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KörnyezetünKért

A hulladékkezelésről és -gazdálko-
dásról, a hőszivattyúrendszerekről, a 
geotermikus energia felhasználásáról 
és egyéb környezetvédelmi témákról 
szólt a vecsési bálint ágnes műve-
lődési központban megrendezett 
energianap, amelyen az ökoiskolaként 
működő bókay árpád általános iskola 
igazgatónője az intézmény nevelési 
programjáról tartott előadást.

AdóKedvezményeK

Több adókedvezményt vehetnek igénybe 
jövőre a magánszemélyek. az épít-
ményadó mértéke nem módosul, a te-
lekadó kisebb lesz a magánszemélyek 
számára. többek között erről döntött 
november 27-i testületi ülésén az ön-
kormányzat. szabálysértésnek minősül 
a közterületi alkoholfogyasztás, ami 
az engedéllyel rendezett programokra 
természetesen nem vonatkozik.

döntés előtt

A XVIII. kerületi pedagógiai intézet 
nyolcadik alkalommal rendezett 
pedagógiai szakmai napokat és pá-
lyaválasztási ankétot. a 7–8. osztályos 
tanulókat és szüleiket november 26-án 
csaknem 30 kiállító középiskola és 
szakmai előadások várták a karinthy 
frigyes gimnáziumban. az ankéton a 
diákok személyesen is megismerked-
hettek az iskolákkal.

itt A miKUlás

Idén is eljött a magyar gyerekekhez a 
lappföldi mikulás. joulupukki novem-
ber 30-án érkezett meg a liszt ferenc 
repülőtérre, ahol óvodások várták. a 
találkozó a vecsési airport Hotel buda-
pestben folytatódott, ahol finnország 
budapesti nagykövete, pasi tuominen 
is köszöntötte joulupukkit, aki itt is 
megajándékozta a gyerekeket, a fel-
nőtteknek pedig üzenetet küldött.

menő FUtás

A Bókay-kertben rendezték meg 
november 23-án a mezeifutó atléták 
105. országos bajnokságát, amelyen 
a serdülőktől a felnőttekig valamennyi 
korosztály képviseltette magát. ideális 
időben bonyolíthatták le a futamokat, 
csaknem ezer indulóval, amelyek 
egyikében rajthoz álltak a lendületbe 
hozzuk! elnevezésű nyílt kerületi ama-
tőrverseny indulói is.

5. oldal 9. oldal 12. oldal 15. oldal4. oldal

�ünnepi ének-
szóval és 
látványos 

műkorcsolyagálával 
nyílt meg a kerületi 
jégpálya a régi pi-
actéren november 
30-án. az első esti 
ingyenes korcsolyá-
zási lehetőség szép 
számú érdeklődőt 
vonzott, a megnyitóra 
megtelt a jégpálya 
közvetlen környéke.

első alkalommal 2010-ben léte-
sített jégpályát az önkormány-
zat, akkor a Bókay-kertben le-
hetett hódolni ennek a népszerű 
téli sportnak. Azóta a régi piac-
tér vált a hagyományos karácso-
nyi korcsolyázóhellyé, a Bókay-
kert az ünnepek után fogadja be 
a jégpályát.

adveNti féNybeN
Idén sem lesz ez másként. A 
régi piactéren december 30-ig 
üzemel a jégpálya, ezt követően 
átköltözik a Bókay-kertbe, ahol 
január 6. és február 28. között 
várja a látogatókat.

A megnyitó előtt fellobbant 
az első gyertya fénye a tér Ül-
lői út felőli dombján elhelyezett 
hatalmas adventi koszorún és a 
mellette lévő hatalmas – kerüle-
ti vállalkozók felajánlásából állí-
tott – karácsonyfán. Az ünnepi 
hangulatot a Kossuth téri evan-
gélikus gyülekezet kórusa kará-
csonyi dalokkal tette teljessé.

Kucsák László országgyűlé-
si képviselő, alpolgármester jó 
sportolást, kellemes időtöltést 
kívánt a megjelenteknek:

– Biztos vagyok abban, hogy 
itt is és a Bókay-kertben is na-
gyon jó szórakozást fog nyújtani 
a jégpálya. Kívánom mindenki-
nek, hogy jó egészséggel hasz-
nálja, és hogy minél több ifjú és 
örökifjú vegye birtokba a jeget.

láNyok a jégeN
Az alpolgármester rövid meg-
nyitóbeszédét követően a kor-
csolyáké lett a főszerep. A steps 
on Ice se és a Jégkorszak se ifjú 
műkorcsolyázóinak gálaműso-
ra következett. A nagyobbaktól 
már-már a felnőtt versenyző-
két idéző kűröket láthattunk, a 
kisebbek pedig vidám zenékre 
komponált produkciókkal szó-
rakoztatták a közönséget.

Végül eljött a legfontosabb 
pillanat is, amikor a várakozók 
birtokba vehették a 450 négy-
zetméteres jégfelületet. Sokan 
igyekeztek kihasználni azt a 

lehetőséget, hogy ezen az estén 
ingyen lehetett korcsolyázni.

Az önkormányzat következe-
tesen ragaszkodik ahhoz, hogy 
a belépőjegyek ára ne szökjön 
az egekbe. S akárcsak eddig, 
most is van büfé, és korcsolyát 
is lehet bérelni. A pálya tovább-
ra is három célt szolgál. Először 
is a helyi lakosok mozgását, 
sportolását, sőt akár romantikus 

randevúknak, baráti találkozók-
nak is helye lehet. A tanítási 
szünet végeztével délelőttönként 
a kerületi óvodásoknak és isko-
lásoknak tartanak kihelyezett 
testnevelésórákat itt. Esténként 
pedig a jégkorongosok veszik 
birtokba a jeget, amit ezúttal a 
pályát teljesen körbefogó palánk 
is izgalmasabbá, valódi meccs-
hangulatúvá tehet. 

ünnepi 
óvatosság 
A karácsonyi készülődés 
gyakran okoz fejfájást, mert 
nem tudjuk, mivel lepjük 
meg a szeretteinket, s ezt 
a fejfájást még fokozhatja, 
hogy a bűnözők is szívesen 
látogatják a vásári forgata-
gokat. 

a XViii. kerület jelentős 
részében kertvárosi, családi 
házas övezet található, eze-
ken a területeken az ünnepek 
közeledtével megszaporodnak 
a besurranásos lopások. a 
rendőrök tanácsai szerint a 
szomszédok kellő odafigye-
léssel segíthetik egymást. 
az úgynevezett trükkös lopá-
sok módszerei is változnak 
az év vége felé. a közszolgál-
tatók nevében becsöngetők 
mellett megjelennek a karitatív 
szervezetek neve mögé bújó, 
az emberek jóhiszeműségét 
kihasználó bűnözők is.
a rendőrség arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a komolyabb 
segélyszervezetek inkább 
készpénzes utalással gyűjte-
nek adományokat, vagy sze-
mélyesen egy-egy nagyobb 
gyűjtőponton lehet nekik 
átadni, amit a szegényebb 
sorsú honfitársainknak szá-
nunk. a bolti ár töredékéért 
háztartási felszerelést, elekt-
ronikai cikkeket, ruházatot 
kínálókkal se álljunk szóba. 
egyrészt a termék minősé-
ge miatt, másrészt könnyen 
lehet, hogy terepszemlét tart 
az illető „árus”.
az ünnepi bevásárlókörutat 
célszerű világosban befejezni, 
táskánkat pedig a tömegköz-
lekedési eszközökön tartsuk 
a kezünk ügyében. ne a külső 
zsebekbe tegyük a pénzün-
ket, és még ismerős üzlet-
ben se hagyjuk őrizetlenül a 
holminkat. 
amikor bevásárlóközpont-
ba megyünk, a parkolóban 
ne pakoljuk értékeinket a 
csomagtartóba, mert nem 
tudhatjuk, ki figyel minket 
a távolból. ne hagyjunk a 
kocsiban mobiltelefont, gPs-
készüléket, sőt az autórádió 
levehető előlapját is vigyük 
magunkkal. arról is győ-
ződjünk meg, hogy valóban 
lezárt-e a központi zár, mert 
létezik olyan blokkoló, amelyik 
semlegesíti a távirányítót, és 
annak ellenére nyitva marad 
az autónk, hogy azt jelezte, 
bezárt. 

Bővebben a 3. oldalon

változatlan áron megnövelt jégfelület várja a korcsolyázókat

gálával nyÍlt
meg a jégPálya

advent nemcsak a karácsonyi várakozást, hanem a jégpályát is meghozta a kerületbe

nem drágUlt A BeléPő
az önkormányzatnak köszönhetően idén sem kell többet 
fizetni a korcsolyázásért, mint tavaly: egységesen 450 fo-
rint a belépő. a betlehemi jászol ezúttal is a pálya mellett, 
az adventi koszorú és a karácsonyfa között áll, a hétvé-
geken pedig a mindig népszerű kisállat-simogató várja a 
látogatókat.
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

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

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

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

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, december 
21-én, szombaton 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, 06-20-562-2152,  
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
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

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

PusKás attila   

A mintegy 30 helyi civil szer-
vezetnek a fórumon megjele-
nő képviselői megtöltötték a 
polgármesteri hivatal auláját. 
Csomó Tamás a civil ügyek-
kel foglalkozó alpolgármester 
kiemelte, hogy a jelenlevők 
létszáma is bizonyítja, meny-
nyire fontos a jó kapcsolat az 
önkormányzat és a különféle 
helyi szerveződések között.

Naprakész 
tájékoztatás
A rendezvény házigazdája, 
Kucsák László rövid köszön-
tőjében elmondta, hogy a Civil 
Információs Centrum műkö-
dése nagyszerű lehetőség arra, 
hogy a civil szervezetek, egye-
sületek szervezett formában 
kapjanak segítséget akár a mű-
ködésükkel, akár a pályázati 
lehetőségekkel kapcsolatban. 

– Fontos, hogy minden 
érintett naprakész informáci-
ókhoz jusson. Éppen ezért a 
jövőben is szeretnénk a mos-
tanihoz hasonló tájékoztató 
fórumokat rendezni – mondta 
Kucsák László. 

pozitív 
tapasztalatok
A fórumról távozóban több 
civil szervezet képviselője is 
pozitívan nyilatkozott a ta-
pasztalatairól, és szívesen 
számolt be arról, hogy a jö-
vőben milyen célból venné 
igénybe a CIC szolgáltatá-
sait. Ráczné Balogh Sarolta, 
a Pestszentimrei Reformá-
tus egyházközség „soli Deo 
gloria” Alapítványa kuratóri-
umának elnöke is úgy érezte, 
hogy minden kérdésére vá-
laszt kapott.

– nem maradt bennem hi-
ányérzet a tájékoztató után. 
Alapítványunk a református 

egyházhoz kapcsolódóan fog-
lalkozik szociális, illetve idős-
gondozással és gyerekekkel. A 
működés költségeire folyama-
tosan pályázunk, többnyire 
sikerrel. Különféle programo-
kat, kirándulásokat szerve-
zünk, sőt idén először sikerült 
nyári napközis tábort is lét-
rehoznunk. Hagyományos az 
adventi kézműves foglalkozá-
sunk, karácsonykor pedig az 
időseket szoktuk megvendé-
gelni, illetve megajándékoz-
ni – sorolta Ráczné Balogh 
sarolta, aki reméli, hogy a 
neA segítségével a működés 
költségei mellett minél több 
közösségi program megszer-
vezéséhez tud újabb forrást 
szerezni az alapítvány.

próbaterem 
és fesztivál
A legtöbb civil szervezet a 
működési költségekhez pró-
bál hozzájárulást szerezni a 
neA segítségével, de a Kike-
let Hagyományőrző egyesü-

let ezenfelül próbaterem bér-
léséhez is kérne támogatást, 
míg a sonore Zenei Kulturá-
lis egyesület a vegyeskar jövő 
évi baróti fellépéséhez keres 
pluszforrást.

– A Kikelet a XVIII. ke-
rületben táncoló gyerekek 
szüleiből verbuválódott Téb-
láb szülők Tánccsoportjára 
épülve jött létre – mondta 
Vörösné Éles Csilla, az egye-
sület képviselője. – A pályázat 
segítségével a megfelelő mű-
ködési feltételeket szeretnénk 
megteremteni. egyelőre nincs 
még próbatermünk, de évek 
óta folyamatosan pályázunk, 
ahol csak lehet, így az ön-
kormányzatnál is. Kaptunk 
már eddig is támogatást, de a 
nagyobb volumenű program-
jainkhoz nagyobb anyagi for-
rásokra van szükségünk.

Horváthné Kapocsi Anikó, 
a sonore egyesület alelnöke 
elmondta, hogy eddig nem 
ismerték a neA lehetősége-
it, de örömmel vesznek részt 
minden hasonló pályázati le-
hetőségben.

– számomra azért is volt 
érdekes ez a megbeszélés, 
mert a CIC munkatársai ab-
ban is tudnak segíteni, hogy 
a művészetet miként lehet 
„számszerűsíteni” egy pályá-
zat megírásakor – mondta 
Horváthé Kapocsi Anikó. – 
Idén nyáron székelyföldön, 
Baróton léptünk fel egy kó-
rusfesztiválon, és a neA ré-
vén a jövő évi túrához szeret-
nénk támogatást nyerni.

� a Nemzeti együttműködési alap (Nea) kínál-
ta pályázati lehetőségekről kaptak tájékoz-
tatást a kerületi civil szervezetek képviselői a 

budapesti Civil információs Centrum (CiC) mun-
katársaitól a november 21-én megtartott fórumon, 
amelyet kucsák lászló országgyűlési képviselő, 
alpolgármester hívott össze.

Kucsák lászló országgyűlési képviselő a legfontosabbnak azt tartja, hogy az ilyen fórumokon naprakész információkat 
tudnak adni a civileknek 
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Jelentős segítség 
a civileknek
A NEA pályázatain 250 ezer és 3 millió forint közötti összegeket lehet igényelni

AnyAgi ForrásoKAt is KeresseneK
Huszár orsolya, a CiC munkatársa arra biztatja a civil 
szervezeteket, hogy a pályázatokon kívül alternatív forrá-
sokat is keressenek a költségeik fedezésére.
– a tapasztalatok azt mutatják, hogy bár a Nea pá-
lyázatain 250 ezer és 3 millió forint közötti összegeket 
lehet igényelni, a rengeteg jelentkező elbírálása nehéz 
feladat, és többnyire kisebb összegeket adnak. éppen 
ezért érdemes más pályázatokat is figyelemmel kísérni, 
illetve adománygyűjtésből, 1 százalékos adófelajánlás-
ból pénzt szerezni.
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3KözéletAktívabbak a bűnözők a karácsonyi forgatagban

Az oldalt összeállította: Puskás attila

� a karácsonyt 
megelőző idő-
szakban minden 

évben megszapo-
rodnak a különböző 
bűncselekmények, 
mivel akcióba lép-
nek az önmagukat, 
illetve családjukat így 
fenntartó bűnözők. 
odafigyeléssel és 
összefogással azon-
ban csökkenthető az 
ilyen esetek száma, s 
a rendőrség munkáját 
is segíthetjük.

A XVIII. kerület jelentős részén 
kertvárosi, családi házas övezet 
található, ezeken a területeken 
az ünnepek közeledtével meg-
szaporodnak a besurranásos lo-
pások. 

leleméNyes 
tolvajok
– Jelezzük a szomszédoknak, 
ha több napra elutazunk. Kér-
jük meg őket, hogy figyeljenek 
a házra, a lakásra – tanácsolta 
Szalai Márton rendőr törzs-
őrmester. – Ha a szomszédok 
bármi szokatlant tapasztalnak, 
azért először a tulajdonosnak 
szóljanak, nehogy félreértés le-
gyen belőle. Persze ha azt látják, 
hogy valaki beugrik a kerítésen, 
akkor a rendőrséget kell értesí-
teni. 

Az úgynevezett trükkös lo-
pások módszerei is változnak az 
év vége felé. A közszolgáltatók 
nevében becsöngetők mellett 
megjelennek a karitatív szerve-
zetek neve mögé bújó, az embe-
rek jóhiszeműségét kihasználó 
bűnözők is.

– Utóbbi esetben sokszor 
kisgyerekkel érkeznek, ado-
mánygyűjtésre hivatkozva. Ha 
bejutnak a lakásba, akkor bár-
mit elemelhetnek, amíg a há-
zigazda kimegy a szobából. Ha 
egy szolgáltató nevében csönget 
be valaki, kérjük el a fényképes 
igazolványát, esetleg a megbízó-
levelét arról, hogy jogosult erre a 
tevékenységre. soha ne higgye el 
senki, ha helyszíni pénzvisszafi-
zetést ígérnek neki, túlfizetésre 
hivatkozva. A valóságban ezt a 
közművek vagy jóváírják, vagy 
postán küldik vissza.

A törzsőrmester felhívta a 
figyelmet arra is, hogy a komo-
lyabb segélyszervezetek inkább 
készpénzes utalással gyűjtenek 
adományokat, vagy személyesen 
egy-egy nagyobb gyűjtőponton 
lehet nekik átadni, amit a sze-
gényebb sorsú honfitársainknak 
szánunk. A bolti ár töredékéért 
háztartási felszerelést, elektro-
nikai cikkeket, ruházatot kíná-
lókkal se álljunk szóba. egyrészt 
a termék minősége miatt, más-
részt könnyen lehet, hogy terep-
szemlét tart az illető „árus”.

Télen korábban sötétedik, 
ilyenkor a két legveszélyeztetet-
tebb korosztály a gyerekeké és 
az időseké.

– Az ünnepi bevásárlókörutat 
még világosban fejezzük be, a 
táskát a tömegközlekedési esz-
közökön tartsuk a kezünk ügyé-
ben. ne a külső zsebekbe tegyük 
a pénzünket, és még ismerős 
üzletben se hagyjuk őrizetlenül 
a holminkat – tanácsolta szalai 
Márton.

Amikor bevásárlóközpont-
ba megyünk, a parkolóban ne 
pakoljuk értékeinket a csomag-
tartóba, mert nem tudhatjuk, 
ki figyel minket a távolból. ne 
hagyjunk a kocsiban mobilte-
lefont, gPs-készüléket, sőt az 
autórádió levehető előlapját is 
vigyük magunkkal. 

