
minél közelebb kerüljünk a lel-
kükhöz. Ha mi, óvónők, elérjük 
ezt, akkor egészen biztosan szép 
választ fogunk kapni tőlük. Ha 
pedig így lesz, akkor biztosan 
azt mondja majd el otthon a 
gyermek, hogy jól érzem ma-
gam az oviban. nem is kell több, 
mert mi arra törekszünk, hogy 
tartalommal és értékekkel tölt-
sük meg a napjaikat. Úgy, hogy 
észrevétlenül váljanak más, ér-
tékesebb emberkévé.

ha Jön 
a Szmog…
Van még idő az ebédig, így a 
langymeleg időben hol máshol, 
mint a Fecskefészek udvarán 
játszik a most még csak hetven 
lányka és legényke. számuk az 
óvoda kapacitásának és a hirte-
len kelt jó hírének köszönhető-
en bizonyára emelkedni fog. 

Az óvodától távolodva az jut 
az ember eszébe, hogy ha majd 
egy ködös, esős, szmogos no-
vember végi napon rosszkedvű 
és reménytelen lesz minden, 
akkor csak be kell kopogtatni 
a Fecskefészekbe, s Isten óvó 
tenyerén már odalesz a bú és 
bánat…

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A szervezet lelkes, fáradhatatlan megbízott 
vezetője, Kovács István minden találkozá-
sunk alkalmával hangsúlyozza: „nem va-
gyok és sem főnök, sem vezető. egy vagyok 
csupán azok közül, akik segítenek. Az első 
őszi ételosztás kitűnően sikerült. Az ered-
ményességet mindig az emberek, a hozzánk 
érkezett vendégek pillantásából szűrhet-
jük le. Ha mosolyogósak, ha elégedetten 
üldögélnek és beszélgetnek az asztaloknál 
a falatozás után is, akkor tudjuk: örömöt 

adtunk nekik, legalább egy napjukat szebbé 
tettük, mert jóllakhattak.

Ha valaki azt gondolná, hogy az önkén-
tesek „nevesincs” ételekkel várják a szegé-
nyeket, az téved. eddig is akár étterminek 
nevezhető minőséget és a házi koszt válto-
zatosságát kínálták. nem volt ez másként 
most sem, amikor paprikás krumplit szol-
gáltak fel, de a jobbik fajtából. Volt benne 
virsli is, kolbász is, s mellé puha kenyeret 
tettek a vendégek elé, így, aki éhes volt, 

tényleg jóllakhatott, s kényelmesen dőlhe-
tett hátra az ebéd után.

A főfogás után még sütemény és hideg 
tea is várt az emberekre – hideg, mivel a 
szép októbernek köszönhetően húsz foknál 
is melegebb időben ehettek és sziesztázhat-
tak.

Felkereste a karitászt egy házaspár is. 
ők nem kérni jöttek, nem enni, sokkal in-
kább adni.

„Miközben osztottuk az ételt, egy jól 
öltözött hölgy és úr érkezett a templom-
kertbe, s közölték, szeretnének egy kisebb 
összeggel hozzájárulni a küldetésünk sike-
réhez. Magyarán, pénzt hoztak, azt adták 
át a pestszentimrei katolikus templom plé-
bánosának, Lak gábor atyának.”

Mint Kovács István elmondta, nem vár-
ta, nem kérte ezt a szervezet, azonban min-
den forintnak örülnek, s hálával fogadják 
azt.

„számunkra nagy összegről van szó. 
Akkoráról, amelyből, ha nem is teljes egé-
szében, de fedezni tudjuk a következő 
vendéglátás költségeit. semmit sem árult 
magáról a középkorú pár. Jöttek, odaadták 
a forintjaikat, s már mentek is… Mi ez, ha 
nem jótékonykodás? Hálásak vagyunk érte, 
a következő ételosztáskor az ő támogatá-
suk, az ő pénzük is benne lesz a menüben.”

s ha már a következőt említette a veze-
tő…

„ez az ételosztás november 16-án lesz, 
akkor 12 órától várjuk a vendégeket. Az 
adventi időszakban, ha meg tudjuk oldani, 
kétszer is fogadjuk a rászorulókat az imrei 
katolikus templom kertjében. A menüt még 
nem tudjuk, de amúgy sem mondanám 
meg. A karácsonyi ajándékot nem szokták 
elárulni…” 

IsMÉT eBÉDeT OsZTOTTAK
Az imrei karitász már az adventi időszakra készül

isten óvó tenyerén
Sárga galambok, zöld halacskák, kék hajók a Fecskefészek óvodában

nem egészen kilenc hónap alatt teljesen megújult és megszépült az óvoda

A Petszentimrei Katolikus Karitász, amint azt tavasszal megígérték, ősz-
től ismét a rászorulók segítségére siet. első alkalommal október 12-én 
fogadták ebéddel az éhes embereket. 

KereK év-
fordulóKat 
ünnePelteK

A Pestszentlőrinc erzsébet-Bé-
latelepi Református egyházköz-
ség október utolsó vasárnapján 
istentisztelettel ünnepelte meg, 
hogy 80 éves lett a bélatelepi 
gyülekezet. egyúttal képletesen 
fejet hajtottak a 70 éves temp-
lomuk előtt, amelyet 1943-ban 
Benkő István esperes szentelt 
fel. Az ünnepi istentiszteleten 
Csuka Tamás lelkipásztor, tá-
bori püspök hirdette az igét. A 
Felsőcsatári utcai reformátusok 
testvérgyülekezete az erdélyi 
Retteg település egyházközsége.

értÜK vAnnAK
az igazgatónőn, a lelkészen és a vezető óvónőn túl természete-
sen mások is gondoskodnak a gyerekekről.
így az igazgatóhelyettes, zámbóné karner anikó, a másik óvo-
dalelkész, deák lászló, valamint az óvónők: dudásné vass and-
rea, nyári debóra, Pató eszter, Prekler katalin és töreki tímea.

emléKezteK, 
vetélKedteK

Meghívót kaptunk a sztehlo 
gábor evangélikus óvoda, Ál-
talános Iskola és gimnáziumtól, 
amelyben egy olyan eseményre 
invitálták szerkesztőségünket, 
amely jelzi: a kerületi közösség 
rendkívül aktív. Október 25-én 
Luther és Kálvin nyomában, re-
formáció Magyarországon 
és erdélyben címmel országos 
komplex tanulmányi versenyt 
rendeztek az intézmény falai 
között. A magas színvonalú és 
csiszolt elmékre valló vetélkedés 
során ötfős csapatok mérték ösz-
sze a tudásukat két fordulóban. 
A végső győzelmet a Deák Téri 
evangélikus gimnázium sze-
rezte meg, megelőzve a Sztehlo 
Gábor iskola csapatát. 
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� Pestimre la-
kossága sem 
maradhatott ki 

az 56-os forradalmi 
eseményekből. ebben a 
jelentős baloldali, szoci-
áldemokrata és kom-
munista gondolkodású 
kerületrészben ugyanúgy 
zúgolódtak az emberek, 
mint máshol, sőt ők 
bátran ki is nyitották a 
szájukat rákosi mátyás 
legvadabb rémuralma 
idején. ezért a magyar 
dolgozók Pártja közpon-
ti vezetőségének első 
titkára soha nem tette 
be a lábát Imrére. az 
elmondások szerint félt 
az itt élő, az 1910–20-as 
években baloldalivá vált 
emberektől. 

1956. október 23-án este még a 
béke szigete volt Pestimre. Mi-
közben a Rádiónál már ropog-
tak a fegyverek, az itteni Marx 
(ma: nemes) utcában a tanács-
tagi beszámolón nyugodtan 
strigulázták, hány férfi, hány nő 
hallgatta az 5 éves terv párját 
ritkító eredményeiről szóló ösz-
szefoglalót, illetve a szocialista 
rendszer megdönthetetlen világ-
elsőségéről szónokló előadót.

„na, ezt lődd 
Szét, Iván!”
Október 23. után az imreiek 
sem tudtak munkába menni, 
ezért egyre dagadó sor várta a 
nehezen érkező élelmiszereket 
a nagykőrösi úti közért előtt. 
nagy káromkodásokkal kom-
mentálták a Pest felé robogó 
tankokat. Amikor az acélmonst-
rumok folyamában szünet állt 
be, a munkáskezek sínszálakat 
fektettek a mozi (ma a Budapest 
Bank fiókja) épülete elé a nagy-
kőrösi útra. Az egészet meg-
koronázták a ledöntött szovjet 
emlékmű középre állított obe-
liszkjével. sokan kiáltották: „na, 
ezt lődd szét Iván!” Az érkező 
tankoszlop parancsnoka szeren-
csére csak a „nép” feje fölé löve-
tett a géppuskákkal. 

Barikád épült a kisállomásnál 
is. A nagykőrösi utat keresztező 
iparvasúti vágányra tehervago-
nokat toltak, és jól körberak-
ták azokat vasúti talpfákkal. A 
szovjet tankosok vezetője ki-
parancsolta a környező házak 
lakosait, és velük szedette szét 
a talpfás barikádot. ezek a vas-

úti talpfák frissen voltak olajjal 
átitatva. Az érintettek szinte kó-
rusban szidták a torlasz építte-
tőjét, amikor meglátták a ruhá-
jukon, a kezükön, az arcukon a 
szinte lemoshatatlan foltokat. A 
„fővezér” hetekig csak nagy ke-
rülővel merészkedett haza.

A legnagyobb útakadály a 

nagyállomás és a strand (ma a 
szenczi iskola udvara) között 
készült. A Tüzép teljes faáru-
készletét kihordták az útra, s 
ezen kívül minden barikádépítő 
elemet felhasználtak a szovjet 
hadsereg feltartóztatására. Az 
imreiek apraja-nagyja ott tüs-
ténkedett az áthatolhatatlannak 

hitt úttorlasz magalkotásánál. 
sikerült az áramot is belevezet-
ni az úti bástyába, így amikor a 
„ruszki” tankok szétlőtték a ba-
rikádot, Pestimre a helyzetnél is 
sötétebbe borult. 

A pártvezetők között nagy 
volt a riadalom, hogy vajon mi-
lyen ítéletet ró ki rájuk az imrei 

nép. Mint később kiderült, alap-
talanul rettegtek. Amíg Pestimre 
önálló volt, az itt lakó, több év-
tizedes baloldali múlttal hata-
lomra kerülő vezetők semmi 
olyan intézkedést nem hoztak, 
amely a lakosságot negatívan 
érintette volna. (Az atrocitáso-
kat a felsőbb szervek hajtották 
végre.) A megyei szintig eljutó 
helyi pártvezető súlyos betegen 
feküdt otthon, muszáj volt or-
vost hívni hozzá. Igen ám, de 
Berczy Károly körzeti orvos volt 
a Pestimrei Forradalmi Bizott-
ság eszmei vezetője. A reszkető 
család megnyugodhatott, mert 
Berczy doktor a világ legter-
mészetesebb módján – minden 
elvi nézetkülönbséget félretéve – 
gyógyította meg a beteget.

a PárttItkár 
oSztott 
krUmPlIt
Az imrei lakosság már bele-
edződhetett a rossz ellátásba, 
amely a forradalom alatt foko-
zottan érvényesült. Pestimre 
párttitkára – akinek nem kellett 
elbujdokolnia –, látva az élelmi-
szerhiányt, felkereste a szabad-
ság Tsz vezetőjét, hogy mit tud 
adni a „népnek” enni. Végül 
sikerült krumplit találniuk. A 
közértesek viszont nem vállal-
koztak arra, hogy kimérjék a 
fejadagot. Mit volt mit tenni, a 
párttitkár osztotta a porciókat. 
A kanyargó sorban valaki meg 
is jegyezte, hogy hát milyen for-
radalom ez, ha már megint a 
kommunisták osztják a kaját… 

➜ Pándy tamás
helytörténész

pestszentimrei 
'56-os emlékek
A harckocsik parancsnoka szerencsére nem az emberekre lőtt

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

kiállÍtással 
nyitottak
A felújított imre-ház Pestszentimre 1956-
os történetét bemutató kiállítással nyílt 
meg. 

Pontosan negyven éve, 1973 óta létezik a 
Pestszentimre történetét bemutató helytörténe-
ti kiállítás. A gyűjtemény magját Pándy Árpád 
középiskolai magyar–történelem–földrajz sza-
kos tanár hagyatéka képezi, amelyet korábban 
a Dr. széky endre Társaság kezelt, 2012 óta pe-
dig az egykori tanár nevét felvevő Pándy Árpád 
Pestszentimre Helytörténeti gyűjtemény Ala-
pítvány. A gyűjteményből számos helyi kiállítás 
született, kölcsönöztek országos tárlatokra, és se-
gítették szakdolgozatok, kötetek, cikkek, albumok 
megszületését is.

Az állandó kiállítás mellett az alapítvány most 
időszaki kiállítással tiszteleg az Imre-ház megúju-
lása és az 57 évvel ezelőtti események előtt. 

− A kiállítás egyik érdekessége az a 13 pontos 
nyilatkozat, amelyet a frissen megalakuló for-
radalmi bizottság fogalmazott meg – emelte ki 
Pándy Tamás helytörténész, a kiállítás egyik ren-
dezője. – Figyelmet érdemel az a jegyzőkönyv is, 
amely a bizottság megalakulásáról számol be, és 
amely a szomszédos rendőrőrs írógépén készült 
mindössze két példányban. ezeken kívül rengeteg 
dokumentummal, kiállítási tárggyal elevenítjük 
fel ezt a Pestimrén is eseménydús történelmi idő-
szakot.

➜ K. gy.

a nemes utca és az ady endre utca környéke 1956-ban a béke szigete volt, mint Pestimre nagyobb része is

szimbolikus dátumot választott az 
önkormányzat arra, hogy a meg-
újult Imre-házat átadja a nagykö-
zönségnek. A munkálatok ugyan 
már szeptemberben befejeződtek, 
sőt a létesítmény hivatalos átadása 
is megtörtént, de az épületet októ-
ber 23-án egy – a kerületrész 1956-

os történetét bemutató – kiállítás 
megnyitásával vehették birtokba a 
helyiek.

a cIvIlek háza
Az Imre-ház épületét 1939-ben 
avatták fel. Központi elhelyezkedé-
se, szomszédsága a Hősök terével, 

funkcionalitása és – nem utolsósor-
ban – jellegzetes megjelenése a ke-
rületrész egyik ikonikus épületévé 
tette, amely ennek köszönhetően a 
legújabb időkben helyi védelmet is 
kapott. A 2012 májusában megkez-
dődött Pestszentimre-városközpont 
megújítása projektben az önkor-
mányzat célul tűzte ki, hogy a 
közeli közösségi házzal, a nemes 
utcával, a baptista és a katolikus 
templommal, valamint a szomszé-
dos Hősök terével egyetemben a 
ház is megújuljon. A projekt kereté-
ben – az eredeti építészeti karakter 
megőrzésével – csinosabb külsőt és 
belsőt kapott, s az emeleti termek 
most már akadálymentes felhajtón 
és liften is megközelíthetők. 

Az Imre-ház elsősorban a he-
lyi civil szervezeteknek – köztük 
a városrészi önkormányzat ülése-
inek – ad helyet, de itt található a 
Pestszentimre történetét bemutató 
kiállítás is.