– Arról is győződjünk meg, 

hogy valóban lezárt-e a központi 
zár, mert létezik olyan blokkoló, 
amelyik semlegesíti a távirányí-
tót, és annak ellenére nyitva ma-
rad az autónk, hogy azt jelezte, 
bezárt – figyelmeztetett a törzs-
őrmester. 

együtt 
biztoNságosabb
Karácsonykor templomba is töb-
ben járnak. Az idősek számára 
biztonságot nyújthat, ha együtt 
mennek, és hazakísérik egy-
mást. Készpénzt lehetőleg bank-
ban vagy forgalmas helyen lévő 
bankjegy-automatából vegyünk 
fel, és ha olyan valaki áll mö-

göttünk, akit gyanúsnak vélünk, 
akkor engedjük előre és várjuk 
meg, amíg végez és elmegy.

– Fontos, hogy bármilyen 
bűncselekmény esetében mie-
lőbb értesítsék a rendőrséget a 
központi 107-es vagy 112-es szá-
mon, illetve a kerületi ügyelet 
292-9212-es számán. Figyeljék 
meg az elkövetőt, hogy minél 
pontosabb személyleírást tudja-
nak róla adni. nagy segítséget 
jelent, ha tudják, hogy honnan, 
hova tartott, vagy ha megjegy-
zik a bűnözők által használt autó 
színét, típusát vagy rendszámát.

A fentieken kívül további 
hasznos bűnmegelőzési taná-
csok kaphatók a www.police.hu 

honlapon megtekinthető kisfil-
mekből.

sikeres 
felderítések
Hogy mennyire fontosak a la-
kossági bejelentések, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 
október–november folyamán 
részben ezeknek köszönhetően 
gépjármű-tolvajokat és lakásbe-
törőket is elfogtak a XVIII. ke-
rületi rendőrök. 

– A lakosság jelzéseire oda 
kell figyelni, mert segítik a 
munkánkat, az eredményes fel-
derítést – hangsúlyozta szalai 
Márton. 

 FAloPásoK
A kerületben 
számottevő erdős 
zöldterület található, 
ezért a hideg idő 
beálltával minden 
évben gondot okoznak 
a megszaporodó 
falopások. emellett 
a hajléktalanok 
helyzete is előtérbe 
kerül, a fagypont 
alatti hőmérséklet 
ugyanis rájuk nézve 
életveszélyes is lehet.
– A falopás 
megelőzésére és 
a hajléktalanok 
biztonsága 
érdekében is több 
ellenőrzés várható 
a téli időszakban 
a rendőrség, a 
polgárőrcsoportok és 
a mezei őrszolgálat 
közreműködésével 
– mondta lévai 
istván zoltán 
alpolgármester.



FigyelJünk egymásra 
és az értékeinkre is
A trükkös lopások módszerei is változnak az év vége felé
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a vásári forgatagban lehetőleg a kabátunk belső zsebében lapuljon a pénztárca  

A november 21-i első rendezvé-
nyen Ughy Attila polgármester, 
Kucsák László országgyűlési kép-
viselő, alpolgármester, Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester, Kősze-

gi János önkormányzati képviselő, 
valamint Kékesi András rendőr 
ezredes, a XVIII. kerület rendőr-
kapitánya nyitotta meg a prog-
ramsorozatot. 

Ughy Attila elmondta, hogy az 
önkormányzat a kerületi rendőr-
kapitánysággal együttműködve 
közbiztonsági kiállítást és olyan 
felkészítő oktatássorozatot indít 
útjára, amely segít a gyerekeknek 
a biztonságos téli közlekedésben, 
és felhívja a figyelmet a korai sö-
tétedés okozta veszélyekre.

Horváth Gábor, a Kassa Utcai 
Általános igazgatója úgy fogal-
mazott, hogy a néhány tanórát 
felölelő mostani rendezvény egy 
kóstoló, de a tanév folyamán – 
várhatóan tavasszal – egész dél-
utános közbiztonsági oktatást is 
tartanak majd az iskolában. 

– A gyerekek fogékonyak a 
közlekedési, bűnmegelőzési té-
mákra – mondta Horváth gábor. 
– Az ilyen irányú nevelés része 
a pedagógiai programunknak, 
a biztonságos közlekedés kérdé-
sei megjelennek az osztályfőnöki 
vagy a környezetismereti órán, 
illetve a kirándulásokon.  

szakemberek 
segíteNek
Horváth gábor a bűnmegelőzés, 
az áldozattá válás elkerülésének 
témakörében különösen fontos-
nak tartja azt, hogy a tanulók 
szakemberektől kapjanak felvilá-
gosítást.

– A gyerek természetesen hall-

gat a tanárára, akit ismer, akiben 
bízik, mégis más hatása van an-
nak, ha egy egyenruhás rendőrtől 
hallja az intelmeket, tanácsokat – 
mutatott rá az igazgató.

A közbiztonsági program kere-
tében a diákok olyan érdekesség-
gel is megismerkedhettek, mint az 
ujjlenyomatvétel, és felpróbálhat-
ták a rendőrségi védőruházatot. 
Volt kerékpáros ügyességi pálya, 
és egy valódi rendőrautóba is be-
ülhettek.

díjazott rajzok
A rendezvényen adta át a kerületi 
általános iskolák alsó tagozatos 
diákjai számára kiírt rajzpályázat 
díjait Lévai István Zoltán, Ké-
kesi András és Kőszegi János. A 
rajzverseny témája a biztonságos 
közlekedés volt oly módon, hogy 
a gyerekek játékos formában ta-
nuljanak arról, hogyan kell vi-
gyázni önmagukra és egymásra 
az utcán. 

A KATegóRIÁK győZTeseI: 
1–2. osztály: Hriczu Kinga és 

Laurencsik Tamás (Kastélydombi 
Általános Iskola)

3–4. osztály: Bujáki Beatrix 
(gloriett Általános és 

sportiskola) és Szűcs Levente 
(Kandó Téri Általános Iskola) 

A Kastélydombi iskola 
1. b osztálya különdíjat kapott.

A hivAtAlról 
tAnUltAK
A kormányhivatal működésével, a közigazga-
tási rendszer felépítésével ismerkedtek meg a 
Karinthy Frigyes gimnázium 12. osztályos ta-
nulói a hivatalok napja, országos közigazga-
tási nap elnevezésű rendezvény keretében. A 
rendkívüli osztályfőnöki órát hodruszky Csa-
ba, Budapest Főváros Kormányhivatala Xviii. 
Kerületi hivatalának vezetője tartotta.

– A kerületi hivatalt és általá-
ban a kormányhivatalok műkö-
dését mutattuk be a diákoknak, 
akik olykor olyan helyzetbe 
kerülnek, hogy a felnőttekhez 
hasonlóan hivatalos ügyet kell 
intézniük – mondta Hodruszky 
Csaba. – A tapasztalat az, hogy 
a fiatalok ebben tájékozatlanok, 
ezért most ismertettük velük, 

hogy például egy irat elvesztésekor mit kell tenniük.
A vezetőtől többek között azt is megtudhatták a fia-

talok, hogy miben tud nekik segíteni a hivatal, ha a pá-
lyaválasztáskor nem sikerül bejutniuk a kiválasztott 
felsőoktatási intézménybe, de szó volt a nemzetközi diák-
igazolványról, illetve a jogosítvánnyal, útlevéllel kapcso-
latos ügyintézésről is.

A pályaválasztással kapcsolatban Hodruszky Csaba 
elmondta, hogy a közigazgatás iránt érdeklődők számá-
ra különösen érdekes lehet a kormányhivatalokban folyó 
munka.

– Jelenleg is dolgoznak nálunk felsőfokú tanulmányo-
kat folytató munkatársak. Alapvetően pártolom a pálya-
kezdő fiatalok alkalmazását ezen a területen, mert infor-
matikailag ők már sokkal képzettebbek, és nyelveket is 
tudnak.

A hivatalvezető hozzátette, hogy a rendhagyó osztály-
főnöki órán bemutatott ismertetővel szeretnék felkeresni 
a kerület többi középiskoláját, gimnáziumát is, hogy a 
kormányhivatal valamennyi pályaválasztáshoz közeledő 
diákkal megoszthassa az ismereteket. 

eLInDULT AZ IsKOLAI 
KöZBIZTOnsÁgI PROgRAM

a legjobbaknak lévai istván zoltán alpolgármester és Kékesi 
andrás kerületi kapitány adta át a díjakat 

A Kassa Utcai általános iskolában kezdődött meg az a 
kerületi közbiztonsági rendezvénysorozat, amelynek 
keretében a gyerekek megismerkedhetnek a rendőrség 
munkájával, s közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési 
ismereteket szerezhetnek. 
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4 Közélet Energianap a Bókay iskola közreműködésével

Adventi vásár 
A gyerekek kézműves foglalkozáson, a 
felnőttek egészségügyi állapotfelmé-
résen is részt vehettek a rózsa műve-
lődési házban december 1-jén tartott 
adventi vásáron. 

Kaltenecker Erika, az intézmény művelődés-
szervezője úgy vélte, jól sikerült a vásár. Az ér-
deklődők folyamatosan érkeztek a művelődési 
házba, és bár tömeg nem volt, az árusítóaszta-
lok körül mindig akadt vásárló. A kínálat igen 
változatos volt: az ilyenkor hagyományosan 
kínált biotermékek – lekvár, méz, különféle 
kozmetikumok – mellett számos apró ajándék, 
igényes bizsu, kötött sapka, sál, kesztyű és ter-
mészetesen szebbnél szebb adventi koszorúk, 
karácsonyi asztali díszek között válogathattak 
az ünnepre készülődők. 

– Az L-Térő Alapítvánnyal közösen arra 
törekedtünk, hogy ne csupán egy egyszerű ka-
rácsonyi vásárt rendezzünk, hanem az ideláto-
gatók különféle egészségügyi szolgáltatásokat 
is igénybe vehessenek. Ugyanakkor akár egy 
állapotfelmérés vagy egy gyógymasszázs is le-
het karácsonyi ajándék, ezért volt lehetőség 
utalványok vásárlására is – mondta Kaltenecker 
erika.

➜ P. a.

Műszerek 
a szülészetre
önkormányzati támogatással jutott új 
diagnosztikai műszerekhez a dél-pesti 
kórház szülészeti osztálya. 

sokat küzdött a kerület vezetősége azért, hogy 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre továbbra is a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház ellátási körzeté-
hez tartozzon. Mint arról a Városkép többször 
is beszámolt, 2012 nyarán tisztiorvosi döntés 
alapján módosultak a fővárosi kórházak ellátási 
körzetei, s ennek értelmében a XVIII. kerületi 
betegeket a több mint 30 éve megszokott Dél-
pesti helyett más intézményekbe kellett volna 
utalniuk a háziorvosnak. Ughy Attila polgár-
mester személyesen kezdeményezett párbe-
szédet az érintett kórházak, háziorvosok és 
önkormányzatok között, ennek eredményekép-
pen alakult ki az a lobbi, amely a tisztiorvost a 
rendelet újabb módosítására kérte. ez év elejétől 
– a helyi betegek és orvosok megkönnyebbülé-
sére – a kerület ismét a Jahn Ferenc kórházhoz 
tartozik.

Az intézmény – ahogy a 2012 nyarán kineve-
zett főigazgató ígérte – folyamatos fejlesztések-
kel igyekszik korszerű ellátást nyújtani. ehhez 
olykor külső segítséget is kapnak. Most a csepeli 
önkormányzatnak köszönhetően jutott a szülé-
szet csaknem 1,5 millió forint értékben két be-
tegellenőrző monitorhoz, valamint egy magzati 
szívműködést regisztráló CTg-készülékhez. Az 
eszközöket november 20-án adták át az osztály-
nak.

K. gy.

Keresztet 
állított a Jobbik
Advent kezdetén keresztet állított a 
Jobbik a lőrinci piac haladás utca felő-
li részén. Az ünnepségen makai tibor 
Xviii. kerületi elnök köszöntője után 
ifj. hegedűs lóránt református lelkész 
tartott beszédet. A keresztet lakatos 
gabriella, magyarország egyetlen roma 
származású lelkésze áldotta meg.

– Az advent a várakozásról szól. őseink a fény 
eljövetelét ünnepelték. Akkor is reménykedtek, 
hiszen megszokták, hogy az Úr törvényeinek 
megfelelően évről évre a sötétség egyre veszít 
erejéből, és a fény győz – mondta bevezetőjében 
Makai Tibor. – 2013 esztendővel ezelőtt meg-
született az emberiség megváltója. Vajon eköz-
ben gondolunk-e arra, hogy az általa hirdetett 
vallás törvényeinek megfelelően éljük-e napja-
inkat? ebben az időszakban az ember számot 
vet önmagával. ezzel a megemlékezéssel az a 
célunk, hogy mindenkinek segítséget nyújtsunk 
az önvizsgálathoz. 

Hegedűs Lóránt – napi politikai utalásoktól 
sem mentes beszédében – az apostoli kettős ke-
reszt üzenetéről is szót ejtett.

– Amikor erre a keresztre tekintünk, akkor 
Isten értünk vállalt engesztelő váltság halálának 
poklokig szálló, de bennünket az új élet csodá-
jával megajándékozó szeretetét láthatjuk. Lát-
hatjuk, hogy Isten mennyire ragaszkodik hoz-
zánk. nemcsak egyenként, hanem nemzetként 
is  – hangsúlyozta a református lelkész.

➜ Puskás

Az energianap apropóját a művelődési központ-
ban működő geotermikus fűtési rendszer adta.  
A Petőfi sándor Római Katolikus Általános Is-
kola és gimnázium diákjainak tartott előadáso-
kon többek között ezzel a technológiával lehetett 
megismerkedni. A program a XVIII. kerületnek 
és Vecsésnek a környezetvédelmi oktatás terjesz-
tésére és fejlesztésére való közös törekvése jegyé-
ben jött létre. 

Vörösné Éles Csilla a Bókay iskolában kidol-
gozott és bevezetett környezetvédelmi szemléletű 
oktatási programról tartott előadást.

– A Petőfi iskolával közösen keressük annak 
lehetőségét, hogy az oktatóprogramon keresztül a 
szülőket is bevonjuk az alternatív energiafelhasz-
nálásba – mondta az igazgatónő. – ökoiskolaként 
nagy gondot fordítunk a természetközeli szem-

léletmód és a környezetbarát életvitel kialakítá-
sára. ez az ökoprogramunkban is tükröződik, 
amelynek az a célja, hogy a tanítványainkat 
felkészítsük a természettel és az ember alkotta 
környezettel szemben elvárt viselkedésre, kap-
csolatra.

A Bókay iskolában folyamatos a környezetba-
rát megoldások iránti érdeklődés. ennek egyik 
legfrissebb példája az a dombágyás, amelyet az 
ősz folyamán az iskola tanárai, diákjai és a szü-
lők közösen építettek meg az iskola udvarán. A 
10 méter hosszú és 1,5 méter széles dombágyáson 
termesztett zöldségek folyamatosan fedezhetik 
egy négytagú család szükségletét. A Bókay iskola 
ökoprogramjáról és az oktatási csomagról a www.
okosuli.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.

➜ Puskás attila

Terjeszteni kell az ökoszemléletet
A hulladékkezelésről és -gazdálkodásról, a hőszivattyúrendszerekről, a geotermi-
kus energia felhasználásáról és egyéb környezetvédelmi témákról szólt a vecsési 
Bálint ágnes művelődési Központban megrendezett energianap, amelyre meghí-
vást kapott az ökoiskolaként működő Xviii. kerületi Bókay árpád általános iskola 
is. vörösné éles Csilla, az iskola igazgatónője az intézmény nevelési programjáról 
tartott előadást.

– Bajnai gordon és gyurcsány Ferenc egyszer 
már Orbán Viktor kezére játszotta az országot, és 
a legjobb úton haladnak afelé, hogy még egyszer 
ezt tegyék – fogalmazott élesen Schiffer András. 

Az ellenzéki politikus a kormányoldalt sem 
kímélte, bár azzal egyetértett, hogy az energia-
szolgáltatók extraprofitját itthon kell tartani.

– A gazdasági fejlődés egyik legnagyobb hát-
ráltatója a rossz energiafelhasználás. Amíg ennyi 
energiát pazarolunk el, addig ne is álmodjunk 
a felzárkózásról. A másik gond az, hogy lehet 
ugyan csökkenteni az energiaköltségeket, ami a 
kormány részéről egy rezsiblöff, de hosszú távon 
növekedni fognak az árak. A semmibe kiáramló 
hőenergiáért ugyanis a végén valakinek fizetnie 
kell – vélekedett. – A szolgáltatók extraprofitját 
vissza kellene forgatni például a panelprogramba, 
amivel egyébként valós munkahelyeket is lehetne 

teremteni. A kormánynak hosszú távon kellene 
gondolkodnia, hogy a következő generációk szá-
mára is fenntartható legyen a megfelelő lakhatás 
lehetősége.

A 2014-es választásokról szólva schiffer And-
rás kijelentette: a szavazás tétje az, hogy egyálta-
lán fenn lehet-e tartani a reményt, hogy egyszer 
valóban a hétköznapi emberek irányíthatják majd 
az országot. 

– Remélem, kapunk felhatalmazást a válasz-
tóktól jövőre is. Hogy mekkorát, és az mire lesz 
elég, majd kiderül. szeretnénk több munkahelyet 
teremteni és csökkenteni a korrupciót. Meg akar-
juk mutatni, hogy van más választás is, mint egy 
olyan ország, amelyben az olcsó, szakképzetlen 
munkaerőt kiszolgáltatják a multinacionális cé-
geknek.