1956 örököSeI
A megújult Imre-ház tehát ün-
nepnapon nyílt meg újra a nagy-
közönség előtt, ráadásul ünnepi 
látványossággal: egy új ideiglenes 
kiállítással, amely Imre 1956-os 
történetét mutatja be. Az épület 
átépítése és az 57 évvel ezelőtti tör-
ténelmi események kapcsolatát jól 
megvilágították Ughy Attila pol-
gármesternek az eseményen elmon-
dott gondolatai: 

− európában, Magyarországon, 
Budapesten, a XVIII. kerületben és 

Pestszentimrén: ott vagyunk, ahol 
ott akarunk lenni, és ott vagyunk, 
ahol jelen akarunk lenni. Ott va-
gyunk jelen, ahol a múlt és a jelen 
összeér: 2013. október 23-án, az új-
jávarázsolt Imre-ház első program-
ján. Úgy jöttünk ide, hogy tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy nemcsak 
a Pándy Árpád Pestszentimre Hely-
történeti gyűjtemény Alapítvány 
kiállítását nyitjuk meg, hanem a 
magyar történelem dicső, feledhe-
tetlen, egyszerre felemelő és lesúj-
tó szakasza előtt is fejet hajtunk. 
Hölgyeim és uraim, mi azoknak az 
örökösei vagyunk, akik 1956 őszén 
kiálltak magukért, és harcba indul-
tak. Mi ezt három éve tettük meg, 
és Isten kegyelmével a mi harcunk 
sikeres volt. Mert ez a kerület tudja, 
merre megy, és tudja, hogyan. ez a 
kerület már a szabad gondolkodás 
és a fejlődés kerülete, nem pedig 
egy önkéntes száműzetésbe vonult 
bátortalan és lesajnált városrész.

➜ Kerékgyártó györgy

  „mi azoknak az 
örökösei vagyunk, akik 
1956 őszén kiálltak 
magukért, és harcba 
indultak. mi ezt három 
éve tettük meg, és 
isten kegyelmével a 
mi harcunk sikeres 
volt” – mondta Ughy 
Attila polgármester a 
beszédében. 



„A HARCUnK sIKeRes VOLT”
Ez a kerület tudja, merre megy, és hogyan 

A megújult imre-ház és az 56-os kiállítás megnyitása egyben 
főhajtás is volt az 57 évvel ezelőtti események előtt – derült ki 
Ughy Attila polgármester hősök terén elmondott beszédéből.
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17programajánlóRomantikus szerelem a Polgárok Házában

klasszikus líra 
a filmvásznon

A madách Filmklub őszi programjának záró vetítésével 
folytatódik a lőrinci délutánok programsorozat: novem-
ber 24-én 16 órakor Joel hopkins munkája, a szerelem 
második látásra kerül vászonra a Polgárok házában.

Kardos gábor és barátai 2005 óta szervezik a filmklubot azzal a cél-
lal, hogy visszahozzák a klasszikus mozizás közösségi élményét a 
hajdan számos kitűnő és népszerű vetítőteremmel büszkélkedő ke-
rületbe. Az ingyenes vetítéseket ősztől tavaszig a Polgárok Házában 
tartják, az elmúlt két nyáron pedig a Bókay-kertben sikerrel idézték 
fel az egykori kertmozik hangulatát is.

ettől az évtől a filmklub vetítéssorozata a beszélgetős esteket, 
előadásokat, irodalmi esteket, megemlékezéseket és sok más érde-
kességet felvonultató Lőrinci délutánok programjába ágyazódott. 

A november 24-én látható film főszereplője emma Thomson és 
Dustin Hoffman. A romantikus dráma középpontjában két negyve-
nen túli ember váratlan, szép, olykor mosolyogtató pillanatokat is 
tartogató szerelme áll.

➜ K. gy.

pályaválasztási 
ankét

A kerületi pedagógiai hét programsorozatának kereté-
ben pályaválasztási ankétot rendeznek az általános is-
kolás diákoknak november 25-én, hétfőn 16 és 20 óra 
között a Karinthy Frigyes gimnáziumban (thököly u. 7.). 

A programok 16.10-től a továbbtanulással kapcsolatos általános 
tudnivalókkal kezdődnek, amelyekről Málnási gábor, a Mérei Fe-
renc Pályaválasztási Központ tanácsadója tart előadást.

16.40-től Maadadiné Borbély Mária, a kerületi Pedagógiai In-
tézet szakértője a pályaválasztási trendekről beszél, majd 17 órától 
Tábit sarolta, a gyáli Pedagógiai szakszolgálat igazgatója a Pálya-
orientáció a pszichológus szemével címmel tart előadást. 

17.30-tól ismerkedés a gimnáziumokkal, a középiskolákkal, a 
szakiskolákkal, a kiállítói standok megtekintése, egyéni konzultáci-
ós lehetőség pszichológussal. Önismereti tesztek kitöltése, eredmé-
nyek elemzése szakemberekkel.

kolompos-
koncert 

a rózsában  
november 10-én vasárnap 11 órakor megelevenedik a régi fonók 
hangulata. Amikor az emberek már készülnek a télre, a kinti tevé-
kenységek száma egyre csökken. Helyette inkább a házaknál, há-
zakban dolgoznak. így aztán a munka mellett elérkezik a tánc, a 
vigasság és a szórakozás ideje. ebből a régi, legendás hangulatból 
idéz meg egy keveset a Kolompos együttes Hidegen fújnak a szelek 
című koncertje a Rózsa Művelődési Házban.

A koncertre – életkortól függetlenül – mindenkit szeretettel vá-
runk! Belépőjegy: 1700 Ft/fő.

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 8. 13 óra: Orvosnapok
November 8. 20 óra: Halloween-party 
a retro jegyében. Belépőjegy: 1000 
Ft, jelmezben: 800 Ft.
November 9. 9 óra: Orvosnapok
November 9. 15.30: JÓNŐ projekt. 
Nőkről (nem csak) nőknek férfiaktól. 
A tanfolyam ingyenes előzetes 
bemutatója. Részletek a www.
rozsamh.hu és a www.eltero.hu 
honlapon.
November 10. 11 óra: Hidegen fújnak 
a szelek – a Kolompos Együttes 
koncertje. Belépőjegy: 1700 Ft.
November 10. 15 óra: a Kopacz 
Krisztina festményeiből nyíló kiállítás 
megnyitója
November 15. 19 óra: Szülők bálja 
a Brassó Utcai Általános Iskola 
szervezésében
November 16. 9 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
November 16. 18 óra: Sváb parti 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Németszármazású Polgárainak 
Egyesülete szervezésében. Tervezett 
program: nemzetiségi műsor a Piros 
iskola tanulóival és a Liederschatz 
kórus koncertjével. Vacsora, majd 
sváb táncház. Zenél a vecsési 
Brunner Zenekar. Belépőjegy: 2500 
Ft, amely igényelhető személyesen a 
Piros iskolában, a Táncsics iskolában, 
valamint az npexviii@gmail.com 
e-mail címen és a +36-30-990-
0770-es telefonszámon.
November 17. 15 óra: Délután a 
legjobb – komédia két részben. 
Belépőjegy: 2200 Ft, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 1500 Ft.
November 19. 18 óra: JÓNŐ projekt 
– tanfolyam
November 24. 11 óra: A Dzsungel 
könyve – zenés vadkaland a Turay 
Ida Színház előadásában. Belépőjegy: 
1700 Ft/fő.
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket Expressz-
jegyiroda működik. Jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
November 16. 9 óra: Karateverseny a 
Bushido SE szervezésében
November 17. 8 óra: Utánpótlás-
focitorna a Pestszentimre SK 
szervezésében

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
November 9. 18 óra: Orvosbál
November 16. 19 óra: SZAC-bál
November 17. 16 óra: Cartoon 
Heroes–Dunai Krokodilok férfi bajnoki 
floorball-mérkőzés
November 19. 18 óra: PLER-
Budapest–Nemzeti Kézilabda 
Akadémia-válogatott férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés 

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 12. 15 óra: Szász 
Ilona: Violin király és Hanga 
királykisasszony – zenés-bábos 

mesejáték gyermekeknek. Játssza 
Joós Tamás énekmondó és a részt 
vevő gyermekek.
November 14. 17 óra: Az agy 
csodálatos öngyógyító képessége. 
Sonnleitner Tamás előadása.
November 19. 14 óra: a Szent 
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub 
összejövetele
November 19. 15 óra: Dalaim 45 
éve – Dinnyés József daltulajdonos 
előadása a szeretet és a küzdelem 
dalaiból
November 20. 17 óra: 
KézműveSzerda – könyvjelzők és 
papírállatok készítése 
November 23. 11 óra: Társasjáték 
klub
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
November 13. 14 óra: Kézműves 
foglalkozás – készítsünk fakanálbotot!
Takács Zsóka új képekkel frissített 
tűzzománc-kiállítása egész hónapban 
megtekinthető.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
November 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
November 13. 16 óra: Receptcsere
November 18. 16 óra: Társas hétfő
November 25-ig retro szak- és 
tankönyvkiállítás látható a 
könyvtárunkban. A vitrinben 
az 50-es, 60-as, 70-es évek 
szakmunkásképző iskolai tankönyvei, 
valamint különböző szakmai 
ismereteket tartalmazó szakkönyvei 
tekinthetők meg.
A könyvtárban az év végéig 
folyamatosan látogatható a Gárdonyi 
Géza emlékére összeállított 
kiállításunk. 
A Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény által 
összeállított Kerületi óvodák a 
kezdetektől című kiállítás december 
közepéig tekinthető meg.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
November 6. 17 óra: Közéleti 
témák közszereplőkkel a NATIK 
szervezésében. Meghívott vendég: 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
November 7. 17 óra: Schmidt 
Gabriella festőművész kiállításának 
megnyitója
November 8. 10 óra: Ki mit tud? 
Vetélkedő a kerületi diákhetek 
rendezvénysorozat keretében.
November 9. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
November 9. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
November 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 13. 18.45: Zumba Nikivel
November 14. 14 óra: „Fehér 
asztalnál” – a NYÉVE összejövetele
November 15. 10 óra: Makk tündér 
csodái, avagy Citromka kalandjai – az 
Ametist Bábszínház zenés előadása 
óvodásoknak
November 16. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
November 16. 18 óra: Csönd és Az 
étellift – Harold Pinter két abszurd 
drámája az Ikrek Stúdió előadásában
November 17. 8 óra: Egzotikus 
kisállatfesztivál (vadászgörény, 
törpesün)
November 17. 8 óra: Sakkbajnokság
November 20. 18.45: Zumba Nikivel
November 21. 16 óra: a Havanna-
csoport klubdélutánja
November 23. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Ismét várják az érdeklődőket a 
közösségi házban tartott tanfolyamok: 
Akrobatikus rock and roll, Ritmikus 
gimnasztika, Kolibri Táncegyesület, 

Capoeira, Country Six Rebels, 
Break, Karda Bea Énekstúdió, 
Botafogo Táncegyüttes, Foltvarró 
kör. További információ a 291-6564 
telefonszámon kapható.
Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

városházA díszterem
városház utca 16.

November 10. 18 óra: a Túri család 
népzenei koncertje a Kondor Béla 
Közösségi Ház szervezésében
November 19. 18 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola zongora tanszékének 
hangversenye
November 22. 18 óra: Egy újabb 
korty derű. V. Kulcsár Ildikó Fiús 
anyák, lányos apák című könyvének 
bemutatója zenei aláfestéssel a 
NATIK szervezésében 

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
November 20. 18 óra: a 
Repüléstörténeti Társaság 
könyvbemutatója
Az Ég és Föld – A polgári repülés 
és Budapest XVIII. kerülete címmel 
összeállított repüléstörténeti 
kiállításunk november 20-tól a KÖKI 
Terminál első emeletén lesz látható. 
Tervezett nyitva tartás: keddtől 
vasárnapig 10–18 óra között.
A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a 
hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, szobrokat 
talál az érdeklődő. Az alkalmazás a 
honlapunkon érhető el.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 
óra között. November első felében 
külső helyszíneken bontunk, illetve 
építünk kiállításokat, ezért kérjük, 
elsősorban telefonon, e-mailben, 
illetve a kiállítóteremben keressék a 
munkatársainkat.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

múzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetéssel.
November közepén Vizek és kövek 
– különlegességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből címmel 
kiállítás nyílik. A részletekről 
honlapunkon tájékozódhatnak.
A Tomory-teremben az Ady 
Endre Általános Iskola történelem 
szakkörének munkái tekinthetők 
meg Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múltunk emlékei 
címmel.
Nyitva tartás: kedden 10–18 óra 
között, szerdától szombatig 14–18 
óra között. Kiállítótermünk november 
20-án és 23-án előreláthatólag 
zárva lesz. Erről a honlapunkon 
tájékoztatjuk az érdeklődőket.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 9. 18 óra: Pestszentimrei 
zenebona – Draskóczy Zoltán gitárművész 
koncertje az imrei római katolikus 
templomban. Közreműködik Fülöp Kornél. 
Belépőjegy: 500 Ft, amely elővételben 
is megvásárolható a Bányai Júlia utca 
23-ban, illetve a kihelyezett programok 
helyszínein.
Az ősszel még továbbra is külső 
helyszíneken várjuk programjainkra az 
érdeklődőket.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 56–60.):

November 9.: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
500 Ft.
Bajnokok tánciskolája a Studio 2000 
Táncsport Egyesülettel minden 
vasárnap. 10 órától manócsoport, 11 
órától step by step 6–10 éveseknek, 
14 órától ificsoport, 16 órától 
felnőtt csoport, 18 órától táncklub 
versenyzőknek.
Szerdánként 19 órától salsaoktatás.
Zumba kedden és csütörtökön 19.15-
től. Belépőjegy: 700 Ft.
Borostyán Gondozási Központ (Címer 
utca 88.):
November 8. 18 óra: Operabarátok 
klubja. Vezeti Ötvös Csilla, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese. A 
téma Pergolesi Úrhatnám szolgáló 
című vígoperája.
November 12.: Tudatos életmód klub. 
Aranyasszonyok régen és ma. Előadó: 
Golenya Ágnes.
November 13. 17.30: Kertbarát klub. 
Őszi teendők a gyümölcsösben.
November 14.: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. A részvétel díja 200 Ft 
plusz a felhasznált alapanyag ára.
November 20.: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. A részvétel díja 200 Ft 
plusz a felhasznált alapanyag ára.
A La Stella Énekstúdió 10 éves 
kortól várja az érdeklődőket. 
Előzetes jelentkezés Zorn Erzsébet 
korrepetitor-művészeti vezetőnél a 
06-70-943-0869-es telefonszámon 
vagy a PIK telefonszámain, illetve 
e-mailben: zornerzsebet@citromail.
hu; pikhaz@pikhaz.hu. Írásos 
jelentkezéskor rövid bemutatkozást és 
elérhetőséget kérünk.
Szenczi-Molnár Albert Református 
Általános Iskola (Nagykőrösi út 
55–57.)
November 8. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Belépőjegy 
gyermekeknek 500 Ft, felnőtteknek 
800 Ft.
A Pestszentimrei Sportkastélyban 
Baba-dúdoló és Maszat-kuckó-
foglalkozások. Érdeklődni a PIK Ház 
elérhetőségein lehet.
A programokról bővebb információért 
érdeklődjön személyesen az Imre-
pont-irodában (Bányai Júlia u. 23.), 
telefonon (291-9202), illetve keresse 
műsorfüzetünket, látogassa meg 
weboldalunkat (www.pikhaz.hu) vagy 
Facebook-oldalunkat (www.facebook.
com/pikhaz). 

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Kézimunka szakkör csütörtökönként 
17 órától. Nyugdíjas klub csütörtökön 
14–17 óráig.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10–19 óráig, szombaton 9–12 óráig 
a PIK Ház felújítása alatt a fenti 
címen! 
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.

PolgároK házA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. 

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

November 7. 18 óra: Nemzeti estek. 
Meghívott vendég: Pap Gábor 
művészettörténész.
November 19. 18 óra: Nemzeti estek. 
Meghívott vendég: Novák Előd, a 
Jobbik alelnöke.

BAl 18
üllői út 337. 

(MSZP-székház)
November 14. 17.30: Kibeszélő
Meghívott vendég: Vértes András, a 
GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke 
Tervezett témák: Európa fejlődik, 
Magyarország rosszul teljesít!;   
Rezsikommunikáció; A közszolgáltatók 
államosítása – mindegy, milyen 
áron?; Szaporodó korrupciós ügyek; 
A Fidesz gazdasági elitje – Orbán 
kezében a föld és a dohány...; 
Politikai játszmák a választások előtt.
Házigazda: Simon Gábor 
országgyűlési képviselő, az MSZP 
elnökhelyettese. Beszélgetőpartnere 
Dési János, a Népszava újságírója.

Programok
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rótH ferenc   

– Kérem, mutassa be néhány 
mondatban a szakközépiskolát.