➜ P. a.

schiffer: „Bajnai és gyurcsány 
szálljon ki a ringből!”
schiffer András, az lmP társelnöke szerint Bajnai gordon és gyurcsány Ferenc 
azzal tenné a legjobbat a demokratikus ellenzéknek a jövő évi választások előtt, ha 
végre kiszállnának a ringből. A politikus többek között erről beszélt a Kondor Béla 
Közösségi házban tartott november 29-i fórumán.

elhUnyt novodonszKy Pál
a Xviii. kerületi művelődésért díjas 
Novodonszky pál újságíró, szerkesztő, 
a Hunyadi mátyás gimnázium 
Hagyományőrző diákegyesületének 
elnökhelyettese, a városkép egykori 
külsős munkatársa november 25-
én hosszú betegség után elhunyt. 
Családtagjai, barátai, ismerősei 
december 10-én 12 órakor vesznek 
tőle búcsút az Újköztemető 
szóróparcellájában.

KAráCsonyi 
ételosztás 
a karácsony közeledtével kerületünkben is 
előtérbe kerülnek a különböző jótékonysági 
akciók. 
az önkormányzat hagyományosan ekkor is 
gondol a legszegényebbekre, és az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is több helyszínen 
oszt meleg ételt a rászorulóknak, hajlékta-
lanoknak. az önkormányzat munkatársai 
két időpontban, december 20-án, pén-
teken 12 órakor a sportkastélynál, 21-én 
szombaton pedig ugyancsak 12 órakor a 
lőrinci piac mellett várják a rászorulókat.
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5KözéletNovember 15. óta a téli üzem szerint dolgoznak a városüzemeltető cég munkatársai

�megkezdődött a 
tél, és bár a hó 
egyelőre meg-

kímélte a fővárost, a 
meteorológusok szerint 
kemény télre kell szá-
mítani. ennek jegyében 
a városgazda Xviii. 
kerület Nonprofit zrt. 
péterhalmi úti telephe-
lyén is megkezdődött a 
téli felkészülés.

 
PusKás attila   

Az elmúlt évhez hasonlóan idén 
is elkészült a téli intézkedé-
si terv, amelynek alapján már 
november 15. óta a téli üzem 
szerint dolgoznak a városüze-
meltető cég munkatársai. A hó 
eltakarításában, a síkosság-, il-
letve fagymentesítésben részt 
vevők időben fogják megtudni, 
hogy pontosan milyen útvona-
lon és milyen gépekkel kell dol-
gozniuk. 

teljes 
készültség
– Társaságunk 22 munkatár-
sa dolgozik majd a hétvégeken, 
ünnepnapokon és munkaidőn 
túl szinte 24 órás ügyeletben – 
mondta Banyár László, a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója. – A gép-
parkot előkészítettük, a kis-
traktorokat és a seprőgépeket 
felszereltük tolólapokkal. A jég-
mentesítő anyagok folyamatos 
utánpótlásáról is gondoskodni 
fogunk. Miként tavaly, idén is az 
FKF Zrt. adja a sót az utak jég-
mentesítéséhez.

Az intézkedési terv részlete-
sen felsorolja az önkormányzat 
kezelésében lévő 255 kilométer 
aszfalt- és 16 kilométer földutat, 
kiemelt járdaszakaszt valamint 
közteret, amelyeken a Város-
gazda munkatársai teremtik 

meg a balesetmentes közlekedés 
feltételeit. A feladatok elvégzése 
során elsőbbségben részesül-

nek az intézmények, a forgal-
masabb utak és csomópontok. 
    A karácsonyi ünnepek alatt és 

az új év első napjaiban – egész 
pontosan a december 19. és ja-
nuár 5. közötti ügyeleti időszak-

ban – is bármikor riasztható a 
Városgazda. A járdákról a havat 
öt toló- és szórógép takarítja el, 

ezek utántöltéséhez kisteherau-
tók szállítják majd folyamatosan 
a szigorúan környezetbarát jég-
oldót. Az úttesteken három nagy 
tolólapos jármű fog dolgozni, 
amelyekből kettő automataszó-
ró adapterrel van felszerelve.

Havazáskor a városüzemelte-
tési divízió teljes létszámmal vesz 
részt a síkosságmentesítésben. 

emellett folyamatos munkát 
ad a szemétszedés, rendszeresen 
takarítják a lakótelepeket és a 
köztereket. A kertészeti csoport 
a lehullott lomb összegyűjtése 
mellett rendszeresen gallyazza 
a fákat. ez utóbbihoz, amikor 
az időjárás engedi, kosaras autót 
is használnak, míg szeles idő-
ben a földről elérhető veszélyes 
ágakat nyesik le gyalogosan. 
Célegyenesbe fordult az idei 
járdafelújítási program is. Mind-
ezen túlmenően a régi piactéren 
megépülő korcsolyapálya körül 
is lesz tennivalója a Városgazda 
munkatársainak.

takarítaNi 
kell a portát 
Akárcsak a korábbi években, 
idén is a Városgazda feladata az 
intézmények járdáin, a kiemelt 
területeken, valamint a meredek 
és forgalmas útszakaszokon a hó 
eltakarítása. A saját portája előtt 
viszont minden tulajdonosnak 
kötelessége síkosságmentessé 
tenni a járdát. nem lehet elég-
szer ismételni, hogy járdán és 
zöldterületen tilos az útszóró só 
használata. ezeken a helyeken 
csak a növényekre veszélyte-
len környezetbarát szóróanyag 
használható.

A karácsonyi ün-
nepek alatt és az új 
év első napjaiban 
– egész pontosan a 
december 19. és ja-
nuár 5. közötti ügye-
leti időszakban – is 
bármikor riasztható a 
városgazda.



kemény hidegre 
számíthatunk
Jöhet a hó, felkészült a télre a Városgazda

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

jöhet a hó, a városgazda munkatársai szükség esetén 24 órás ügyeletet tartanak 

szabálysértésnek minősül az 
év végétől az alkoholfogyasz-
tás közterületen. Az termé-
szetesen nem tartozik a kép-
viselő-testület november 27-i 
rendkívüli ülésén elfogadott 
rendelet hatálya alá, ha vala-
ki egy engedéllyel rendelkező 
vendéglátóhelyen vagy egy 
alkalmi rendezvényen – pél-
dául szüreti mulatságon, bor-
fesztiválon vagy karácsonyi 
vásárban – fogyaszt alkoholt, 

az viszont bírsággal sújtha-
tó, aki ezt utcán, bolt előtt, 
parkban vagy más nyilvános 
helyen teszi. Kivétel ez alól az 
év első és utolsó napja, tehát a 
szilveszter és az újév.

változNak 
a Helyi adók
A vállalkozásokra kivetett 
építményadó a 2013 adóévet 
megelőző év infláció  mérté-

kéhez igazodik, míg a magán-
személyeket illető adókedvez-
mény ugyanilyen mértékben 
növekszik, tehát nem kell 
jövőre többet fizetni ugyan-
azért az építményért. 

Változásokat fogadott el a 
képviselő-testület a telekadó-
val kapcsolatban. 

A korábbi rendelet egysé-
gesen számolta el az 50 ezer 
négyzetméterig terjedő telkek 
után fizetendő adót. 2014-

től 10 ezer négyzetméterig 
kevesebbet kell fizetni, mint 
eddig, a 10 ezer és 50 ezer 
négyzetméter közötti terület-
részért azonban 231 forint he-
lyett 242 forintos négyzetmé-
terenkénti adókötelezettséget 
állapít meg a rendelet. emel-
kedik az 50 ezer és 100 ezer 
négyzetméter közötti telek-
tulajdon után számolt adó is. 
A magánszemélyeket ugyan-
akkor ebben az adónemben is 
több kedvezmény illeti, mind 
eddig: 130 helyett 140 forint 
négyzetméterenként.

Családi 
kedvezméNy
súlyos helyzetben vannak 
ma Magyarországon a gyer-
meküket egyedül nevelő szü-
lők, az alapvető szükségletek 
fedezéséhez szükséges pénz 
előteremtése számukra a leg-
nehezebb. e felismerés jegyé-
ben javasolta Koczka Józsefné 
szocialista képviselő, hogy 
egy helyi támogatási rend-
szer keretében a gyermekü-
ket egyedül nevelő szülők 50 
százalékos áron látogathassák 
a kerületi gyermek-, ifjúsági, 
illetve ifjúságot érintő prog-
ramokat. Lévai István Zoltán 
alpolgármester azt mondta, 
hogy a javaslatot a városve-
zetés is nagyon fontosnak 
tartja, ezért az előterjesztő-
vel együtt kérték a testületet, 
hogy az előterjesztést később, 
a polgármesteri hivatal hu-
mánszolgáltatási irodájának 
részletes szakmai véleményé-
vel együtt tárgyalják.

➜ Kerékgyártó györgy

A MÉReT A LÉnyeg!
 Több adókedvezményt vehetnek igénybe a magánszemélyek

 

Az építményadó mértéke nem módosul, a telekadó kisebb lesz a magánsze-
mélyek számára. többek között erről döntött november 27-i testületi ülésén az 
önkormányzat.

Fagyban is működik
december elejétől egy speciális modern géppel, a nu-Phalt 
infraredes aszfaltmelegítő, illetve -újrahasznosító berende-
zéssel javítja az utak kátyúhibáit a városgazda Xviii. kerü-
let nonprofit zrt. műszaki és városüzemeltetési divíziója.

A kerületi útüzemeltetésben újnak 
számító technológiának köszönhe-
tően a cég hatékonyabban tudja ja-
vítani a kátyúkat, mint a korábban 
alkalmazott eljárásokkal. 

– Az új gépet két ember tudja 
üzemeltetni, s az aszfaltfelhaszná-
lás kizárólag a hiányzó rész pótlá-
sára korlátozódik. Az eljárás nem 
igényel tehergépkocsit, bontókala-
pácsot és aszfaltvágót sem – sorolta 
az előnyöket Lepsényi Tibor, a Vá-
rosgazda műszaki és városüzemel-
tetési igazgatója. – Mivel a munkát 
kevesebb dolgozó tudja elvégezni, 
s kisebb az anyag- és az eszköz-
szükséglet is, lényegesen olcsóbban 
lehet kijavítani egy-egy burkolathi-
bát, ráadásul teljes mértékben hul-
ladékmentesen, ami a környezet-
védelem szempontjából egyáltalán 
nem elhanyagolható.

A hulladékmentes munkavég-
zés költségmegtakarítással is jár, 
hiszen más eljárásoknál a Város-

gazdának el kellene szállítania a 
bontott anyagot, és gondoskodnia 
kellene annak utókezeléséről is. 

A városüzemeltető célja az is, 
hogy hidegben is megfelelő ered-
ménnyel lehessen javítani a kátyú-
kat, ugyanis az infraredes tech-
nológia mínusz 3 Celsius-fokos 
hőmérsékletig alkalmazható.

– emellett fontos szempont a 
minőség is, ami egyben hosszú 
távú megtérülést is jelent, mivel a 
javított felületet csak évek múltán 
szükséges újra javítani – mondta 
Lepsényi Tibor. – erre a techno-
lógia azon sajátossága ad módot, 
hogy a kátyú környezetében egy 
infravörös sugárzóegység átmele-
gíti a meglévő aszfaltburkolat felső 
kopórétegét, képlékennyé téve a 
benne lévő kötőanyagot. A burko-
lathiány pótlására speciális zsákos 
aszfaltot dolgoznak be, amelyet a 
járműbe épített berendezés tart 
melegen. A felmelegített régi asz-
faltfelület és a pótlásra beépítendő 
új aszfalt bitumen hozzáadásával 
munkahézag nélkül dolgozható 
össze. Így a javított aszfalt a régi 
burkolattal együtt homogén felü-
letet alkot, a csapadékvíz nem jut 
be a pályaszerkezetbe, és nem teszi 
tönkre azt idő előtt. Továbbá a ho-
mogenizált felületnek köszönhető-
en a vágási hézagot sem kell utólag 
javítani.

A Városgazda műszaki munka-
társai a csapadékos időszakon kí-
vül folyamatosan tudják használni 
az új aszfaltjavítót. Ugyanakkor to-
vábbra is szükség van a hagyomá-
nyos kátyúzásra is, mert a tavaszi 
olvadás során megjelenő kátyúk ja-
vításához természetesen nem lehet 
elegendő a napi 20-30 négyzetmé-
teres teljesítménnyel dolgozó gép.

➜ P. a.
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének november 7-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 6 ellenszavazattal 
megalkotta 30/2013. (XI. 12.) sz. 
rendeletét az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 3/2013. 
(II. 27.) rendelet módosításáról.
p 2. A testület 21 igen szavazattal 
egyhangúlag hozta meg a 31/2013. 
(XI. 15.) sz. rendeletet a képvise-
lő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról. 

hatáRozatok
p 3. A testület 20 igen szavazattal 
egyetértésben határozott arról, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzat Idősekért-Fiatalokért 
Közalapítványnak bruttó 5,5 mil-
lió forint céltámogatást nyújt az 
előterjesztésben foglaltak szerinti 
elszámolási és visszatérítési kötele-
zettséggel, továbbá  felhatalmazta 
a polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
A testület  20 igen szavazattal egyet-
értésben úgy döntött, hogy a régi 
piactér területét (hrsz. 155146/2) 
az előterjesztésben foglaltak szerint 
szükséges mértékű és idejű ingyenes 
használatra átadja a közalapítvány-
nak, és felhatalmazta a polgármes-
tert az intézkedések megtételére.  
p 4. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal összhangban határozott 
arról, hogy a XVIII–XIX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokság támogatásá-
ra a XVIII. kerület Közbiztonságá-
ért közalapítványtól korábban át-
vett bruttó 1,2 millió forint összegű 
adományból megmaradt, fel nem 
használt 48 500  forintot visszaad-
ja a  közalapítványnak, és felkérte 
a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
p 5. A testület 21 igen szavazat-
tal egyhangúlag úgy döntött, hogy 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő, 140695/0/A/2 hrsz-ú, nemes 
u. 14. sz. ingatlan I. emeletén „tár-
gyaló-irodának” kialakított 14,42 
m2 nagyságú helyiséget november 
15-től határozatlan időre ingyenes 
használatba adja a BRFK XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságnak 
azzal a feltétellel, hogy az ott a 
Pestszentimrei Rendőrségi Irodát 
működteti. A képviselők egyben 
felhatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő Csontváry Kosztka 
Tivadar u. 23. sz. földszintjén ta-
lálható 23 m2 és 9 m2 nagyságú 
helyiséget (hrsz. 151126/16/A/298 
és 151126/16/A/299) határozatlan 
időre ingyenes használatba adja a 
BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapi-
tányságnak azzal a feltétellel, hogy 
az ott a Havanna Rendőrségi Irodát 
működteti, s egyben felhatalmaz-
ta a polgármestert az intézkedések 
megtételére.  
p 6. A testület 21 igen szavazat-
tal egyöntetűen jóváhagyta, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata bruttó 10 millió fo-
rint összegű támogatási igénnyel 
benyújtja pályázatát a gulner gyula 
Általános Iskola homlokzatának 
felújítására a Budapest Főváros 
önkormányzata által kiírt Műem-
léki keret 2013 című programra. A 
testület felkérte a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan jóváhagyta a 
Műemléki keret 2013 című program 
keretében benyújtandó „gulner 
gyula Általános Iskola homlokza-
tának felújítása” című pályázat tel-
jes bekerülési összegét, azaz bruttó 
11,3 millió forintot (10 millió forint 
előfinanszírozás és 1,3 millió forint 
önerő) a 2014. évi költségvetés fej-
lesztési tartalék sora terhére.
p 7. A testület 21 igen szavazat-
tal egyetértésben határozott arról, 

hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata bruttó 8 millió fo-
rint összegű támogatási igénnyel be-
nyújtja pályázatát a Dohnányi ernő 
Zeneiskola épületének nyílászáró-
cseréjére és a homlokzat felújítására 
a Budapest Főváros önkormányza-
ta által kiírt Építészeti értékvédelmi 
támogatás című program keretében. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert az intézkedések megtételére. 
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egyhangúlag döntött arról, 
hogy  biztosítja a Budapest Főváros 
önkormányzata által kiírt Építé-
szeti értékvédelmi támogatás című 
program keretében  „A Dohnányi 
ernő Zeneiskola épületének nyílás-
záró-cseréje és az épület homlok-
zatának felújítása” című pályázat 
teljes összegét, azaz bruttó 9,3 mil-
lió forintot (8 millió forint előfinan-
szírozás és 1,3 millió forint önerő) 
a 2014. évi költségvetés fejlesztési 
tartalék sora terhére.
p 8. A testület 21 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta utólag 
és támogatta az önkormányzatnak 
a pályázaton való részvételét, ren-
delkezésre bocsátva a pályázathoz 
szükséges 26 728 euró (az MnB 
2013. X. 30-i napi árfolyamán szá-
molva 7 854 023 forint) önerőt a 
2014. évi költségvetés terhére. A tes-
tület felkérte a polgármestert, hogy 
a pályázat sikere esetén biztosítsa a 
211 964 euró (az MnB X. 30-i árfo-
lyamán számolva 62 285 621 forint) 
megvalósítási költséget, és ebből 
102 092 eurót (a X. 30-i árfolyamán 
számolva 29 999 734 forintot) ter-
vezzen be az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésébe. A képviselők 
felhatalmazták a polgármestert, 
hogy nyertes pályázat esetén írja 
alá a támogatási szerződést és tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.  
p 9. A testület 16 igen szavazattal 
és 5 ellenszavazattal egyetértett a 
Polgármesterek Szövetsége kezde-
ményezéshez való csatlakozással 
és a Fenntartható Energia Akció-
terv (seAP) kidolgozásával. A tes-
tület felhatalmazta a polgármestert 
a seAP elkészítése érdekében a ta-
nácsadó kiválasztására.
A testület 16 igen szavazattal és 5 
ellenszavazattal határozott arról, 
hogy a seAP kidolgozásához és a 
kapcsolódó tevékenységek ellátá-
sához megadja a 3 millió forint fe-
dezetet, és felkérte a polgármestert 
az összeg betervezésére az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetésébe.
p 10. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy a 114/2010. (II. 24.) sz. 
határozatát a következőképp mó-
dosítja: a Margó Tivadar u. 142-
158., sina simon sétány 3-5. (hrsz. 
150228/52) alatt található gloriett 
1008 társasháznak a Panel II. pályá-
zat keretében az állami támogatás 
elnyerése esetén vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt. A képviselők 
felkérték a polgármestert az aláb-
biakra: folytasson tárgyalásokat a 
társasházzal a beruházás műszaki 
paramétereinek meghatározására; 
határozza meg a pontos paramétere-
ket; a beruházás már ismert műsza-
ki tartalmára, valamint a támogatás 
szempontjából elismerhető bekerü-
lési költségre és a csökkentett álla-
mi támogatás összegére tekintettel 
határozza meg az önkormányzatra 
jutó arányos támogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe. 
A testület 21 igen szavazattal egy-
hangúlag döntött arról, hogy a 
116/2010. (II. 24.) sz. határozatát a 
következőképp módosítja: a Margó 
Tivadar u. 130-140., sina simon sé-
tány 1., Benedekfalva u. 1-7. (hrsz. 
150228/54) alatt található gloriett 
1009 társasháznak a Panel II. pályá-