– Az iskolánk 1989-ben in-
dult. Az akkori fenntartó itt 
képzelte el Budapest építészeti 
oktatásának a központját. A vál-
tozások során először gimnázi-
umi képzés kezdődött, majd azt 
informatikai szakmacsoportos 
oktatás váltotta fel. A válság az-
tán az építőipart sem kímélte, 
ami a szakmák beiskolázási szá-
mait is érintette. 

hIányt Pótoltak
– A sportosztály e tanév elején 
indult. Mi vezérelte önöket arra, 
hogy a sport felé is forduljanak?

– Korábban többször felvető-
dött már, hogy az iskola segítse a 
kerületben, az agglomerációban 
sportoló tanulók, az edzők és a 
sportvezetők munkáját. ez most 
meg is valósult. Olyan képzést 
akartunk kínálni a sportoló 
tanulóknak, a szüleiknek, az 
edzőknek, amely támogatja az 

edzést. Azzal a céllal, hogy a 
gyerekek minél jobb eredmé-
nyeket érjenek el a sportban, 
miközben a tanulás sem szorul 
háttérbe. gyakorló edzőként a 
saját tapasztalataim (eb-, vb-
érmek, helyezések) is azt mu-
tatták, hogy azok a diákok, akik 
a lakóhelyükhöz közel találják 
meg a tanulási és az edzési le-
hetőséget, jóval kisebb szám-
ban vesznek el a sport számára, 
mint azok, akiknek naponta 
órákat kell utazniuk. A kerület 
mindig is élen járt a sportban, 
erre a nagy múltú egyesületei, a 
rendezvényei is jó példák. egy-
értelmű volt tehát, hogy legin-
kább a középiskolai oktatásba 
beépített sportágazat hiányzott 
e régióban. Az iskola jövőjét év-
tizedekre meghatározhatja ez.

támogatáS 
Sokaknak
– A sportosztályban tanulók, ha 
nem is kapnak „protekciót”, de 
bizonyára más elbírálás alá es-

nek. Gondolok a hiányzásokra, a 
külföldi utazásokra. Miként tud-
ják egyensúlyba hozni ezt a többi 
osztályban folyó oktatással?

– Természetesen a saját esz-
közeinkkel mindenben támo-
gatjuk a sportot, legyen szó akár 
edzőtáborozásról, akár verseny-
ről. A beiskolázásnál azok a ta-
nulók, akiknek az egyesületével 
vagy a sportiskolájával, esetleg 
a sporttagozatos általános isko-
lájával szerződésben állunk, fel-
vételi vizsga nélkül kerülnek be 
hozzánk, de természetesen csak 
a sportosztályba. ezzel kívánjuk 
támogatni a magas színvonalon 
sportoló tanulóink továbbtanu-
lását és enyhíteni az esetleges 
gondjaikat. eddig is figyelembe 
vettük a speciális igényeiket. Ha 
arra gondolunk, hogy a jelenlegi 
férfi Davis-kupa-csapat szinte 
valamennyi tagja a Pogányba 
járt, büszkék lehetünk. De nem-
csak a sportolók, hanem a más 
területeken kiemelkedő diák-
jaink számára is biztosítjuk a 
szükséges támogatást, a kedvez-
ményeket.

e-naPló éS 
tanUlóSzoba
– Van-e lehetőségük a diákoknak 
arra, hogy egy-egy hosszabb hi-
ányzás után egyszerre számolja-
nak be bizonyos tantárgyakból, 
tananyagból?

– Mivel a szülők, a tanulók 

az e-napló segítségével pontosan 
követhetik az iskolában zajló 
eseményeket, a hiányzók vissza 
tudnak rázódni az iskolai életbe. 
A kollégáim arra is hajlandók, 
hogy megbeszéljék a tanulók-
kal, miből készüljenek fel. spe-
ciális esetben személyre szabjuk 
a számonkérést, alkalmazkodva 
a versenynaptárhoz. Az a diák, 
aki nem tud kellően felkészülni, 
a tanulószobán szakos tanárral 
pótolhatja a lemaradását. 

A sPortosztály 
„elitJei”
Az egyéni sportágat 
űzők közül most 
valkusz máté 
teniszező a 
legismertebb, akit 
a korosztálya egyik 
nagy reménységének 
tartanak. (A hosszabb 
iskolai távollétet 
alátámasztandó 
a fiatalember 
novembertől 
december közepéig az 
egyesült államokban 
edzőtáborozik.) szép 
sikereket érnek el a 
Pler ifjú kézilabdázói 
is, akik felismerték 
az előnyeit ennek a 
képzésnek. Közülük 
heten heti három 
pluszedzésen tudnak 
így részt venni.


  

csaK egy terv volt,
most megvalósult

A Thököly úti labdarúgópálya 
hibátlan, tükörsima műgyep-
szőnyege a jövőben a sZAC- 
és a Lőrinc United-futballisták 
hazai mérkőzéseinek lesz a 
helyszíne, de otthont ad azok-
nak a gyerekeknek is, akikben 
hosszú távon bízhatunk, és 
akik egyszer tán ismét be-
bizonyítják: ez a sportág is 
létezik hazánkban… A legfia-
talabbaknak tán sikerül majd 
kivezetniük labdarúgásunkat 
a jelen nem éppen dicsőséges 
helyzetéből. Ha így lesz, akkor 

nem csupán a múltunkból és 
annak szép emlékeiből aka-
runk megélni.

A hűvös szelet leszámítva 
kellemes idő várta azokat, akik 
kíváncsiak voltak a kerület új 
létesítményének az átadására. 
A szabványméretű labdarúgó-
pályát – igaz, keresztben – el-
sőként a legkisebbek vehették 
birtokukba, ők vívtak egy-
mással nagy csatákat.

Az ezt követő megnyitón 
részt vett a kerület polgármes-
tere, Ughy Attila is. ünnepi 
beszédében elmondta, hogy a 
komplexum elsősorban azok-
nak épült, akik szebbé, jobbá, 
sikeresebbé tehetik a magyar 
focit. ehhez az önkormányzat 
a jövőben is segítséget nyújt.

Csiki Károly, a Magyar 
Labdarúgó szövetség elnök-
ségének a tagja, az MLsZ 
pályaépítési programjának a 
koordinátora azt hangsúlyoz-
ta, hogy ennyi ügyes és lelkes 

gyerekből ki lehet és ki is kell 
nevelni azokat, akikre hosszú 
távon lehet számítani. Igaz, 
ez a csoda nem egyik napról a 
másikra válhat valóra, hanem 
hosszú, megtervezett, szak-
szerű munka eredményeként 
– mondta.

Lévai István Zoltán alpol-
gármester reményének adott 
hangot: hiszi és bízik ab-
ban, hogy azok a kissrácok, 
akik most bemutatták itt a 
tudásukat, néhány év múl-
va már valamelyik kerületi 

egyesület mezében futnak ki 
a pályára, hogy aztán még 
magasabb szinten képvisel-
jék a kerületet a hazai és a 
nemzetközi mérkőzéseken. 
    Megjelent az ünnepsé-
gen több olyan személyiség 
is, akiknek az ottléte jelezte: 
sokan figyelnek a lőrinci és 
imrei focira. Fenyvesi Máté, 
a Ferencváros VVK-t nyerő 
aranycsapatának a legendás 
balszélsője, Muraközi Tibor, 
a sZAC örökös tagja, a kerü-
let díszpolgára, Telek And-
rás, az FTC közelmúltjának 
klasszis hátvédje és Pisont 
István korábbi válogatott, a 
sZAC kiválósága és játékos-
edzője tapssal és kézfogással 
köszöntötte a gyermekeket. 
Az ünnepséget követően négy 
csapat részvételével futball-
tornát rendeztek az új pályán. 
A nyertes az 1908 sZAC Kse 
lett. 

➜ róth

PÁLyA AZOKnAK, 
AKIKBe ÉRDeMes 
BeFeKTeTnI
Ünnepélyes esemény volt október 18-án a thököly 
úti sporttelepen. műfüves futballpályát adtak át, 
sok-sok illusztris vendég részvételével.