zat keretében az állami támogatás 
elnyerése esetén vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt. A képviselők 
felkérték a polgármestert az aláb-
biakra: folytasson tárgyalásokat a 
társasházzal a beruházás műszaki 
paramétereinek meghatározására; 
határozza meg a pontos paramé-
tereket; a beruházás már ismert 
műszaki tartalmára, valamint az 
elismerhető bekerülési költségre és 
a csökkentett állami támogatás ösz-
szegére tekintettel határozza meg az 
önkormányzatra jutó arányos tá-
mogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen határozott arról, 
hogy a 1249/2009. (X. 15.) sz. hatá-
rozatát a következőképp módosítja: 
a hrsz. 150259/99 Igaz u. 2. társas-
háznak a Panel II. pályázat kereté-
ben az állami támogatás elnyerése 
esetén vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt. A képviselők felkérték 
a polgármestert az alábbiakra: foly-
tasson tárgyalásokat a társasházzal a 
beruházás műszaki paramétereinek 
meghatározására; határozza meg a 
pontos paramétereket; a beruházás 
már ismert műszaki tartalmára, 
valamint az elismerhető bekerülési 
költségre és a csökkentett állami tá-
mogatás összegére tekintettel hatá-
rozza meg az önkormányzatra jutó 
arányos támogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A testület 21 igen szavazattal egy-
hangúlag döntött arról, hogy a 
1252/2009. (X. 15.) sz. határozatát 
a következőképp módosítja: a hrsz. 
150259/102 Igaz u. 8. társasháznak 
a Panel II. pályázat keretében az 
állami támogatás elnyerése esetén 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. A képviselők felkérték a pol-
gármestert az alábbiakra: folytas-
son tárgyalásokat a társasházzal a 
beruházás műszaki paramétereinek 
meghatározására; határozza meg a 
pontos paramétereket; a beruházás 
már ismert műszaki tartalmára, 
valamint az elismerhető bekerülési 
költségre és a csökkentett állami tá-
mogatás összegére tekintettel hatá-
rozza meg az önkormányzatra jutó 
arányos támogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan döntött arról, 
hogy a 1250/2009. (X. 15.) sz. hatá-
rozatát a következőképp módosítja:
A hrsz. 150259/100 Igaz u. 4. társas-
háznak a Panel II. pályázat kereté-
ben az állami támogatás elnyerése 
esetén vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt. A képviselők felkérték 
a polgármestert az alábbiakra: foly-
tasson tárgyalásokat a társasházzal a 
beruházás műszaki paramétereinek 
meghatározására; határozza meg a 
pontos paramétereket; a beruházás 
már ismert műszaki tartalmára, 
valamint az elismerhető bekerülési 
költségre és a csökkentett állami tá-
mogatás összegére tekintettel hatá-
rozza meg az önkormányzatra jutó 
arányos támogatás összegét.

A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A testület 21 igen szavazattal egy-
behangzóan úgy döntött, hogy a 
1251/2009. (X. 15.) sz. határozatát 
a következőképp módosítja: a hrsz. 
150259/101 Igaz u. 6. társasháznak 
a Panel II. pályázat keretében az 
állami támogatás elnyerése esetén 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. A képviselők felkérték a pol-
gármestert az alábbiakra: folytas-
son tárgyalásokat a társasházzal a 
beruházás műszaki paramétereinek 
meghatározására; határozza meg a 
pontos paramétereket; a beruházás 
már ismert műszaki tartalmára, 
valamint az elismerhető bekerülési 
költségre és a csökkentett állami tá-
mogatás összegére tekintettel hatá-
rozza meg az önkormányzatra jutó 
arányos támogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A testület  21 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy határozott, hogy a 
1283/2009. (X. 15.) sz. határoza-
tát a következőképp módosítja: 
a goroszló u. 8., Margó Tivadar 
u. 160-164., sina simon sétány 7. 
(hrsz. 150228/87) alatt található 
gloriett 1013 társasháznak a Pa-
nel II. pályázat keretében az állami 
támogatás elnyerése esetén vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. A 
képviselők felkérték a polgármestert 
az alábbiakra: folytasson tárgya-
lásokat a társasházzal a beruházás 
műszaki paramétereinek meghatá-
rozására; határozza meg a pontos 
paramétereket; a beruházás már is-
mert műszaki tartalmára, valamint 
az elismerhető bekerülési költségre 
és a csökkentett állami támogatás 
összegére tekintettel határozza meg 
az önkormányzatra jutó arányos tá-
mogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen döntött arról, 
hogy a 1491/2009. (XII. 17.) sz. hatá-
rozatát a következőképp módosítja:
A hrsz. 151159/26 Bartha Lajos u. 1. 
alatt található Havanna garzonház-
nak a Panel II. pályázat keretében 
az állami támogatás elnyerése ese-
tén vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. A testület felkérte a polgár-
mestert az alábbiakra: folytasson 
tárgyalásokat a társasházzal a be-
ruházás műszaki paramétereinek 
meghatározására; határozza meg a 
pontos paramétereit; a beruházás 
már ismert műszaki tartalmára, 
valamint az elismerhető bekerülési 
költségre és a csökkentett állami tá-
mogatás összegére tekintettel hatá-
rozza meg az önkormányzatra jutó 
arányos támogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A testület 21 igen szavazattal egy-

behangzóan úgy döntött, hogy a 
1492/2009. (XII. 17.) sz. határozatát 
a következőképp módosítja: a Fe-
nyőfa u. 2-4., Kőrisfa u. 1-3., nemes 
u. 121-123. (hrsz. 145201/190) alatt 
található Alacska 1007 társasház-
nak a Panel II. pályázat keretében 
az állami támogatás elnyerése ese-
tén vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. A testület felkérte a polgár-
mestert az alábbiakra: folytasson 
tárgyalásokat a társasházzal a be-
ruházás műszaki paramétereinek 
meghatározására; határozza meg a 
pontos paramétereket; a beruházás 
már ismert műszaki tartalmára, 
valamint az elismerhető bekerülési 
költségre és a csökkentett állami tá-
mogatás összegére tekintettel hatá-
rozza meg az önkormányzatra jutó 
arányos támogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy a 112/2010. (II. 24.) sz. 
határozatát a következőképp módo-
sítja: a Benedekfalva u. 9-15., sina 
simon sétány 2., Tövishát u. 1-11. 
sz. (hrsz. 150228/67)  alatt található 
gloriett 1012 Társasháznak a Pa-
nel II. pályázat keretében az állami 
támogatás elnyerése esetén vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. 
A testület felkérte a polgármestert 
az alábbiakra: folytasson tárgya-
lásokat a társasházzal a beruházás 
műszaki paramétereinek meghatá-
rozására; határozza meg a pontos 
paramétereket a beruházás már is-
mert műszaki tartalmára, valamint 
az elismerhető bekerülési költségre 
és a csökkentett állami támogatás 
összegére tekintettel határozza meg 
az önkormányzatra jutó arányos tá-
mogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe.
A testület 21 igen szavazattal egy-
hangúlag döntött arról, hogy a 
770/2010. (IV. 29.) sz. határoza-
tát a következőképp módosítja: a 
Csörgőfa u. 9-11., Krepuska géza 
sétány 6-8., Péteri út 14-16. (hrsz. 
145201/189) alatt található Alacska 
1006 társasháznak a Panel II. pályá-
zat keretében az állami támogatás 
elnyerése esetén vissza nem térí-
tendő támogatást nyújt. A testület 
felkérte a polgármestert az aláb-
biakra: folytasson tárgyalásokat a 
társasházzal a beruházás műszaki 
paramétereinek meghatározására; 
határozza meg a pontos paramé-
tereket; a beruházás már ismert 
műszaki tartalmára, valamint az 
elismerhető bekerülési költségre és 
a csökkentett állami támogatás ösz-
szegére tekintettel határozza meg az 
önkormányzatra jutó arányos tá-
mogatás összegét.
A testület felkérte a polgármes-
tert arra is, hogy a tárgyalások és 
egyeztetések lefolytatását követően, 
az önkormányzatra jutó tényleges, 
arányos támogatás ismeretében, ké-
szíttessen előterjesztést a képviselő-
testület végleges döntéshozatalához, 
és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket a támogatás betervezésére a 
2014. évi költségvetésbe. 
p 11. A testület 20 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V. 31.) sz. önkormányzati rendelet 
30. § (6) bekezdés c) pontja alap-
ján elfogadja az önkormányzat és a 

Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti 
szerződés módosítását, amely sze-
rint a szerződés 1. sz. melléklete he-
lyébe az előterjesztés 3. sz. mellék-
lete kerül, a haszonbérleti díj pedig 
2013. december 1-jétől évi 151 633 
000 forintra változik. A testület 
egyúttal felkérte a polgármestert, 
hogy tegye meg a szerződés módo-
sításához szükséges intézkedéseket, 
és felhatalmazta őt a dokumentum 
aláírására.
p 12. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy hatá-
rozott, hogy a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 
31.) sz. önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdés b) pontja alapján, 
az önkormányzat és a XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság közötti 
megállapodással összhangban, a 
rendőrkapitányság állományában 
szolgálatot teljesítő személy kap-
ja meg a Havanna u. 51. II. em. 7. 
(hrsz.151159/3/A/136), 35 m2-es, 
1+fél szoba, összkomfortos lakás 
bérleti jogát szolgálati jogviszonya 
fennállásáig a vonatkozó együttmű-
ködési megállapodás 7. pontjában 
foglaltak szerint.
A lakbér mértékét a lakások bérleté-
ről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) sz. rendelet 48. §-ában fog-
laltak szerint állapítja meg az ön-
kormányzat.
A testület 21 igen szavazattal egy-
hangúlag felkérte a polgármestert, 
hogy vizsgáltassa meg,  jelenleg 
milyen a XVIII. kerületi Rendőrka-
pitányságnak biztosított bérlakások 
bérlői jogviszonya? (Tagja-e a bérlő 
a kerületi rendőrkapitányság sze-
mélyi állományának?)
p 13. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egyetértésben döntött 
arról, hogy a magyar nemzeti érté-
kekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény, valamint 
a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) kormányrende-
let vonatkozó rendelkezései alapján 
2013. december 1-jétől három fővel 
– Kardos gábor elnök, Heilauf Zsu-
zsanna és Pándy Tamás tag – lét-
rehozza a XVIII. kerületi Értéktár 
Bizottságot, s elfogadta a bizottság 
szervezeti és működési szabályzatát 
az 1. sz. melléklet szerint. A testü-
let felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyhangúlag bízta meg 
a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló törvény 
3. § (3) bekezdése alapján a XVIII. 
kerületi Értéktár működtetésével és 
adminisztrációs feladatainak ellátá-
sával a Kondor Béla Közösségi Ház 
és Intézményei keretében működő 
Tomory Lajos Pedagógiai és Hely-
történeti gyűjteményt mint olyan 
intézményt, amely a kerületben fel-
lelhető értékek, gyűjtemények gon-
dozását végzi.
p 14. A testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen felhatalmaz-
ta a polgármestert arra, hogy a 
Pestszent lőr inc-Pestszent imre 
egészségügyi szolgáltató nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft. követ-
kező taggyűlésén az önkormányzat 
képviselőjeként vegyen részt.  
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan felhatalmaz-
ta a polgármestert arra, hogy a kft. 
következő taggyűlésén szavazatával 
támogassa a társaság megbízását a 
Kondor Béla sétány 13/b alatt talál-
ható orvosi rendelőben a 380096039 
kódú gyermek-háziorvosi praxisra 
vonatkozóan az egészségügyi alap-
ellátás megszervezésével és működ-
tetésével, szükség esetén a helyette-
sítéssel is.
A testület  21 igen szavazattal egy-
hangúlag felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a kft. következő tag-
gyűlésén írja alá az egészségügyi 
alapellátás megszervezéséről és 
működtetéséről hozott döntésekhez 
kapcsolódó dokumentumokat.
A testület 21 igen szavazattal egyet-
értésben felhatalmazta a polgár-
mestert az előterjesztés mellékletét 
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7KözéletAz önkormányzat képviselő-testületének november 7-i ülésén született rendeletek, határozatok

képező közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására.
p 15. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással el-
fogadta a beszámolót a lejárt határ-
idejű testületi határozatokról.
p 16. A testület 16 igen szavazat-
tal és 5 tartózkodással zárt ülésen 
hozott döntést az IAs Automatika 
Kft-vel és a Zordetta Kft-vel köten-
dő perbeli egyezségről.  
p 17. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással zárt 
ülésen határozott a XVIII. kerületi 
gazdasági ellátó szolgálat vezetői 
pályázatának elbírálásáról. 
p 18. A testület 14 igen szavazattal 
és 7 tartózkodással zárt ülésen dön-
tött a fellebbezéssel megtámadott 
I. fokú szociális segélyhatározatok 
elbírálásáról. 

süRgősségi 
hatáRozatok

s1. A képviselő-testület  21 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat be-
adja pályázatát az MLsZ Budapesti 
Igazgatóságához a VI. Országos Pá-
lyaépítési Program keretében a ne-
mes u. 56-60. alatti, 140482/4 hrsz-
on nyilvántartott, a Kastélydombi 
Általános Iskola melletti területen 
20 x 40 m-es műfüves labdarúgópá-
lya megvalósítására.
A testület a 9 753 600 forintos ön-
részt a 2014. évi költségvetés céltar-
talék során biztosítja. 
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan döntött arról, 
hogy az önkormányzat beadja pá-
lyázatát az MLsZ Budapesti Igazga-
tóságához a VI. Országos Pályaépí-
tési Program keretében a gulner u. 
2. alatti, 155607/6 hrsz-on nyilván-
tartott ingatlanon, a gulner gyula 
Általános Iskola területén kismére-
tű, 12 x 24 m-es műfüves labdarú-
gópálya (grund) megvalósítására.
A testület az 5 067 300 forintos ön-
részt a 2014. évi költségvetés céltar-
talék során biztosítja. 
A testület  21 igen szavazattal egyet-
értésben úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat beadja pályázatát az 
MLsZ Budapesti Igazgatóságához a 
VI. Országos Pályaépítési Program 
keretében a nagykőrösi út 55-57. sz. 
alatti ingatlanon (hrsz. 142837), a 
szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola területén 20 x 40 
m-es műfüves labdarúgópálya meg-
valósítására.
A testület a 4 876 800 forintos ön-
részt a 2014. évi költségvetés céltar-
talék során biztosítja annak figye-
lembevételével, hogy a református 
egyház vállalta az önrészből fenn-
maradó 4 876 800 forint megfize-
tését. 
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy határozott, 
hogy az önkormányzat beadja pá-
lyázatát az MLsZ Budapesti Igaz-
gatóságához a VI. Országos Pálya-
építési Program keretében a Jézus 
Isteni szívéről nevezett Karmelita 
nővérek tulajdonában álló gyöngy-
virág u. 39-41. sz. alatti, 154654 
hrsz-on nyilvántartott ingatlanon, 
a szent Lőrinc Katolikus Általános 
Iskola területén kisméretű, 12 x 24 
m-es műfüves labdarúgópálya meg-
valósítására.
A testület a 2 533 650 forintos ön-
részt a 2014. évi költségvetés cél-
tartalék során biztosítja annak 
figyelembevételével, hogy a kato-
likus egyház vállalta az önrészből 
fennmaradó 2 533 650 forint meg-
fizetését. 
A testület 21 igen szavazattal egybe-
hangzóan határozott arról, hogy az 
önkormányzat beadja pályázatát az 
MLsZ Budapesti Igazgatóságához a 
VI. Országos Pályaépítési Program 
keretében a Vörösmarty u. 64. sz. 
alatti, 151211 hrsz-on nyilvántartott 
ingatlanon, a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei nyelvi Általános Isko-
la és gimnázium területén 20 x 40 
m-es műfüves labdarúgópálya meg-
valósítására. A testület a 9 753 600 
forintos önrészt a 2014. évi költség-
vetés céltartalék során biztosítja. 
A képviselők 21 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 
– az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V. 31.) számú rendelet 20. § (2) be-
kezdése alapján – az önkormányzat 