 

�
Feltehetően ma még nem sokan gondol-
ják a Pogány Frigyes Szakközépiskoláról, 
hogy a sportban is jeleskedik. olyan 

értelemben, hogy szeptembertől sportosztálya 
is van a thököly úton található intézménynek. 
az igazgatónőt, hakkel Ildikót kérdeztük.

A kung-fu iránt egyre nagyobb az érdeklődés 
hazánkban. A fellendülés először a Bruce Lee-
filmeknek volt köszönhető, később pedig már in-
kább a remek külföldi és hazai mestereknek. gál 
Kristóf hétéves kora óta kungfuzik. egy bemuta-
tón fedezték fel, és négy évvel később már világ-
kupán szerzett bronzérmet.

– Lehetett volna ezüst is, mert csak egy század-
dal maradtam le magyar ellenfelemtől – fogadott 
az ifjú sportoló, aki a szent-gyögyi Albert Álta-
lános Iskola és gimnáziumban  5. osztályos „kis-

gimnazista”. Arra a kérdésre, miért választotta ezt 
a sportágat, így válaszolt: 

– Kisgyermekkorom óta vonz a keleti kultúra, 
és azóta áll közel hozzám a harcművészet meg a 
buddhizmus is. 

 Ilyen egyszerű ez… Kristóf, kora ellenére, igen 
komolyan gondolkodik, szorgalmas a tanulásban 
és az edzéseken is, jó tanuló, és már most tudja, 
mi akar lenni.

– Régebben viharkutató szerettem volna len-
ni, de mostanában inkább az informatikusi pá-

lya vonz – avatott be jövőbeli elképzeléseibe.  
    Arra a kérdésemre, hogy mi vonzza a kung-
fuban, rövid, de határozott választ adott:

– Az, hogy ez egy igen összetett sportág, nem-
csak sport, hanem önvédelem, egészség és életmód 
is. Remélem, egyszer világbajnoki szintre viszem a 
kungfuzást. 

Kristóf edzője, sifu Váradi györgy – aki egy-
ben a Magyar Tradicionális Kung Fu és Wushu 
szakszövetség alelnöke, a Hét Csillag sáska kung-
fu hazai vezető mestere és a kerületben működő 
Hung Kung-fu iskola vezetője – szerint erre min-
den esélye megvan, mert ahogy fogalmazott: 

– Kristóf rendkívül jó mozgásalapokkal ren-
delkező, szerény, de igen szorgalmas versenyző. 
Ha hisz magában, akkor a jövő kimagasló ver-
senyzője válhat belőle.

➜ (temesi)

szép sikereket érnek el a Pler ifjú kézilabdázói is, akik felismerték az előnyeit ennek a képzésnek

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

lőrinci Kung-fu-siKer érden
október közepén rendezték meg a 14. nemzetközi harcművészeti világkupát érden, 
amelyen szép lőrinci siker született. A 11 éves gál Kristóf a shaolin Quan gyermek ii. 
fiú pusztakezes kategóriában bronzérmet szerzett.

A tanuló sportolók kedvenc intézménye lehet a Pogány
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A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

POnT nÉLKüLI 
HÉTVÉge A BLsZ-
BAJnOKsÁgBAn

 
nem mondható, hogy sikeres hétvégén van túl a Bu-
dapest-bajnokság ii. osztályában szereplő két kerü-
leti csapat. Az élmezőnyhöz tartozó, de a soraiban 
alaposan meggyengült PsK a 43. sz. építőkkel mér-
kőzött hazai pályán, s kapott ki 3-1-re. A sereghajtók 
sorát szaporító szAC ellenfele a szabadkikötő volt, 
idegenben. A lőrinciek sem bírtak a soros ellenfél-
lel, 4-0-s vereséget szenvedtek, így továbbra is négy 
pontjuk van csupán.

 
A PsK gyengébb szereplésére lehet magyarázat. Az, hogy a 

fél csapatuk, öt játékos eltiltás miatt nem léphetett pályára. Az 
ok a régi „bűnükben” keresendő… A gázgyár elleni mérkőzé-
sen a csapat három játékosát is kiállította a játékvezető. Pénzes 
Sándor vezetőedző akkor nem kívánt nyilatkozni, nehogy „csú-
nyát” mondjon, s még nehezebbé tegye csapata helyzetét. A 43. 
sz. Építők elleni november 3-i meccs előtt már nyugodtan beszélt 
az akkor történtekről.

– Biztosan mi is hibáztunk, nem lett volna szabad felvenni a 
kesztyűt, amit a bíró elénk dobott. Három játékosomat zavarta le 
a pályáról olyan szabálytalanság után, ami maximum sárga lapot 
érdemelt volna. Láttam a jegyzőkönyvet, higgye el, nem történt 
más és súlyosabb fegyelemsértés, mint bármelyik más találko-
zón. Az angolkisasszonyok báljára nem illő szavak elhangzottak 
ugyan, de mindenki tudja, ez nem ok a tömeges kiállításra.

Mivel a PsK-ban akkor a három kiállított focista mellett két 
sérült sem tudta folytatni a játékot, a mérkőzést le kellett fújni. A 
három pont a gázgyáriaké lett – így írja ezt elő a szabálykönyv. 
Azt viszont nem teszi kötelezővé, amit Pénzes edző mond:

– A kiállított focistáimat hónapokra eltiltották, ami megma-
gyarázhatatlan. Ha egy meccs, ha két meccs az eltiltás, azt mon-
dom, elfogadható. De az, hogy egy csapatot lefejez valaki, az eny-
hén szólva felháborító.

ezzel nincsen még vége a történetnek, sőt az ellentmondás 
most következik.

A Budapesti Labdarúgó szövetség fegyelmi bizottsága a játék-
vezetőt és az egyik asszisztenst is hosszú időre eltiltotta a műkö-
déstől.

A PsK esetében a fegyelmi bizottság előbb hitt a játékvezetők-
nek, majd utána őket is eltiltotta. A kettő együtt nem megy, mert 
az egyik félnek igaza kell legyen… Következésképpen az egyik 
ítélet rossz, amivel vagy egy csapat sorait gyengítették meg hóna-
pokra, vagy játékvezetőket meszeltek el érthetetlenül.

A pestszentimreiek az elmúlt vasárnapon „fél csapattal” álltak 
ki hazai pályán a 43. sz. Építők ellen. A vereséget akár borítékolni 
lehetett, bár a meccs előtti napon ezt nyilatkozta a vezetőedző:

– Most már nem nézegethetünk visszafelé. ez van, ezt kell 
megoldanunk, azon leszünk…

nos, hiába igyekeztek, mert az „egyben lévő” Építők jobb volt, 
nem véletlenül nyert 3-1-re.

A PsK az ötödik helyről várja a folytatást.
A kiesés elkerüléséért küzdő sZAC az októberi utolsó fordu-

lóban 6-1-re kapott ki a MAFC-tól hazai pályán, november 3-án 
pedig a szabadkikötő otthonában szerepelt. nem volt sikeres a 
látogatás, mert a lőrinciek 4-0-ra kikaptak, s ezzel továbbra is 
négy pontjuk van csupán, ami azt jelenti: alaposan meg kell iz-
zadniuk tavasszal, ha bent akarnak maradni a „blaszkettőben”.

 
Keret, ha fér
ez történt…
Az utóbbi három fordulóban az alábbi eredményeket érte el a 

két kerületi csapat: PsK: a szabadkikötő ellen 3-1-es győzelem, a 
Rákosszentmihállyal 1-1, az Építőktől 3-1-es vereség.

sZAC: a gázgyártól 7-1-es, a MAFC-tól 6-1-es, a 
szabadkikötőtől 4-0-s vereség.

IMRe-sIKeR 

második alkalommal tartották meg november 3-án a 
sportkastélyban a 44 éven túliaknak kiírt labdarúgó-
tornát, amelyen idén öt csapat lépett pályára. A győ-
zelmet a házigazda Pestszentimre szerezte meg.

 
Méltán lehet büszke a kezdeményezésére Konrád József, a PsK 
vezetőségének a tagja.