15 év határozott időre ingyenesen 
átengedi az MLsZ-nek a Kastély-
dombi iskola melletti ingatlanrészt 
(hrsz. 140482/4) sportcélú tevé-
kenység folytatására, műfüves lab-
darúgópálya megvalósítására. 
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan határozott 
arról, hogy – a 15/2013. (V. 31.) 
számú rendelet 20. § (2) bekezdése 
alapján – az önkormányzat 15 év 
határozott időre ingyenesen átenge-
di az MLsZ-nek az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló in-
gatlanon (hrsz. 155607/6), a gulner 
iskola területén lévő ingatlanrészt 
sportcélú tevékenység folytatására, 
12 x 24 m-es műfüves labdarúgópá-
lya megvalósítására. 
A testület 21 igen szavazattal egyet-
értésben úgy határozott, hogy – a 
15/2013. (V. 31.) számú rendelet 20. 
§ (2) bekezdése alapján – az ön-
kormányzat 15 év határozott időre 
ingyenesen átengedi az MLsZ-nek 
az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló ingatlanon (hrsz. 
142837), a szenczi Molnár Albert 
iskola területén lévő ingatlanrészt 
sportcélú tevékenység folytatására, 
20 x 40 m-es műfüves labdarúgópá-
lya megvalósítására. 
A képviselő-testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen határozott arról, 
hogy – a 15/2013. (V. 31.) számú 
rendelet 20. § (2) bekezdése alapján 
– az önkormányzat 15 év határozott 
időre ingyenesen átengedi az MLsZ-
nek az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló ingatlanon (hrsz. 
151211), a Vörösmarty általános is-
kola és gimnázium területén lévő 
ingatlanrészt 20 x 40 m-es műfüves 
labdarúgópálya megvalósítására. 
A testület 15 igen szavazattal, 1 el-
lenszavazattal és 5 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az önkormányzat 
beadja pályázatát az MLsZ Buda-
pesti Igazgatóságához a VI. Orszá-
gos Pályaépítési Program kereté-
ben a Thököly út mellett található, 
155447/21 hrsz-on nyilvántartott 
önkormányzati tulajdonú ingatla-
non 40 x 60 m-es műfüves labda-
rúgópálya megvalósítására, annak 
figyelembevételével, hogy a Lőrinc-
United FC sportegyesület mint 
szakmai partner vállalta a pálya 
megépítéséhez szükséges 20 402 550 
forint megfizetését.
A testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a nyertes pályázat 
ismeretében egyeztessen a Lőrinc-
United FC-vel a vagyonhasznosítás-
ra vonatkozó megállapodásról.
A képviselő-testület 15 igen szava-
zattal és 6 tartózkodással határo-
zott arról, hogy – a 15/2013. (V. 31.) 
számú rendelet 20. § (2) bekezdése 
alapján – az önkormányzat 15 év 
határozott időre ingyenesen áten-
gedi az MLsZ-nek az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában álló 
ingatlanon (hrsz. 155447/21) lévő 
ingatlanrészt 40 x 60 m-es műfüves 
labdarúgópálya megvalósítására.  
A testület 21 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat beadja pályázatát az 
MLsZ Budapesti Igazgatóságához a 
VI. Országos Pályaépítési Program 
keretében a Lakatos út 30. alatti, 
152194/18 hrsz-on nyilvántartott 
ingatlanon található eötvös Ló-
ránd Általános Iskola területén 20 
x 40 m-es műfüves labdarúgópálya 
megvalósítására. A testület a pálya 
megépítéséhez szükséges 9 753 600 
forint önrészt a 2014. évi költségve-
tés céltartalék során biztosítja. 
A képviselő-testület 20 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással határo-
zott arról, hogy – a 15/2013. (V. 31.) 
számú rendelet 20. § (2) bekezdése 
alapján – az önkormányzat 15 év 
határozott időre ingyenesen átenge-
di az MLsZ-nek az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló ingat-
lanon (hrsz. 152194/18), az eötvös 
iskola területén lévő ingatlanrészt 
20 x 40 m-es műfüves labdarúgópá-
lya megvalósítására. Amennyiben 
az önkormányzat pályázatot nyer, 
a 15 év kezdő időpontját az együtt-
működési megállapodás minta I. 1. 
pontja tartalmazza.
A testület  21 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat beadja pályázatát az 
MLsZ Budapesti Igazgatóságához 
a VI. Országos Pályaépítési Prog-
ram keretében a Kondor Béla sétány 
7. szám alatti, 151126/18 hrsz-on 
nyilvántartott ingatlanon, a Kon-
dor Béla Általános Iskola területén 

kisméretű, 12 x 24 m-es műfüves 
labdarúgópálya megvalósítására. A 
képviselő-testület a pálya megépí-
téséhez szükséges 5 067 300 forint 
önrészt a 2014. évi költségvetés cél-
tartalék során biztosítja. 
A testület 21 igen szavazattal egyet-
értésben határozott arról, hogy – a 
15/2013. (V. 31.) számú rendelet 20. 
§ (2) bekezdése alapján – az ön-
kormányzat 15 év határozott időre 
ingyenesen átengedi az MLsZ-nek 
az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló ingatlanon (hrsz. 
151126/18), a Kondor Béla iskola te-
rületén lévő ingatlanrészt kismére-
tű, 12 x 24 m-es műfüves labdarúgó 
pálya megvalósítására. Amennyiben 
az önkormányzat pályázatot nyer, a 
15 év kezdő időpontját az együtt-
működési megállapodás minta I. 1. 
pontja tartalmazza.
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az együttműködé-
si megállapodások, a tulajdonosi 
hozzájárulások és a pályázati adat-
laphoz kapcsolódó nyilatkozatok 
aláírására.
A képviselő-testület  21 igen sza-
vazattal egyhangúlag felkérte a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa 
meg, miként lehet megakadályozni 
a Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
gimnázium udvarának illegális, 
rendeltetésellenes használatát.
  

inteRpellációk
p 1. Petrovai László független 
önkormányzati képviselő A sallai 
Center környezete címmel nyújtott 
be interpellációt Peitler Péter jegy-
zőhöz. 
Május 16-án több méter hosszú 
téglakerítés omlott a közterületi 
járdára.  A balesetveszélyes falma-
radványok elbontatásáról, a járda 
és környezete takaríttatásáról, az 
élet- és balesetveszély elhárításról a 
hivatal példamutatóan, gyorsan és 
hatékonyan intézkedett. ezt követő-
en viszont a területen egy ideiglenes 
huzalhálós kerítés felállításán túl 
semmi sem történt.
Az önkormányzati képviselő az 
alábbiakat kérdezte a jegyzőtől: 
Mi akadályozza meg a hivatalt, 
hogy érvényt szerezzen a hatályos 
építési szabályozásra és kötelezze 
az üzlet tulajdonosait, üzemeltető-
jét a helyi jogszabályoknak megfe-
lelő állapot létrehozására? Milyen 
összegű építészeti bírságot fizetett 
eddig a sallai Center? Tervezi-e az 
önkormányzat, hogy érdemben in-
tézkedik az ügyben, és ha igen, ak-
kor mikor?
Peitler Péter a következőket vála-
szolta: a 2013. január elsején ha-
tályba lépett jogszabályok értelmé-
ben a polgármesteri hivatal, mint 
elsőfokú hatóság, a balesetveszély 
elkerülésére azonnali hatállyal kö-
telezte az ingatlan tulajdonosait a 
zajvédő fal balesetveszélyes állapo-
tának megszüntetésére, vagyis a fal 
teljes elbontására. A fentieken túl 
az ügy azonnali hatállyal Budapest 
Főváros Kormányhivatala V. ke-
rületi Hivatal Építésügyi és örök-
ségvédelmi Hivatalához került. A 
jogszabály-módosítások értelmé-
ben a jegyzői hatáskörben eljáró 
építésügyi hatóságnak nincsen ha-
tásköre építésrendészeti kötelezési 
eljárás lefolytatására, de a hivatal 
ettől függetlenül írásban felhívta a 
kötelezettek figyelmét a zajvédő fal 
építésének szükségességére és feltét-
eleire. A hivatal hatásköre kizárólag 
a közvetlen balesetveszély elhárítá-
sát szolgáló ideiglenes intézkedésre 
korlátozódott. ez meg is történt, 
ezért a hivatal építésrendészeti, vég-
rehajtási bírságot nem szabott ki. Az 
ingatlan tulajdonosaival a zajvédő 
fal ügyében több ízben is egyezte-
tett.  ezt követően az önkormányzat 
külön megkereste írásban az Építés-
ügyi és örökségvédelmi Hivatalt, 
hogy az ügyet kiemelten kezeljék, és 
mielőbb intézkedjenek. 
Az interpelláló a választ elfogadta.
p 2. Kőrös Péter önkormányzati 
képviselő (MsZP) a közbeszerzés 
témakörében nyújtott be interpellá-
ciót Peitler Péter jegyzőhöz. 
Az Attila utcai bölcsődei és a nap-
sugár utcai óvodai beruházáshoz az 
önkormányzat ugyanazt a három 
ajánlattevőt kérte fel ajánlat benyúj-
tására. e vállalkozások között nem 
volt kerületi bejegyzésű cég. Az 
önkormányzat pénzügyi ellenőr-

zési bizottságának szeptember 19-i 
ülésén a közbeszerzési terv módosí-
tásából látszik, hogy a fenti közbe-
szerzési eljárás sikertelen volt.
A beruházással kapcsolatban 
az önkormányzati képviselő az 
alábbi kérdéseket tette fel a jegy-
zőnek: Milyen szakmai krité-
riumokat állított fel az előzetes 
kiválasztáskor? Ki tett javaslatot 
a cégek kiválasztására? Ki hagyta 
azokat jóvá? Az ajánlatkéréseket 
megelőzően egyeztetett-e az ön-
kormányzat a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara XVIII. kerü-
leti Tagcsoportjával arról, hogy az 
ajánlatkérésbe kerületi vállalkozá-
sokat is be lehet-e vonni? Valódi 
árversenyt garantáló nyílt közbe-
szerzést vagy meghívásos eljárást 
preferál?
Peitler Péter az interpellációra az 
alábbi választ adta. A napsugár 
óvoda bővítése témájú közbe-
szerzési eljárásban a következő 
cégeket hívta meg az önkormány-
zat: Zeron Zrt. (3530 Miskolc, 
Meggyesalja út 5.), Átryum Invest 
Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
(1186 Budapest, Margó Tivadar 
út 220.), West Hungaria Bau Kft. 
(2051 Biatorbágy, Vendel Park, 
Huber út 1.). egyéb információk, 
így az eljárás fedezethiány miatti 
eredménytelenné nyilvánítása, a 
közbeszerzési hatóság honlapján, 
a Közbeszerzési Értesítőben 15-
329/2013. iktatószámon közzétett 
hirdetményben találhatók. 
Az Iciripiciri bölcsőde kivitelezé-
se tárgyában meghívottak: Épkar 
Zrt. (1112 Budapest, németvölgyi 
út 146.), Átryum Invest Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. (1186 Buda-
pest, Margó Tivadar út 220.), eB 
Hungary Invest Kft. (1163 Buda-
pest, Máté út 8.). egyéb informáci-
ók, így az eljárás fedezethiány mi-
atti eredménytelenné nyilvánítása 
a közbeszerzési hatóság honlapján, 
a Közbeszerzési Értesítőben 14-
546/2013. iktatószámon közzétett 
hirdetményben találhatók. 
Az önkormányzat a közbeszerzé-
sekről szóló törvény (Kbt.) rendel-
kezéseivel összhangban az alkal-
masnak minősített ajánlattevőkkel 
tárgyalt a szerződés feltételeiről. A 
megítélése szerint szerződéstelje-
sítésre alkalmas három gazdasági 
szereplőt hívott meg ajánlattétel-
re. 
Az ajánlattételre meghívott gazda-
sági szereplők kiválasztásakor az 
egyenlő bánásmód elvének meg-
felelően mikro-, kis-, középvállal-
kozások részvételét is biztosította 
az önkormányzat. A teljesítési 
képesség egyrészt a közbeszerzés 
tárgyához hasonló szakmai re-
ferenciák kérésével, másrészt az 
ajánlattevő pénzügyi stabilitásá-
nak vizsgálatával ítélhető meg. A 
verseny tisztaságának a közbe-
szerzési törvény által alapelvként 
alkalmazott védelme – a burkolt 
lobbitevékenység kizárása –nem 
engedi, hogy az önkormányza-
ti kört az ajánlattevőn kívülálló 
szerv vagy szervek határozzák 
meg, így erre vonatkozóan külső 
egyeztetést nem folytattak.
A honlapon a közbeszerzési terv 
bárki számára hozzáférhető, és 
megismerhetők a tárgyévben 
meginduló eljárásoknak a közbe-
szerzési törvény által kötelezően 
közzéteendő paraméterei. Állás-
pontjuk szerint egyebekben a Kbt. 
86. § (4) bekezdése értelmében az 
eljárás iratanyagába történő bete-
kintés joga kizárólag az ajánlatte-
vői kört illeti meg, másoknak az 
eljárás egyéb adatairól nem adha-
tó információ. 
Az új eljárás a napsugár óvo-
da bővítése kapcsán szeptember 
2-án, míg az Iciripiciri bölcsőde 
kivitelezésére október 21-én indult 
meg. Mindkét eljárás folyamatban 
van, szerződéskötés még nem volt. 
A napsugár óvoda tekintetében a 
szerződéskötési moratórium mi-
att nem történt meg, amit szintén 
a Kbt. ír elő kötelezően, az eljárás 
egyébként lefolytatódott. A nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nem feltétlenül áll az ajánlatkérők 
érdekében. 
Az ajánlatkérő hirdetmény közzé-
tétele nélküli tárgyalásos eljárást 
indíthat, amennyiben az árube-
szerzés vagy a szolgáltatás becsült 
értéke nem éri el a 25 millió forin-
tot, vagy az építési beruházás be-

csült értéke nem éri el a 150 millió 
forintot – Kbt. 122. § (7) bekezdés 
k) pont. 
A gyakorlati tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az elsőre legjobbnak 
tűnő ajánlat a teljesítés során már 
nem mutatkozik annyira kedvező-
nek, mivel fennáll a lehetősége an-
nak, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő, de egyébként nem megfelelő 
pénzügyi-gazdasági hátterű cég 
a szolgáltatás teljesítésére kapott 
előleg (rendszerint 30%) felvételét 
követően csődbe megy, a határ-
idős beruházás pedig meghiúsul. 
Jelenleg nyílt eljárásban lehetőség 
van arra is, hogy az egyébként tő-
keerősnek nem mondható ajánlat-
tevő kapacitásnyújtásra harmadik 
személyt, alvállalkozót vonjon be, 
aki lényegében helyette nyújt refe-
renciát. 
A fentiekben említett beruhá-
zások meghiúsulási kockázatai 
mellett meg kell említeni azt is, 
hogy a jogorvoslati eljárások miatt 
jelentősen elhúzódhat a beruhá-
zás befejezése. Az önkormányzat 
megfelelő szakmai apparátussal 
rendelkezik annak megállapítá-
sára, hogy a beérkezett ajánlatok 
megfelelnek-e a piaci ár-érték vi-
szonyoknak is. 
Az új hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárások lefolytatásakor a 
jogszabály által kötelezően előírt 
három helyett öt vállalkozásnak 
küldte meg az önkormányzat az 
ajánlattételi felhívást. A megis-
mételt szélső utcai eljárás során 
például az árversenyben nyertes, a 
rendelkezésre álló fedezeten belül 
ajánlatot tevő és kerületi székhe-
lyű ajánlattevővel kötött szerző-
dést az önkormányzat a törvény 
által meghatározott szerződéskö-
tési moratórium lejáratát követő-
en.
Az interpelláló elfogadta a választ.
p 3. Ternyák András önkor-
mányzati képviselő (MsZP) Tóth 
Tibor József vélelmezett megbí-
zási szerződései címmel nyúj-
tott be interpellációt Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármesterhez. 
„Tóth Tibor József több önkor-
mányzati tulajdonban lévő cég 
gazdálkodását tette tönkre az el-
múlt három évben, a Fidesz reg-
nálása alatt. először az M18 Kft-t 
számolta fel, majd a TH18 Kft. 
működését lehetetlenítette el arro-
gáns és szakmaiatlan döntéseivel. 
A TH18 Kft. vesszőfutására az a 
legszemléletesebb példa, hogy az 
a társasház is leváltotta, amelyben 
a társasházkezelő anyacége, a Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. működik. Tóth Tibor József 
ezután a Városgazda Városüze-
meltetési Divíziójánál szerzett 
megkérdőjelezhető érdemeket. Az 
ellenzék tudomására jutott, hogy 
Banyár László vezérigazgató meg-
bízási szerződés keretében akarja 
visszafoglalkoztatni a bukott cég-
vezetőt vagy a személyéhez köthe-
tő gazdasági társaságot, úgymond 
tanácsadóként.”
A fentiek alapján az alábbi kérdé-
seket tette az önkormányzati kép-
viselő:  
A Városgazdától való távozását 
követően létrejött-e bármilyen 
szerződéses, illetve megbízási jog-
viszony Tóth Tibor József vagy az 
érdekeltségébe tartozó gazdasági 
társaság (legyen szó kisebbségi 
vagy többségi tulajdonlásról) és 
az önkormányzat, illetve annak 
intézményei között vagy a Város-
gazda, illetve annak leányvállala-
tai között? 
Az alpolgármester válaszában el-
hangzott, hogy az interpelláció 
szeptember 17-én érkezett, eszerint 
válaszol a kérdésekre. Tóth Tibor 
József nem távozott a Városgaz-
dától, s nem jött létre semmilyen 
szerződéses jogviszony közte és az 
említett társaságok, illetve az ön-
kormányzat és annak intézményei 
között. A foglalkoztatása jelenleg 
is munkajogviszony keretében 
történik, azaz 2013. július elsejé-
től módosították a munkaszerző-
dését. ennek értelmében korábbi 
jövedelmének kevesebb mint a 
feléért foglalkoztatja őt a társaság. 
Az alpolgármester tájékoztatta a 
képviselőt, hogy az interpellációjá-
ban megfogalmazottak kimerítik a 
rágalmazás vétségét, ezért Tóth Ti-
bor József jogi lépéseket fontolgat.  
Az interpelláló elfogadta a választ.

p 4. Játszóterek a Havanna-lakó-
telepen címmel Vilmányi gábor 
(MsZP) nyújtott be interpellációt 
Lévai István Zoltán alpolgármes-
terhez.
„2013. június 18-án interpellációt 
nyújtottam be a Havanna-lakó-
telepen felújított játszóterek be-
zárásának indokolatlan feloldása 
miatt. Akkor az alpolgármester 
válaszában kitért arra, hogy egy-
re több a vandalizmus, függetle-
nül attól, hogy éjszaka zárják-e a 
játszótereket, vagy sem. Minden 
olyan megnyilvánulás, amely át-
vitt értelemben korlátozást, illet-
ve szabályozást jelent a játszótér 
használóinak, agressziót vált ki, és 
a játszótéri eszközök, berendezések 
rongálását idézi elő – vélte. A la-
kók viszont azt tapasztalták, hogy 
megnőtt az éjszakai randalírozás 
a játszótereken, és a szülők regge-
lente több esetben injekciós tűket 
találtak. Mivel nincs zárva a kapu, 
a kutyapiszok is megjelent. Kate-
gorikusan cáfolom, hogy a zárás 
agressziót vált ki a lakosokból.” 
Az önkormányzati képviselő az 
alábbi kérdéseket tette fel az alpol-
gármesternek: 
Mi akadálya van annak, hogy azok 
a játszóterek, amelyeket a felújítás 
után zártak, továbbra is zárva le-
gyenek éjszakára? Az, aki idáig sze-
rény tiszteletdíjat kapott e feladat 
ellátásáért, miért nem kaphatja to-
vábbra is a korábbi pénzösszeget? 
Miért akarja az alpolgármester le-
zülleszteni a hivatkozott játszóte-
reket az éjszakára eddig nem zárt 
játszóterek szintjére? 
Lévai István Zoltán a következő-
ket válaszolta: „A játszóterek éj-
szakai zárásának elhagyását, mint 
ahogy azt a korábbi interpellációra 
adott válaszomban is jeleztem, az 
indokolta, hogy egyre több játszó-
tér esett áldozatául a vandalizmus-
nak, függetlenül attól, hogy zárva 
volt-e, vagy sem. 
Ahol zártunk, ott a játszótéri ron-
gálási kárértéket tovább növelte 
a kapuk zárszerkezetének, kilin-
csének vagy legrosszabb esetben 
a kapu teljes rácsszerkezetének 
szándékos rongálásából eredő javí-
tási költség. 
A zárás nem szolgálta a védelmet, 
hanem éppen ellenkezőleg, az idő-
korlátozás agressziót, dühöt váltott 
ki, és ennek válaszreakciója az erő-
szakos rongálás volt. Aki akart, az 
a zárt játszótérre is be tudott jutni, 
s ez további anyagi kárt okozott az 
önkormányzatnak. A megrongált 
kaput ráadásul reggel nem lehetett 
kinyitni, ezért szinte naponta volt 
szükség gyors hibaelhárításra.
Tapasztalataink alapján a ron-
gálást nem befolyásolja az, hogy 
nyitva vagy zárva vannak a ját-
szótereink. Korábban azt ígértem, 
hogy megvizsgáljuk a zárás elha-
gyását követő hetek tapasztalata-
it, levonjuk a következtetéseket, 
és annak alapján hozzuk meg a 
szükséges intézkedéseket. ez meg-
történt, és azt tapasztalatuk, hogy 
a nem zárt játszótereken nem volt 
nagyobb arányú a játszótéri esz-
közök rongálása, a rongálással 
okozott kár összege, mint másutt. 
ezért úgy döntöttünk, hogy éjsza-
kára továbbra sem zárjuk a játszó-
tereket, a megbízási szerződéssel 
foglalkoztatottak feladatköre ezzel 
megszűnt. A Havanna 45-66. alatt 
található játszótér állapota meg-
egyezik a Havanna- lakótelepen 
található többi játszótér általános 
állapotával, kiugró különbséget 
nem fedeztünk fel. 
A játszótereken folytatott vanda-
lizmus, éjszakai randalírozás nem 
lehet egyetlen ember felelőssége, 
mint ahogy az ön által megírt in-
terpellációban ezt az én felelőssé-
gemként tüntette fel. A játszóte-
reket éjszaka használókat kellene 
a társaikon, szüleiken keresztül 
ráébreszteni arra, hogy ezek a te-
rek értük, az ő szórakoztatásukra 
készültek, ezért óvni, védeni kel-
lene azokat, nem pedig rongálni, 
tönkretenni. Azt tudom felaján-
lani, hogy éjszaka nézzük meg 
együtt ezeket a játszótereket, és 
beszélgessünk el a fiatalokkal.”
A képviselő-testület 14 igen szava-
zattal, 5 ellenszavazattal és 2 tar-
tózkodással elfogadta Lévai István 
Zoltán alpolgármester válaszát.
p 20. Kérdések
p 21. Tájékoztatók
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8 Mentálhigiénikus, művészetterapeuta, pedagógus és versmondó-előadóművész az idősekértKultúra

�Ha valaki elsétál 
a kondor béla 
sétány 15. szám 

elé, és az épület előtt 
megállva elolvassa 
a „réztáblán”, hogy 
mi található a kapun 
belül, az bizony nem 
jön izgalomba, s nem 
mozgat meg köve-
ket azért, hogy belül 
lehessen. 

rótH ferenc   

A bejáraton lévő táblán ugyan-
is ezek a sorok állnak: somogyi 
László szociális szakszolgálat, 
Idősek Átmeneti Otthona. Ugye, 
nem különösebben izgalmas?

Ha azonban látogató lesz az 
arra sétálóból, oly emberire, 
meghatóan szépre és elgondol-
kodtatóra lel odabenn, hogy 
akár többször is visszatérne. 

A jó melegben, a szép, tisz-
ta szobában már gyülekeznek a 
ház lakói, hogy végighallgassák 
a lelket tisztogató másfél órás 
műsort, amelyet a „tanárnő” 
ajándékoz nekik, aki már ott 
van, s várja, hogy elmondhassa 
azokat a verseket és elénekelje 
azokat a dalokat, amelyeket a fe-
jében, a szívében hozott magával 
az otthon idős lakóinak.

jó melegbeN, 
tiszta szobábaN
Tósoki Anikó, mert róla van szó, 
hetente jár a szakszolgálathoz. 

– Mára már az életem meg-
kerülhetetlen részévé vált, hogy 
szavakkal, versekkel és dalokkal 
simogatom meg ezeket a ked-
ves embereket – mondja Anikó, 
akiről tényleg elmondható, hogy 
nincs ideje unatkozni.

Hiszen, amikor megkérdem 
tőle, hogy mi a foglalkozása, so-
rolni kezdi:

– Mentálhigiénikus, mű-
vészetterapeuta, pedagógus és 
versmondó-előadóművész va-
gyok. első hallásra soknak tű-
nik, de egyrészt ezek jól meg-
férnek egymás mellett, másrészt 

nem is tűnik fel, hogy éppenség-
gel mikor mi vagyok.

Anikó műsora alatt aztán ki-
derül szavainak a lényege. Igaz 
a mentálhigiénikusság, mert 
olyan érzékkel, szeretettel és 
szakértelemmel közelít a csupa 
80 év fölöttiből álló hallgatósága 
felé, hogy a végére már azoknak 

is csillog a szemük, akik a prog-
ram előtt egyhangúan üldögél-
tek. Igaz a pedagógusi mivolta 
is, mert szép szóval, egy-egy 
kézmozdulattal hozza vissza a 
terembe az elkalandozókat. A 
versmondásához pedig nincs mit 
hozzátenni, mert az úgy szép és 
művészi, ahogy van, úgy, ahogy 

a szavak elhagyják a száját. 
    A születésnapját éppen a lá-
togatásunkkor ünneplő, a hölgy 
érthetően ismert és népszerű 
versekkel kedveskedik a hallga-
tóinak.
Vendég volt a soraival Máray 
sándor és Kányádi sándor, fia-
talosabbá tette az aggokat szabó 

Lőrinc és Dsida Jenő, bekuk-
kantott a szobába József Attila, 
két karjába vette a barázdált 
arcúakat Radnóti, s Petőfi any-
jának a tyúkja is ott kotkodált a 
székek között. 

A nagy-nagy vendégjárás pe-
dig egyetlen embernek, a szívét 
az idősek előtt valóban kitáró 
Anikónak volt köszönhető.

s ha netán valaki azt kérdez-
né, hogy megérintik-e a sorok, 
a rímek az idős hallgatókat, an-
nak csak annyit: Klementina (az 
egykori kiváló fizikus, aki csak 
járókerettel tud közlekedni, de 
az agya, mint a beretva) maga 
kérte, hadd mondhasson el egy 
verset. gyula bácsi, az erdélyből 
hazánkba „kijött” egykori szé-
kely körös elnök – a maga egye-
nes tartásával, szigorú, mégis 
melegséget árasztó pillantásával 
– is verselt, ízesen, tisztán ejtett 
magyar szavakkal.

miNdeNNél 
többet ér
s hogy ne csak szó töltse be a 
termet, a végére maradt dal is, 
miért ne mulatozzanak egy ki-
csit az ebéd előtt az otthonla-
kók?

A feledhetetlen Koncz Zsu-
zsa-lemez megzenésített versei-
vel és Bródy János dalba foglalt 
rímeivel köszönt el Anikó a kö-
zönségétől, amelytől nem vas-
tapsot kapott, hanem a nyolc-
vanéves aggok megfiatalodott 
mosolyát, amiben sok minden 
benne volt.

Benne a remény, hogy lám, 
nekik is lehetnek önfeledt per-
ceik, benne a köszönöm, ami 
egy öregtől mindig lefegyverző, 
s benne a visszavárás, ami el-
árulja, hogy a lélekig érő szó és 
a dal többet ér bármely megunt 
medicinánál.

anikó „tanárnő” csodatétele 
az otthonlakókkal
Szó, rím és dal, ami többet ér minden megunt medicinánál
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A tanácskozás meghívott 
vendége dr. Gunda András 
gyógytestnevelő tanár, a sem-
melweis egyetem Testnevelési 

és sporttudományi Karának 
adjunktusa, dr. Gyarmathy Éva 
pszichológus, az MTA Pszicho-
lógiai Kutatóintézetének tudo-

mányos főmunkatársa, dr. Páli 
Judit klinikai neuropszichológus 
és pedagógiai szakpszichológus, 
közoktatási szakértő volt. 

A Fővárosi Pedagógiai szak-
szolgálat XVIII. Kerületi Tag-
intézményének képviseletében 
Karayné Pavalacs Zsuzsa és 
Ácsné Gergely Katalin logopédus 
előadást tartott, Turiné Jámbor 
Rita logopédus hattagú család-
ja pedig rövid népzenei műsort 
adott elő. 

A konferencia fővédnöke 
Hományi Tamás Márton, a tan-
kerület igazgatója volt.

Solti Imre fejlesztő-gyógype-
dagógus, a program szervezője 
elmondta, hogy tapasztalata sze-
rint a beszélgetés helyét gyakran 
átveszi az információcsere, az 
utasítás. 

– Mi volt az iskolában? A 
válasz: semmi. Már a kérdést is 
rosszul tesszük fel. Hogy vagy? 
Jól. Panelmondatokban beszé-
lünk egymással otthon, az utcán 
az ismerősünkkel, a munkahe-
lyünkön – véli a fejlesztő-gyógy-
pedagógus. – A leggyakrabban 
előforduló probléma az elha-
nyagoló „alulnevelés”, aminek 
az a fő oka, hogy a szülők egész 
nap dolgoznak a létfenntar-
tásért, vagy munkanélküliek.  
    Hogy mi volna az első döntő 

lépés, arra a kérdésre a szakem-
ber azt válaszolta, hogy a legfon-
tosabb a szeretet és a bizalom 
kiépítése egymás iránt, az, hogy 
a szeretetünket minél többször 
mutassuk ki. Ma már kevéssé 
jellemző, hogy a felnőttek sze-
retetteljesen köszöntik egymást, 
vagy akár az, hogy étkezés előtt 
jó étvágyat kívánnak.  

A családban fontos a gyer-
mekekkel való együttlét, együtt-
gondolkodás, a közös étkezés, 
játék, zenélés, az igényes tele-
víziós műsorok nézése, majd 
megbeszélése. A pedagógusok 
az iskolában sok mindent meg-
tesznek a gyerekekért, azonban 
szükség van a biztos, szeretettel-
jes családi háttérre is. 

➜ fülep erzsébet

Életre keltett 
verssorok
A vörösmarty mihály ének-zenei nyelvi általános 
iskola és gimnázium a Xviii. kerületi Pedagógiai 
intézettel közösen november 28-án rendezte a ha-
gyományos versmondó versenyt a Kondor Béla Kö-
zösségi házban. 

olyan érzékkel közelít az idős emberekhez, hogy a program végére valamennyi szem csillog 

KöRnyeZeTVÉDeLeM 
A gyAKORLATBAn

„fontos, hogy sokszor 
elmondjuk, milyen kártékony 
a szén-dioxid-kibocsátás, 
mennyit számít, ha takaré-
kos izzókat használunk. de 
mindez nem jelent semmit, 
amíg az ember maga meg 
nem tapasztalja, bizonyos 
folyamatok milyen változá-
sokat okoznak a környezet-
ben.”

hogyan tisztelhetnénk és óvhatnánk a környezetet, ha 
nem ismerjük? ez a gondolat inspirálja azt a környe-
zetvédelmi programot, amelyben a kerület 18 iskolája 
működik együtt egy csongrádi és egy bokros-pusztai 
intézménnyel.

– A kerületi Vörösmarty sza-
valóversenyt elsőként a Vö-
rösmarty iskola hirdette meg 
1986-ban – mondta megnyitó 
beszédében Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, alpol-
gármester. – Amikor felépült 
a Kondor Béla Közösségi Ház, 
a verseny ide, méltó helyre köl-
tözött. A ház azóta is kiváló 
körülményeket teremt a vers-
mondó versenyhez, sőt még 
egy előadóművész zsűritagot 
is adott Császár Bíró Lilla, a 
közösségi ház vezetője szemé-
lyében.

– A legnagyobb hazafias 
költőnkről elnevezett iskolá-
ban hagyományai vannak a 
versmondó versenyeknek – 
mondta az ünnepi pillanatok-
ban Járainé dr. Bődi Györgyi, a 
Vörösmarty iskola igazgatója. 
ez a 28. kerületi szavalóver-
seny, jövőre pedig a 18. buda-
pestit rendezzük meg. Több 
mint tíz éve, hogy a Pedagógiai 
Intézet és a kerület iskolái ezt 
a versmondó versenyt tekintik 
a budapesti versenyre delegáló 
rendezvénynek. Iskolánknak 
ez nagy megtiszteltetés és fele-
lősség.

A szervezők öt kategóriában 
hirdették meg a versenyt, két-

évenként emelkedő korosztály-
ok szerint. A diákoktól csupán 
azt kérték, hogy az elmondott 
versek magyar költők alkotásai 
legyenek.

Az értékelés kritériumai 
között hangsúlyosan szerepelt 
a hibátlan verstudás, a szép 
beszéd, a kifejezőkészség és az 
életkornak megfelelő versvá-
lasztás.

– Akik a verset szeretik, 
hisznek abban, hogy a jó versek 
és a bennük lévő jó gondolatok 
egy idő után az ember lelkének 
részévé válnak, ott vannak ve-
lük mint a barátaik, a szerette-
ik – fogalmazott az igazgatónő. 
– Amikor verseket tanítunk a 
gyermekeinknek, számukra ér-
tékes, a nemzet számára hasz-
nos üzenetet közvetítünk… 
Értékválságos időnkben legyen 
a vers az, ami által bölcsebbek, 
jobbak és igazabbak leszünk.

A győztesek a legkisebbek-
től a legnagyobbakig: Fedeles 
Zsófia, Geiger Anna (Kandó 
Téri Általános iskola), Csatlós 
Csaba, Barkó Regina (Pest-
szentlőrinci német nemzetisé-
gi Általános Iskola), Mogyoródi 
Bence (Karinthy Frigyes gim-
názium).

➜ fülep erzsébet
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9A pedagógiai intézet szakmai napokat és pályaválasztási ankétot rendezett Kultúra

� a Xviii. kerületi 
pedagógiai intézet 
nyolcadik alkalom-

mal rendezett pedagó-
giai szakmai napokat és 
pályaválasztási ankétot. 
a 7–8. osztályos tanuló-
kat és szüleiket novem-
ber 26-án csaknem 30 
kiállító középiskola és 
szakmai előadások vár-
ták a karinthy frigyes 
gimnáziumban.

csernai mariann  

A XVIII. kerületi Pedagógiai 
Intézet Fókuszban a pedagógus 
címmel három napon át tartó 
szakmai rendezvényt szervezett. 
ennek során olyan összefoglaló 
előadásokat tartottak a peda-
gógusoknak, amelyek irányt 
mutattak a tanítóknak és a ta-
nároknak a változó jogszabály-
ok és rendeletek tengerében. 
néhány nap kevésnek tűnik 
egyévnyi változás prezentálásá-
ra, azonban Madárné Gyurján 
Ildikó, az intézet vezetője le-
szögezte: ez a mostani csupán 
egy kiemelt előadás-sorozat 
az éves rendezvényeik közül. 
– Az igazi szakmai munka ter-
mészetesen folyamatosan, egész 
évben zajlik, legyen szó bemuta-
tóórákról, külső nevelőtestületi 
értekezletekről vagy pedagógiai 
műhelymunkáról. A pedagógi-
ai napok csak részben járulnak 
hozzá munkánk sikerességéhez, 
mégis fontosnak tartjuk, hogy 
minél több pedagógust és diákot 
mozgassunk meg egy-egy ilyen 
alkalommal. 

válaszÚt előtt
A pályaválasztási ankétot Bauer 
Ferenc, az önkormányzat okta-
tási, közművelődési, sport- és 
ifjúsági bizottságának tagja 
nyitotta meg, aki hangsúlyozta, 
hogy a középiskola kiválasztása 
mérföldkő a diákok életében. 
Ugyanis ez az első olyan döntés, 

amikor már nemcsak a szülők 
választanak intézményt gyerme-
kük számára, hanem a fiatalok 
is beleszólhatnak a választásba. 
A választás pedig nem egyszerű, 
hiszen mind a kerületben, mind 
a fővárosban magas színvonalú 

szakközépiskolák és gimnáziu-
mok várják a diákokat. 

HaszNos taNáCsok
A megnyitót számos előadó 
követte, akik bemutatták az 
aktuális trendeket, és hasznos 

tanácsokat adtak a választás-
hoz. A szakemberek szerint a 
jelentkezőknek a képességeiket, 
a tehetségüket és az érdeklődési 
körüket egyaránt szem előtt kell 
tartaniuk. emellett lényeges az 
iskola jó megközelíthetősége és 

a hangulata is. Azoknak a diá-
koknak, akiknek nehezen megy 
a választás, hasznos lehet, ha a 
szüleikkel pszichológushoz vagy 
pályaválasztási tanácsadóhoz 
fordulnak segítségért, illetve ha 
önismereti teszteket töltenek ki. 