– Minden évben ilyentájt, Imre-nap közelében szervezi meg 
a kerület a Pestszentimrei napokat. ennek kapcsán vetődött fel 
bennem a gondolat, hogy miért ne tehetnénk még színesebbé a 
rendezvénysorozatot. Tavaly már házigazdái is voltunk az első 
tornának, amely, akárcsak az idei, jól sikerült, különösen úgy, 
hogy itthon tartottuk a kupát.

nemcsak a kerületből, hanem azon kívülről is érkeztek örök-
ifjak, hogy bemutassák, mit tudnak a labdával a sportkastély 
parkettáján.

nos, sok szépet láthatott a közönség. Azt is, hogy a PsK-nak 
nem csupán a BLsZ II-ben szereplő „nagycsapata” teljesít jól 
ezen az őszön, hanem az idősebb korosztály is. A házigazda okos, 
szervezett játékkal nyerte el a serleget, megelőzve a Káp-City (a 
Káposztásmegyerről érkezettek) gárdáját.

Igaz, a sZAC csak a negyedik helyen végzett, de a nap gólja az 
ő csapatukhoz fűződik. Pontosabban Bencze Miklós nevéhez, aki 
olyan gólt lőtt az egyik meccsen a bal felsőbe, hogy azt a futsal-
vébé döntőjében is megirigyelhetné bármelyik játékos.

Ami a +1 csapatot illeti, az a kerületi rendőrkapitányságé volt. 
Azért szerepeltek ők „műsoron kívül”, mert a koruknál fogva 
előnyben voltak a többiekkel szemben. így csak annyit róluk: ők 
mutatták be a legszebb, legötletesebb játékot. Öregszenek még 
tíz-tizenkét évet, s akkor elvihetik majd a serleget…

A torna és az azt követő közös ebéd után Csomó Tamás alpol-
gármester megkoszorúzta a sportkastély előtt álló szent Imre-
szobrot, és ünnepi beszédet mondott.

 

– Gondolom, vége a „hufizásnak”, 
most már vagy a keresztnevén 
szólítják a játékosok, vagy úgy, 
ahogyan egy edzőt szoktak.

– nincsen sem „főnök”, sem 
„mester”. nem akarom, mert 
alapvetően nem ezen múlik, 
hogy megkapom-e a tiszteletet. 
Az sokkal inkább a pályán dől 
el. Ha „meghalnak” ott, akkor 
mondhatnak akármit. ez a lé-
nyeg, az eredményesség.

 – Rá is fér a csapatára, mert 
biztosan önnek is kapirgálnia 
kell az emlékezetében, hogy még 
egy ilyen gyászos bajnoki rajtra 
találjon.

– nem nagyon emlékszem, 
de megmondom őszintén, nem 
is érdekel, mert a jelen helyzet-
ben csak egyetlen irány létezhet 
számunkra. Az előre!

a SPortág 
JövőJe
– Ránézve a tabellára, más irány 
nincs is, pontosabban fölfelé 
van.

– Igen, egyirányú utca ez, 
mert ha végképp beragadnánk 
a végébe, akkor… De nem is 
mondom, mert erre még gon-
dolni sem akarok.

– Megértem, s nemcsak azért, 
mert ízig-vérig sportember, ha-
nem azért is, mert gondolom, 
mint egykori serdülő-, ifi– és 

junioredző, átéli a klub utánpót-
lás-korosztályainak a helyzetét. 
Másodosztályú egyesületben nem 
taposnák egymást a gyerekek.

– Valóban, s talán ez a leg-
fontosabb. A sportág jövője 
Lőrincen. ezen túl persze még 
számtalan meghatározó tényt 
lehet felhozni, hogy miért nem 
szabad kiesünk. De nem is aka-
rom sorolni.

amIt tUdtak, 
az Se tUdták
– Nézzünk inkább előre, de 
olyan szemüvegen át, amelyik 
azért megmutatja, hogy milyen 
volt a srácok „lelke”, amikor 
megkapta őket.

– Olyasféle, mint amikor 
semmi nem sikerül valakinek, 
s már azt sem tudja megcsi-
nálni, amit egyébként gond 
nélkül tud. sajnos volt idejük 
megtanulni, milyen győze-
lem nélkül levonulni egy-egy 
meccs után.

– Miként lehet segíteni ezen 
a nem könnyen megoldható 
helyzeten?

– Már csak néhány mérkő-
zésünk van hátra az őszi sze-
zonból, utána másfél hónapnyi 
szünet következik. Azt az időt 
kell majd a lehető legjobban 
kihasználni, s akkor, remélem, 
nem leszünk már sereghajtók.

kemény 
hónaPok előtt
– Mi lehet a legjobb ebben a fia-
tal csapatban?

– Pontosan az, amit mond. 
Az, hogy fiatal, az, hogy len-
dületes. gondoljon bele… A 
PLeR-ben nem egy játékos 96-
os születésű, tehát még nem is 
nagykorú. nekik kell felvenniük 
a versenyt a marcona huszon– 
meg harmincévesekkel, akik 
többet tudnak a kézilabdáról 
meg robusztusabbak, mint ők. 
ettől függetlenül mondom, 
hogy meg kell találnunk azt a 
játékstílust és rendszert, ame-
lyikkel fel tudjuk venni velük a 
versenyt.

– Tudom, hogy van csapata, 
még ha nem is acélos jelenleg. 
Mikorra ígérhető, hogy igazi, 
egységes együttes fut ki a mecs-
csekre?

– Ismerve a játékosokat, a ké-
pességeiket, azt merem biztosan 
kijelenteni, hogy a rájátszásra 

már együtt lesznek. szakmailag 
is, akaratban is, fejben is. így 
lesz, s a rájátszásban el fogjuk 
érni a célunkat, amely nem di-
csőséges ugyan, de a jelenlegi 
helyzetünkben a realitást takar-
ja: hogy a következő idényt is 
az első osztályban kezdje meg a 
csapat.  

ÖT héT, hAT meccS

A pler-Budapest a következő 
csapatokkal találkozik még 

ebben az évben:

11. forduló, november 9.:
Orosháza–PLeR

12. forduló, november 17.:
 Vác–PLeR

13. forduló, november 23.: 
PLeR–győr

14. forduló, december 4.:
Balatonfüred–PLeR

15. forduló, december 7.:
gyöngyös –PLeR

16. forduló, december 14.: 
Veszprém –PLeR

A Cegléd legyőzésével BeFeJeződhet A rossz szériA

„Hufival” elindul 
fölfelé a Pler?

Hutvágner istvánnak van oka az örömre, a Pler ebben a bajnokságban megszerezte az első győzelmet 

� mint ismeretes, a Pler vezetősége októberben 
felbontotta az addigi vezetőedző szerződését. az 
egyébként kiváló szakembernek, zsiga gyulának 

azért kellett távoznia a szakmai főnök posztjáról, mert 
az együttes 9 bajnoki forduló után is pont nélkül állt, s 
érezhető volt: nagyon ég már a ház… zsiga helyére azt 
a hutvágner Istvánt, vagy ahogyan a legtöbben szólítják, 
hufit nevezte ki a vezetőség, aki végigjárta a klubban a 
szamárlétrát. 1999-től volt ő már „minden” lőrincen. 

Két mérKőzést vívtAK A Pler KézilABdázói 
Az úJ edzővel, hUtvágner istvánnAl.
az első meccsen a mezőkövesd volt az ellenfél, ide-
genben. ezt a találkozót még elbukta a csapat, úgy 
tűnik, kevés volt az a néhány nap, amit az új edző el 
tudott tölteni a játékosokkal.
a következő alkalommal a cegléddel találkoztak, hazai 
pályán. azzal a gárdával, amelyik a pontjait tekintve 
jobban állt a lőrincieknél, tehát kapaszkodnia kellett 
a Pler-nek, hogy végre megszülessen az első siker. 
megszületett, mégpedig a telt házas lőrinci Sport-
csarnokban. ezek után joggal bizakodik mindenki a jó 
folytatásban.
eredmények: mezőkövesd–Pler 28-24; Pler–
cegléd 30-23.
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Az ember nem gép, arra is szüksége van, hogy szeressék mint személytportré

�
a kerület első 
díszpolgára, So-
mogyi lászló előtt 

is tisztelgett erdő Péter 
bíboros, érsek az ok-
tóber 11−12-i főpásztori 
vizitációján. az egyház-
fő szerint az egykori 
havanna-lakótelepi 
plébános olyan nyelven 
szólt az emberekhez, 
amelyet a nem hívők is 
megértenek: a szeretet 
nyelvén.