A gyerekek és a szülők idén 
is közösen vettek részt a rendez-
vényen, érdeklődve hallgatták 
az előadásokat, és lelkesen láto-
gatták a megjelent középiskolák 
standjait, ahol részletes tájékoz-
tatást és pontos válaszokat kap-
hattak a kérdéseikre. Az ankét 
legfőbb célja pedig az, hogy a di-
ákok ne csak az interneten kap-
janak képet az intézményekről, 
hanem személyesen is ismer-
kedhessenek az iskolákkal. Így 
nem csupán a száraz tényeket 
olvashatják el a honlapokon, ha-
nem a standoknál vagy az osz-
tálytermekben az intézmények 
hangulatába is belekóstolhat-
nak. A kóstolót néhány helyen 
szó szerint kellett érteni, mivel 
volt, ahol mézeskaláccsal, volt, 
ahol teával kínálták az érdek-
lődőket. Az ankéton részt vevő 
7–8. osztályos diákok úgy lát-
ták, hogy ez az esemény többet 
nyújtott számukra a hivatalos 
időpontok és információk közlé-
sénél. Lehetőségük nyílt kötetle-
nül beszélgetni az adott iskolába 
járó felsőbb éves diákokkal, akik 
meséltek nekik a középiskolai 
hétköznapokról és a szabadidős 
tevékenységekről.

anikó „tanárnő” csodatétele 
az otthonlakókkal
Szó, rím és dal, ami többet ér minden megunt medicinánál

„tovább, tovább” 
– de merre?
Vonzó ajánlatokkal igyekeztek segíteni a diákoknak és szüleiknek

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Hozleiter Fanny izomsorvadását 
gyermekkorában diagnosztizálták, 
és hamar kerekes székbe kénysze-
rült. Tizenkét évesen elvesztette rák-
beteg édesanyját, azt a személyt, aki 
addig a legtöbbet küzdött érte. Az 
anyagi gondok és a nehézségek nem 
kerülték el őt és az édesapját. Tizenöt 
évesen szembesült betegsége súlyos-
ságával, az orvosok 18 évet jósoltak 
a neki. ez a jóslat egy ideig kardként 
lebegett Fanny feje fölött, de rövid 
időn belül ráébredt, egy szám nem 
határozhatja meg az életét. 

elvégezte a Hunyadi Mátyás 
gimnáziumot, majd kigurult a 
nagybetűs életbe. Begurulunk nevű 

kezdeményezésével munkahelyeken, 
iskolákban és óvodákban tart elő-
adásokat arról, hogy milyen kaland-
park az élet egy mozgáskorlátozott 
számára. 2011 óta a Csibész Család-
védelmi Központban dolgozik. És 
minden jóslat ellenére nemrégiben 
ünnepelte 25. születésnapját.

Fanny a kerekesszékét már nem 
tekinti akadálynak, sőt annyi él-
mény köti hozzá, hogy nehezen vál-
na meg tőle. Persze a célja az, hogy 
egyszer elhajíthassa a csaknem 150 
kilogrammos széket. szarkasztikus 
humorával sokszor megdöbbenti az 
embereket, lehengerlő mosolyával 
pedig mindenkit elkápráztat. őt a 

lehetetlen motiválja. Helyesebben 
mondva azt gondolja, lehetetlen 
szinte nem is létezik, az emberek 
maguk döntenek tetteikről, a le-
hetetlen csupán egy szó arra, hogy 
küzdelem nélkül adjunk fel dolgo-
kat. Márpedig ő nem tesz így!

november 17. Fanny csodanapja. 
De ezúttal nemcsak a szülinapi kö-
szöntéseket kellett fogadnia, hanem 
gratulációk százait is a megjelent 
könyvéhez. Ugyanis november kö-
zepén egyik nagy álma vált valóra, 
elkészült és megjelent életrajzi köny-
ve. Az írást még 2009-ben kezdte, 
Mosolyka nevű blogján, azóta pe-
dig a bejegyzések megtöltötték egy 
egész könyv lapjait. 

A Te döntesz című könyv már 
a megjelenése előtt hatalmas sikert 
aratott, és napokon belül az elő-
jegyzési listák élére került. A kötet 
nem csupán a vidám történetekről 
szól, hanem teljes őszinteséggel me-
sél a csalódásokról, a küzdelmekről 
és azokról a pillanatokról, amikor 
Fanny is utat enged a fájdalmának, 
de végül erősre sírja magát. 

➜ csernai

tánCmUlAtsággAl 
ünnePelteK
Fanny te döntesz című 
könyvének bemutatóját 
november 19-én a dürer 
rendezvényházban 
tartották egy fergeteges 
születésnapi buli kere-
tében. Az ünnepségen 
élete legfontosabb pilla-
natai, amelyek a könyv 
lapjain is sorakoznak, 
egy különleges bemutató 
révén elevenedtek meg 
a vendégek előtt. Fanny 
a momentán társulat 
közreműködésével vitte 
színpadra a hol könnye-
ket, hol mosolyt fakasztó 
jeleneteket. Az est a 
végén egy hatalmas pör-
gő-forgó táncmulatságba 
torkollott.



A lélek útja
A szabad Alkotók Körének kiál-
lítássorozata második állomásá-
hoz érkezett. A világaink világa 
címmel rendezett hathetes bemu-
tató keretében négy művész érzé-
kelteti az alkotásain keresztül azt 
az utat, amelyet a lélek jár be.

A Városháza galériába érve látszólag egy 
tájképkiállításra érkeztünk. A képekhez 
közelebb lépve azonban a nézőt elfogta a 
vágy, hogy fellelje a tájban rejlő misztiku-
mot, hogy megpillantsa az embert a fák 
között. Az erdő egy titokzatos hely, az út 
szimbóluma. Azé a szövevényes úté, melyet 
mindannyian végigjárunk, mielőtt tettein-
ket sikerre vinnénk. És bár az út végén egy 
napfényes tisztás vár, mögötte ott az erdő, 
ami újabb kihívások elé állít minket.

Szikszai Sándor az elmúlt egy év alatt 
különleges utat járt be. Életének egy olyan 
szakaszához érkezett, amelynek során az 
elé tornyosuló kétségeket és vívódásokat a 
természet egy-egy rezdülésének megörökí-
tésével oldotta fel. A szabad Alkotók Köré-
nek kiállítássorozata keretében a Városhá-
za galériában november 26-tól két héten 
át voltak megtekinthetők ezek a képek.

A kiállítást Ágoston-Papp Mónika ke-
ramikus nyitotta meg, aki maga is részese 
volt az alkotói folyamat kiteljesedésének, 
így hozzáértően méltatta a kiállított műve-
ket. A képek alatt Jakos Kata költő verseit 
olvashattuk, aki műveihez a festmények-
ből merített ihletet. Menedék című versét 
pedig elsőként a kiállításon olvasta fel, 
Kubicsár László gitárkíséretében. A zenei 
hangulatot a sonore kamarakórus szolgál-
tatta.

➜ cs. m.

a diákok legjobban annak örültek, hogy kötetlen beszélgetések közben ismerhették meg az iskolákat 

KeReKes sZÉKKeL 
MILyen A VILÁg?

Ne siess, idő! 
A Kávéházi esték rendezvény-
sorozat keretében a Krúdy-kör 
kiállításmegnyitót és zenés iro-
dalmi estet tartott november 21-
én a zila Kávéházban. A „fősze-
replő” ezúttal vecsés volt.

Fényesi Tóth János irodalomszervező 
előadó, költő üdvözlő szavait követő-
en Görög Béla festőművész, grafikus, a 
vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ 
és a Periféri Art Képzőművészeti stúdió 
művészeti vezetője nyitotta meg a stúdió 
kiállítását. 

– szénási sándor István költőt „saj-
nos” már több évtizede ismerem. Azért 
sajnos, mert nagyon gyorsan szalad 
az idő, mint ahogy a most megjelent 
könyvének címe, a ne siess, idő! is utal 
rá – mondta tréfásan görög Béla.  – 
Költő barátom egy évvel ezelőtt kért 
fel arra, hogy a 60. születésnapja alkal-
mából megjelenő könyvéhez készítsek 
illusztrációkat. A kiállításra tíz alkotó 
harminc képet hozott el, amelyeknek 
a tematikája kapcsolódik a bemutatott 
könyv címéhez. 

A tárlat megnyitóját követően az iro-
dalomé volt a főszerep.  A jubiláló költő 
elmondta, hogy hat éve alakult meg a g. 
Ferenczy Hanna Irodalmi Kör, amely-
nek ő a vezetője. Minden hónapban 
egy alkalommal összegyűlnek a Vecsési 
gyermekkönyvtárban, ahol felolvassák 
legfrissebb verseiket, novelláikat, s építő 
kritikát mondanak egymás írásairól. 

Szénási Sándor István a jubileum al-
kalmából így vallott önmagáról: „Min-
den nemzedéket megillet az emberi lé-
lekben rejtőző varázslatos világ csodája, 
amit tehetségemhez mérten igyekeztem 
versekbe foglalni és kézzel foghatóvá 
tenni, hogy újraélhető legyen minden 
érdeklődő számára.” 

A felolvasott versekhez Kortye Vilmos 
(gitár), Hrahovina András (ének), Görög 
Béla (dob) szolgáltatta a zenét.  

A tárlat január 15-ig tekinthető meg 
a Zila Kávéházban.

➜ fülep 

A hivAtAlos 
hAtáridőK
a megfelelő dokumentumok 
beszerzése elengedhetetlen, 
a határidők elmulasztása 
pedig megmásíthatatlan 
következményekkel járhat. 
az intézmények hivatalos 
honlapja segítséget nyújt az 
időpontok és a hiteles infor-
mációk megismerésében. 
az oktatási intézmények 
elvárásai eltérők lehet-
nek, ezért fontos időben 
tájékozódni a megjelölt 
iskolák követelményeiről. az 
egységes központi írásbeli 
felvételi vizsga a legtöbb 
helyen alapkövetelmény, 
tehát célszerű a lakóhelyhez 
közeli intézményt választani 
a vizsga helyszínéül.

 „mivel töltenék ki egy napot, ha nem lennék kerekes szék-
ben? sosem feküdnék le, nehogy véget érjen az a csodanap! 
Fogócskáznék, dögös magas sarkúkban sétálgatnék, fára 
másznék, és rengeteget táncolnék. Az összes számomra 
fontos ember nyakába beleugranék. és egyvalamit biztosan 
kipróbálnék nemcsak állva, de fejen állva is…”
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák! 

víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. családi házak 
átalakítása, tetőtér beépítés. Homlokzati hőszigetelés, hő hidak 
megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány!

 tel: 258-4892 mobil: 06 20 915 4433

n BÚtorKárPit, SZŐNYEGPADLÓ ÉS SZŐNYEG TISZTÍTÁSÁT VÁLLALOM.  
06-20-9-356-740, VIZÍ BÉLA email: vizibela@gmail.com

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

n vÍzszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, CSÖTÖRÉSEK 
JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS CSATORNAVIZSGÁLAT, 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK 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

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

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 Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre 
Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális Szolgálat az értelmi fogyatékosok nappali ellátását nyújtó 
intézményében konyhai kisegítő, takarító munkakörben napi 8 órás közalkalmazotti munkatársat 
keres, az állás. 2014. január 6-tól betölthető. Az állás betöltésével kapcsolatos információk 
kérhetők: Sarlós Zsuzsanna  nappali ellátást szervezőnél a 06 1 292 5303 telefonszámon. Az 
állásra jelentkezni lehet személyesen 1182 Budapest, Marosvásárhely u. 6-8, vagy kozpont@
gyongyvirag18.hu  e-mail címen.

régiség/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

n gábor eszmeralda Becsüs műgyűjtő első vevöként legmagasabb 
áron készpénzért vásáról antik modern festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, Herendit, zsolnayt, meissenit, Kovács margit gorka 
géza kerámiákat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket akár fazon áron 
is, bronztárgyakat, órákat, szönyegeket és mindenfajta régiséget. 
Kiszállás és értékbecslés dijtalan! üzletünk ii. fő u. 67. t.: 364-75-34, 
0630-382-70-20, gloria-galeria@freemail.hu 

n eladó olcsón Thonet fiókos aztalka, hintaszék, Erika táska írógép, Singer varrógép, 200 
lt-es hűtőláda, natúr tölgy ruhásszekrény, barna telefonasztalka. Tel.: 06/30/563-1739

ingAtlAn
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 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 erdőre néző lakóparkban, belső kétszintes, 107 nm-es, 4+1 félszobás, fiatalos 
hangulatú, duplakomfortos, tégla lakás, cirkó fűtéssel, 4 lakásos társasházban eladó. 
Irányár: 19,1 MFt. Tel: 06 30 931-7174       

n Újszerű, kellemes hangulatú ikerház eladó az Újpéteri telep szélén. A 2005-ben 
épült, 106 nm-es, 2+2 félszobás ház 372 nm-es parkosított telken fekszik és garázs is 
tartozik hozzá. Irányár: 24,99 MFt.  Tel: 06 30 931-7174     

n AlACsKán parkerdő közeli kulturált lakóparkban, tégla építésű házban belső két 
szintes 120 nm-es szép állapotú tágas, világos, dupla komfortos 120 nm-es erkélyes 
lakás eladó. Tágas nappalival, 3 hálószobával, nagy konyhával, 2 fűrdőszobával, gardrob 
helységekkel rendelkezik. Irányár: 21,9 MFt. Tel: 06 30 931-7174       

n PesterzséBeten, csendes kertvárosi övezetben eladó egy önálló, 565 nm-es 
telken lévő, 2 lakásból álló,(egybe is nyitható) jelenleg 2 generációs, dupla komfortos 
családi ház, garázzsal. Első lakóépület 80 nm.es, második különbejáratú épület 50 
nm.es. Irányár: 17 MFt. Tel: 06 30 9 317-174     

n Xviii. kerületben a Kossuth telepnél, eladó egy körbejárható, 119 nm-es, 2,5 
szobás kívülről szépen felújított, szigetelt , belülről átlagos állapotban lévő, 2 szintes 
2004-ben felújított  erdőközeli családi ház nagy telekkel. A felső szint kialakítása már az 
új tulajdonos feladata lesz. Irányár: 25,5 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n lipták telepen, csendes utcában eladó egy két generációs, 200 nm-es, 4+3 
félszobás családi ház. Az ingatlan egy 600 nm-es szabályos, nem csatornázott telken 
áll. A dupla komfortos ház fűtéséről gáz cirkó rendszer gondoskodik. A házhoz garázs, 
műhely valamint tároló is tartozik. Irányár: 26,99 MFt. Tel: 06 30 9317-174    

n XiX. kerületi, világos,  jó állapotú, 59 m2-es panel lakás, jó közlekedésnél eladó. Az 1 
és 2 fél szobás, nagy konyhás, kitűnő elrendezésű lakás a 10 emeletes ház első emeletén 
van. Irányár: 8,2 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n Xviii. kerületben kiváló infrastruktúrával, 379 nm-es telken eladó egy felújított, 2 + 
3 félszobás, duplakomfortos, jó hangulatú és elrendezésű, napsütéses,  119 nm-es, két 
szintes, teraszos sorház, új melléképülettel. Irányár: 24,5 MFt. Tel: 06 30 9317-174 

n ganztelepen eladó 2006-ban épült 'B' energia tanúsítványos, 100 
négyzetméteres, 3 szobás, duplakomfortos, 240 négyzetméteres saját kertrésszel, 
kocsibeállóval rendelkező ikerház. Irányár: 21,8 MFt Tel:0630/906-0893

n zaragoza kertben eladó 67 négyzetméteres, első emeleti, két plusz két félszobás, 
hatalmas teraszos lakás. Belső kertre nyílik a kilátás (tó, játszótér), délkeleti fekvésű. 
Amerikai konyhás nappali, valamint 3 különnyíló szoba jellemzi. Nagy garázs, ami 
megvásárolandó. Irányár: 18 MFt  Tel:0630/906-0893

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

www.bp18.hu

 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

 

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

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

 

PESTLŐRINCI
JEGYIRODA
TELJES KONCERT- ÉS
SZÍNHÁZI KÍNÁLAT!
fesztiválok, kiállítások,

sportesemények, külföldi programok
1184 Budapest, Thököly u. 2.
(Thököly-Üllői út sarok, a parknál,

az SZTK-hoz közel)
H-P: 7-19h,  SZ: 8-15h

Kultúra- és sportutalványokat elfogadunk!
Egyéb szolgáltatásaink:

BKV- jegy, -bérlet,
mobilegyenleg-feltöltés

06 70 930 0408
www.lorincijegyiroda.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
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12 Történelmi repülés a bevásárlóközpontbanKultúra

Kötődés A rePülőtérhez
az 1954. november 26-tól 2012. február 
3-ig működő magyar légközlekedési vállalat 
(malév) neve sokakban kelthet kellemes 
érzéseket. Nemcsak azokban, akik külföldre 
repültek, hanem azokban is, akik a ferihegyi 
repülőtér (ma liszt ferenc Nemzetközi re-
pülőtér) teraszáról bámulták a fel- és leszálló 
repülőgépeket. ráadásul a kerületi lakosok 
közül sokan dolgoztak a repülőtéren vagy a 
légitársaságnál, szinte nincs is olyan család, 
amelynek ne lett volna a repülés szolgálatá-
ban dolgozó rokona, ismerőse.

egy emlék 
marad
„Ahol a szavak elhagynak bennünket, 
ott kezdődik a zene.” A zenevár óvoda 
munkatársai takács Katalin óvodave-
zetőre emlékeztek.

nincs rosszabb érzés, mint amikor búcsúzni 
kell. Könnyekkel telt szemek, ezernyi emlék, 
de a veszteségre nincsenek szavak. Kerületünk 
óvodai életét nagy veszteség érte, amikor 2013 
nyarán, életének 60. évében elhunyt Takács 
Katalin óvodavezető. Az intézményvezető 
első és egyetlen munkahelye a Zenevár óvoda 
volt, ahol 1974-től dolgozott. Életében fontos 
szerepet töltött be az ének és a zene, kollé-
gáival kiemelt ének-zenei nevelési programot 
alakított ki az intézményben.