KeréKgyártó györgy  

− Ritka alkalom, hogy a püspök 
személyesen látogat el plébániai 
területre. Mi az oka a mostani 
látogatásnak? 

− A személyes találkozásra 
talán valóban ritkábban van le-
hetőség, de a kapcsolat a helyi 
közösséggel élő és folyamatos. 
A főpásztori vizitáció ősi ha-
gyomány az egyházban. ennek 
a látogatásnak a módszerét és a 
célját maga az Apostoli szent-
szék határozta meg: a püspök a 
közösséget keresi fel, a plébániai 
közösség vezetőit, tagjait, továb-
bá a közösség számára fontos 
dolgokat: templomokat, emlék-
helyeket. egy ilyen találkozás 
lehetőséget ad arra, hogy az 
egyházmegye és a helyi közössé-
gek kapcsolata még szorosabbá 
váljék. Az ilyesfajta események 
gyakoriságára visszatérve: igaz, 
az esztergom−Budapesti Fő-
egyházmegye az egyházmegyei 
rendszer átszervezése során 
éppen húsz évvel ezelőtt kapta 
meg az akkori Váci egyházme-
gyétől ezeket a területeket, és 
azóta most van először alkalom 
a főpásztori vizitációra.

a vIzItácIó 
értelme
− Ön nem csak a plébániát ke-
reste fel, ellátogatott a Somogyi 
László Szakszolgálathoz is. Mi-
ért?

− A vizitáció során a püs-
pök azokat a személyeket, in-
tézményeket, közösségeket is 
felkeresi, amelyek jó kapcso-
latot ápolnak a plébániával. A 
somogyi László szakszolgálat 
ilyen. gábor elemér atya, a he-
lyi egyházmegyei kormányzó 
minden pénteken elmegy az 
itt lakó idősekhez, kiszolgál-
tatja nekik az oltáriszentséget, 
közösségszervező és szociális 
feladatokat lát el. Mivel a vizi-
táció pénteki napra esett, ter-
mészetes volt, hogy vele együtt 
én is felkeressem az otthont, 
és magam vigyem el az oltári-
szentséget az itteni közösség-
nek.

őrzIk 
az emlékét
− A szakszolgálat munkatársai 
erre az időpontra időzítették az 
éppen húsz esztendeje elhunyt 
Somogyi László atya emlék-
táblájának a megkoszorúzását, 
amelyen ön is részt vett. Hogyan 
vélekedik püspök úr a Havanna-
lakótelep szeretett plébánosáról?

− somogyi László különle-
ges szociális érzékkel megáldott 
ember volt. A szentekre mindig 
jellemző a szegények szeretete. 
nagyon fontos, hogy biztosítsuk 
az anyagi körülményeket, meg-
oldjuk fizikailag azt, amit csak 
lehet, akár az orvostudomány, 
akár más eszközök segítségé-
vel – de ez nem elég. Az ember 
nem gép, arra is szüksége van, 
hogy szeressék, mint személyt. 
És ezt éppen a legszegényebb 
vagy a legrosszabb egészségi 
állapotban lévő emberek igény-
lik a leginkább. Aki ezt teljesí-
teni tudja, olyan nyelven szólal 
meg, amelyet mindenki megért. 
Mindegy, hogy hívő vagy nem 
hívő, mindenki megérti. Értet-
ték ezt a nyelvet Calcuttában, 
Teréz anya körül, és értették 
itt, László atya körül is. ezért 
őrzik az emlékét még mindig 
szeretettel olyan emberek is, 
akik nem katolikusok, nem hí-
vők.

nyelv, amelyet 
mindenki megért
Erdő Péter bíboros szeretetről, közösségről és Somogyi Lászlóról

erdő Péter bíboros fontosnak tartja, hogy az ilyen látogatásokkal még szorosabb kapcsolatot alakítson ki a hívekkel

somogyi lászló
vácott, a piaristáknál tanult, ott végezte el a hittudományi Főiskolát, és ott szentelték pappá 1935-ben. 1940-ig káplán 
és hitoktató volt albertirsán, zagyvarékason és a Pestszentlőrinci Főplébánián. 1940-től 1946-ig templomigazgató a fő-
plébániához tartozó állami lakótelepi helyi lelkészségen. ő lett az állami lakótelep helyén felépülő havanna-lakótelep első 
plébánosa, s egészen 1990. évi nyugdíjazásáig szolgált itt. az atya elsőként kapott díszpolgári elismerést az 1990-es 
szabad helyhatósági választások után létrejövő új önkormányzattól.

Valóságos múzeummá változott 
a szemeretelepi családi ház ta-
karos kertje, ahol barátok, pá-
lyatársak, valamint a Hírközlési 
és Informatikai Tudományos 
egyesület tagjai ismerhették 
meg a vákuumelektronika szak-
emberének munkásságát. Az 
összejövetelen jelen volt Kucsák 
László alpolgármeser, ország-
gyűlési képviselő is, aki jókí-
vánságaival meghatotta a lassan 
nyolc évtizede, azaz tízéves kora 
óta aktív tudóst. 

– ez egy olyan életút és 
nyugdíjas időszak, amelyet min-
denkinek csak kívánni lehet. 
Azt, hogy ilyen életvidáman, ér-
deklődően és szellemileg frissen 

tudjon részt venni a közösségi 
életben – mondta Kucsák Lász-
ló. 

A meghívott vendégek 
nagy érdeklődéssel hallgatták 
a Tungsram cég 1500 főt fog-
lalkoztató gyára egykori igaz-
gatójának, a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola tanárának a 
rádiócső-fejlesztéssel kapcsola-
tos történeteit. sanyi bácsi azt 
is elárulta, hogy napjainkban is 
szakadatlanul folytatja a fejlesz-
tőmunkát, tapasztalatait átadva 
a fiatalabb generációnak. 

– Húsz éve foglalkozom 
plazmagömbök készítésével, 
és ezek közül az a kedvencem, 
amelyben elektróda helyett a 

magyar szent korona kicsinyí-
tett mását használtam. Manap-
ság pedig egy többek között 
szoláriumlámpákkal foglalkozó 
hazai cégnél vagyok szakta-
nácsadó, így a hölgyek bőrének 
szépségéért is tehetek valamit – 
mesélte irigylésre méltó derűvel 
a 86 éves tudós. 

Csak akkor szomorodott el, 
amikor a családjáról beszélt, hi-
szen feleségét és két gyermeke 
közül a fiát nem tudhatja már 
maga mellett. Arra a kérdésre 
pedig, hogy a gazdag életmun-
kájából mire a legbüszkébb, 
szeretetre méltó szerénységgel 
válaszolt:

– egyik kollégám egy nagy-
frekvenciás generátor javítására 
vállalkozott, amikor elektromos 
ütés érte, és lezuhant hárommé-
teres magasságból. nekem kel-
lett újraélesztenem, amit a fel-
épülése után évekig mindennap 
megköszönt nekem. 
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SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!
 20 éve Pestszentimrén, Önökért!

1 pár szemüveglencsét �zet 2 pár vihet!!
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13 Mi Önre szabjuk szemüvegét!

Havi és napi kontaktlencsék
Varilux progresszív szemüveglencse AKCIÓ!
Akár 40.000.- Ft/pár  kedvezmény!!
A progresszív szemüveg mestere!

KeRTI PARTI 
A TUDOMÁny 

JegyÉBen

A vákuumelektronikai szakterületen világszinten ki-
emelkedő cég nyugalmazott vegyészmérnöke, a kerü-
letünkben élő mészáros sándor a saját életéből merí-
tett történetein keresztül tudományos utazásra várta 
vendégeit az otthonába. egy bensőséges találkozón 
adott betekintést a nem mindennapi életpálya egyes 
állomásaiba. 

n sanyi bácsi 
azt is elárulta, 

hogy napjainkban 
is szakadatla-
nul folytatja a 

fejlesztőmunkát, 
tapasztalatait 

átadva a fiatalabb 
generációnak.