Takács Katalin emlékére november végén 
fát ültettek az óvoda előkertjében. Az óvoda-
vezető egyik legkedvesebb fája, a magnóliafa a 
sziklakert és a kis tó közelében kapott helyet, 
amelynek létrehozása egyik nagy büszkesé-
ge volt. Munkatársai úgy látják, ez a fa Kata-
lin személyiségének a tükörképe. Megmutatja, 
hogy itt voltak a gyökerei, hogy jelleme mily 
egyenes volt, és állta az élet viharát. Ahogy a fa 
ágai felfelé nyújtózkodnak, úgy törekedett ő is a 
folyamatos megújulásra. A virágzó lombkorona 
pedig méltó szimbóluma annak a szeretetteli és 
kitartó munkának, amellyel kollégáit, családját 
és barátait ajándékozta meg élete során. A fa 
mellett emléktáblát helyeztek el.

Az óvoda ugyanabban a hónapban ünnepelte 
fennállásának 40. évfordulóját. Bár az évforduló 
a megemlékezés jegyében telt, a dolgozók örö-
müket is kifejezték, hogy elkészült az év eleje óta 
tervezett mozaik. A mozaikképen egy életfa raj-
zolódik ki, amely a magyar népi kultúra egyik 
fontos jelképe. Az alkotást mind a gyerekek, 
mind a felnőttek megcsodálják, ottjártukban 
végigsimítanak rajta a lépcsőfordulóban. A 
megemlékezést Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester szavai zárták.

➜ csernai

Lélekrezdülések 
vincze Angéla festőművész kiállítását 
novemberben láthattuk a Fehéren Fe-
ketén galériában.

Borongós, esős, hideg őszi estén indultam el 
a kiállítás megnyitójára, egy olyan napon, 
amikor az ember, ha csak teheti, még az or-
rát sem dugja ki otthonról. Azonban a ga-
lériában a képek azonnal rám mosolyogtak.  
– Az utolsó harminc év merítéséből hoztam el a 
kedvenc képeimet – mondta Vincze Angéla mű-
vésztanár. – Úgy válogattam össze az anyagot, 
hogy a festményeim kifejezzék az egyénisége-
met. Minden művész egy kicsit spirituális, és 
valamilyen szinten tanítani szeretne a képeivel. 
Az alkotó „szétszedi a világot”, majd személyi-
ségének szűrőjén átbocsátva mutatja meg, hogy 
mit is gondol róla.

Ha valaki színszimbolikával foglalkozik, ak-
kor tudja, hogy a türkizkék és árnyalatai a lelki 
harmóniát szimbolizálják. 

– Azért használom ezeket, mert bennem har-
mónia van, s azt szeretném, hogy az emberek is 
lelki töltettel menjenek haza a kiállításról.

1999-ben a francia Association Meharées-
tól, Danielle Mitterrand jótékonysági alapít-
ványától tanítványai, a József Attila Művészeti 
Iskola tanulói megbízást kaptak arra, hogy a 
hannoveri ezredfordulós világkiállításra egy 
pannót készítsenek hazánkról. A diákok egy 24 
négyzetméteres képen Magyarország történetét 
festették meg a sámánizmustól napjainkig, ami-
vel nemcsak hazánkat, hanem egész európát is 
képviselték. A pannót Párizsban is több helyen 
kiállították. 

Vincze Angéla 2002-től, vagyis kezdetektől 
részt vesz a magyar festészet napja szervezésé-
ben. 

A november 21-i megnyitón Nádasdi Mihály, 
a Fehéren Feketén galéria tulajdonosa köszön-
tötte a vendégeket, majd Frömmel Gyula fes-
tőművész, a Magyar Kultúra Lovagja nyitotta 
meg a kiállítást.

➜ f. e.

Teleki Pál 
és a lengyelek
teleki magyarországa és a lengyel 
kapcsolat címmel vándorkiállítás nyílt 
november 27-én a városháza galériá-
ban.  

Dr. Biernacki Karol tiszteletbeli konzul, a 
Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, aki a 
nyolcvanas évek elejétől él Magyarországon, tö-
retlenül hisz a magyarok és a lengyelek egymás 
iránti kölcsönös szimpátiájában. 

A levéltár munkatársai tizenhat tablóból álló 
anyagot állítottak össze Teleki Pál gróf életéről, 
munkásságáról, hogy vándorkiállításon mutas-
sák be azt. először a lengyel–magyar barátság 
napja alkalmából Tarnówba, Bem József tá-
bornok szülővárosába utazott a kiállítás. Ughy 
Attila polgármester látta ezt a tárlatot, és kérte, 
hogy hozzák el a kerületünkbe is.

A Városháza galériában rendezett kiállítás 
megnyitóján a polgármester köszöntőt mon-
dott, s beszélt a két nemzet történelmi kapcsola-
tairól. Érdekességként említette, hogy a kerüle-
tünkben él Teleki Pál ükunokája, Teleki sándor, 
aki a Pestszentimre Jövőműhely egyesület elnö-
ke, és hogy a Teleki Pálról elnevezett utca épp a 
polgármesteri hivatal mellett található. 

– Teleki Pál egyike volt azon kevés külföldi 
politikusnak, akihez közel állt a lengyelek ügye 
– hangsúlyozta Biernacki Karol. – Kormánya 
már az 1920. évi lengyel–szovjet-orosz háború 
idején jelentős mennyiségű hadfelszereléssel és 
lőszerrel látta el Lengyelországot, ami nagy-
mértékben hozzájárult a bolsevik hadsereg 
fölötti győzelemhez. A második világháború 
idején a magyar miniszterelnök újból tanújelét 
adta a lengyelek iránti rokonszenvének. A hitle-
ri németország részéről Magyarországra nehe-
zedő óriási nyomás ellenére nem engedélyezte 
a német csapatok átvonulását Magyarországon.  
Teleki Pál megnyitotta a határt, és 1939. szep-
tember közepétől 1940 közepéig 120–140 ezer 
lengyel katonai és polgári menekült özönlött 
Magyarországra az akkori közös határon át, 
akik közül 70-80 ezren nyugatra távoztak. 
Mindezt nem is felejtették el a lengyelek: 2001-
ben posztumusz a Lengyel Köztársasági Érdem-
rend csillaggal ékesített parancsnoki keresztjét 
adományozták Teleki Pálnak, és Varsóban utcát 
neveztek el róla. 

A kiállítást Kohut Gyula, a XVIII. kerületi 
önkormányzat referense nyitotta meg. Az ese-
ményen részt vett Andrzej Kalinowski lengyel 
konzul, Csúcs Halina, az Országos Lengyel 
önkormányzat elnöke és Tóthné Szegedi Iwona 
Jolán, a XVIII. kerületi Lengyel nemzetiségi 
önkormányzat elnökhelyettese is. 

A tárlat a karácsonyi ünnepekig tekinthető 
meg a kerületben.

➜ fülep 

Idén is bállal 
emlékeztek
A hofherr-dutra emléktársaság novem-
ber 16-án megtartotta hagyományos 
emlékbálját az egykori hofherr-villában. 
Az ötödik, jubileumi rendezvényt Ughy 
Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármestere és gajda Péter, Kispest 
polgármestere támogatta fővédnök-
ként. 

A két szomszédos kerület meghívott vezetői az 
ipari és a kerülettörténeti kapcsolatok alapján 
vesznek részt rendszeresen a társaság eseménye-
in. A polgármesteri köszöntőkben a jubileumi 
kiemelés annak a hagyományteremtő társasági 
életnek, traktor- és járműkiállításnak is szólt, 
amelyet szintén ötödik alkalommal rendezett 
meg május 1-jén a társaság az Új Tündérkert 
Étteremben.

A bálon idén is fellépett a Botafogo tánccso-
port. A bemutató magas színvonala igazolta a 
nemzetközi és az országos elismeréseket. Krizsa 
Mária együttesvezető, profi szólótáncos, vala-
mint a szabó norbert–Vasas Viktória és Csö-
mör Marcell–Kovács Kitti páros produkciója 
emlékezetes élmény marad.

Az éjfél előtti szokásos tombolasorsolás ko-
moly izgalommal járt. Az egész este táncos han-
gulatáról Horváth László együttese gondosko-
dott.

november derekától egyre többen keresik fel a 
bevásárlóközpontokat, hogy beszerezzék az aján-
dékokat szeretteiknek karácsonyra. Az Ég és Föld 
című repüléstörténeti kiállítás ezért nem is érkez-
hetett volna jobb időszakban a második állomá-
sára, a KöKI Terminálba, hiszen ha elfáradnak 
az ajándék-beszerzési körúton, felüdülésként egy 
kis pihentető, nosztalgiázó „légi utazást” tehet-
nek a Malévval.

 A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény és a Magyar Repüléstörténeti Társa-
ság által rendezett repüléstörténeti kiállítást Ughy 
Attila polgármester nyitotta meg ünnepélyesen. 
ezt követően a repüléstörténeti társaság égisze 
alatt megjelent vagy a közeljövőben napvilágot 
látó repüléstörténeti kiadványok bemutatójával 
folytatódott a program. Kasza József Vagány fiúk 
című kötetét Hegedűs Dezső, Zsaludek endre IL–
14-es repülőgépről szóló munkáját maga a szerző, 
győri János Akiknek nem volt szerencséjük című 
hamarosan megjelenő könyvét Hérincs István is-
mertette.

Heilauf  Zsuzsanna, a Tomory Lajos Pedagógi-
ai és Helytörténeti gyűjtemény vezetője emlékez-
tetett arra, hogy 2012 tavaszán tettek közzé felhí-
vást a Malév történetével, múltjával kapcsolatos 
emlékek gyűjtésére.

Az összegyűlt relikviákat először a Delta Üzlet-
házban láthatták az érdeklődők, 2014. január 31-ig 
a KöKI Terminál ad helyet a kiállításnak, majd ezt 
követően „továbbrepül” a Malév nyíregyházára. 
– A Ferihegyi repülőtérnek, a magyar légi forga-
lom, a magyar légitársaság vázlatos történetének, 
a repülés és kerületünk kapcsolatának bemuta-

tása mellett a kiállítás fontos feladata az is, hogy 
megmutassa, mivel járult hozzá a nemzeti légi-
társaság a hazai dizájn történetéhez, Magyaror-
szág marketingjéhez – fogalmazott a helytörténe-
ti gyűjtemény vezetője. 

Az egyenruhák, táskák, kitűzők és az utasok 
kényelmét szolgáló számos apróbb- nagyobb tárgy 
mellett fotók és képeslapok, aprónyomtatványok, 
plakátok, a repülőgépek és a repülőtéren használa-
tos járművek makettjei, valamint folyamatos film-
vetítés várja a látogatókat a KöKI Terminálban.  
– A lelkes kerületi lakosoknak köszönhetően lett 
ilyen gazdag a kiállítás, azonban a gyűjtőmunkát 
nem fejeztük be, továbbra is örömmel várjuk a 
Malév-relikviákat – mondta Heilauf Zsuzsanna. 

Tehát rajta…
➜ fülep erzsébet

A Malévval a KöKI Terminálba
A delta üzletházban már nagy sikert arató ég és Föld című repüléstörténeti kiállí-
tás január 31-ig a KöKi terminálban látható. 

Itt az igazi Mikulás
idén is eljött a magyar gyerekekhez a lappföldi mikulás. Joulupukki november 30-
án érkezett meg a liszt Ferenc repülőtérre, ahol óvodások várták. magyarul kö-
szöntötte a gyerekeket, akik ünnepi dalokkal kedveskedtek neki. A mikulás szalon-
cukorral jutalmazta az éneklést.

Az északi vendég és az óvodások találkozója, 
csakúgy, mint tavaly, idén is a vecsési Airport 
Hotel Budapestben folytatódott, ahol Finnország 
budapesti nagykövete, Pasi Tuominen is köszön-
tötte Joulupukkit, aki itt is megajándékozta a 
gyerekeket, míg a felnőtteknek szánt karácsonyi 
üzenete így szólt:

– szeretettel készüljön mindenki az ünnepek-
re, hogy azok a megértést, a boldogságot hozzák 
mindenkinek. gyakorlatilag üres kézzel jöttem, 
mert a boldogság nem az anyagi javakban, hanem 
a megbékélésben és a gyerekek felhőtlen gyer-
mekkorhoz való jogának a biztosításában van.

A Mikulás Ajkán kezdte meg magyaror-
szági körútját, december 1-jén pedig a Lurdy 
Házban részt vett a Finnagora intézet Mumin-
rajzpályázatának díjkiosztóján. A következő na-
pokban Veszprémben, Körmenden, Kaposmérő-
Baglaspusztán, szegeden és Maroslelén járt. 
December 6-án délelőtt a fővárosban részt vesz 
az 56-osok terén a Mikulásgyár fő sátrának meg-
nyitóján, majd a Vörösmarty téren találkozik a 
gyerekekkel. December 7-én az óbudai Fő téren, 
december 8-án Budaörsön az Intersport áruház-
ban várja a kicsiket.

➜ P. a.



Városkép p 2013. december 4. XXII. évfolyam 20. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

13

Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázA pilótákban bízunk, a Jóistenben hiszünk – bármennyire biztonságos is a repülés

� pontosan ötévnyi 
kényszerű szünet 
után november 

28-án megnyílt a liszt 
ferenc Nemzetközi 
repülőtér ökumenikus 
kápolnája, imaszobá-
ja, amelyet a katoli-
kus, a református és 
az evangélikus egy-
ház képviselői szen-
teltek fel. a helyiséget 
a budapest airport 
saját beruházás kere-
tében alakította ki. a 
Xviii. kerületi önkor-
mányzatot kucsák 
lászló országgyűlési 
képviselő, alpolgár-
mester képviselte az 
átadó ünnepségen.

 
Az 1998 decemberében meg-
nyílt Dona nobis pacem (Uram, 
adj nekünk békét!) nevet vi-
selő kápolnát az új repülőtéri 
utascsarnok, a skyCourt 2009-
ben megkezdett építése miatt 
kellett átmenetileg bezárni. Az 
új, ökumenikus kápolna a 2B 
terminál 2. emeletén található, 
mondhatni, ég és föld között.
Kucsák László Tamási Áron sza-
vaival köszöntötte a megjelente-
ket: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne” – majd hozzá tette „fel-
gyorsult életünkben szükség 
van olyan helyre, ahová akár 
csak egy pillanatra is, de betér-
het a megnyugvást kereső utazó. 
szívből örülök, hogy a Buda-
pest Airport újra biztosította a 
légi kikötő mellett az égi kikötő 
nyújtotta lelki feltöltődés lehető-
ségét.”

Az üzemeltető Budapest 
Airport elsődleges célja az volt, 
hogy a korábbiakhoz hasonló-
an megfelelő helyszínt és méltó 
körülményeket teremtsen azon 
utasai és vendégei számára, akik 
a repülés előtt vagy után belső, 
lelki csendre, megnyugvásra 
vágynak. ennek megfelelően 
a helyiség a reptér valamennyi 
látogatója előtt nyitva áll, feleke-
zeti hovatartozástól függetlenül. 

akár előtte, 
akár utáNa
A római katolikus egyházat 
Cserháti Ferenc, a külföldi ma-
gyarok püspöke, a református 
vallást követőket Peterdy Dáni-
el Duna-melléki lelkipásztor, az 
evangélikusokat Gáncs Péter, az 
egyház elnök-püspöke képvisel-
te az átadáson. A terem, amelyet 
átláthatatlan üvegajtó és ablak 
választ el a külső tekintetektől 

és zajoktól, valóban alkalmas az 
elmélyülésre, az elcsendesülésre. 
Akár azelőtt, hogy beül az utas a 
gépbe, akár a szerencsés megér-
kezése után.

megNyugtató Hely 
Az ökumenikus szertartáson a 
felekezetek képviselői is meg-
említették, hogy a repülőtéri 
kápolnákra nem azért van szük-
ség, hogy eggyel több helyiség 
legyen a nagy forgalmú légiki-

kötőkben, hanem azért, mert az 
utazók többsége igényli, hogy 
egymagában tölthessen legalább 
néhány percet.

A repülés, bár a közlekedési 
lehetőségek legbiztonságosab-
bika, ahogy mondani szokták, 
„veszélyes üzem”. erre célzott 
egy mondatával gáncs Péter: 
„Tízezer méter magasan ülni 
egy alumíniumcsőben nem 
olyan dolog, amit mindenki szí-
vesen visel.” 

s hogy mekkora az igény a lel-
ki feltöltődésre, arra Krasznai 
Andrea, a repülőtér református 
lelkipásztora mondott érzékletes 
példát:

– A világ csaknem kétszáz 
repülőterén van kápolna, ima-
szobája, ami jelzi, hogy nem 
fölöslegesen áldoznak ezekre 
a repülőterek. nem kell vallá-
sosnak lenni ahhoz, hogy az 
indulás előtt valaki eltöltsön 
néhány percet ezeken a helye-
ken. Kizárható a külvilág, csak 
az elmélyülés marad, s a benső 
gondolatok. 

 
megszöKni  
A lAgzi elől…
A repülőtéri kápolnák 
titkaival és azok „di-
vatjával” tisztában van 
Krasznai Andrea, hiszen 
évek óta ő a repülőtér 
református lelkésze.
– lehetőség nyílik arra 
is, hogy a házasulandó 
felek valamelyik 
repülőtéren lévő 
kápolnában mondják 
ki az igent. itt, nálunk 
is, több példa volt már 
erre. svédországban 
pedig egyre nagyobb 
divatba jön, hogy az ifjú 
pár, amint a repülőtéren 
örök hűséget esküdött 
egymásnak, azon 
nyomban repülőre 
száll, s megkezdi a 
nászútját, anélkül hogy 
nagydobra vernék a 
házasságkötésüket. 
Arra minden bizonnyal 
jó ez, hogy a friss 
házasok megússzák a 
lakodalom nem filléres 
kiadásait…


 

káPolna ég és Föld között
 Öt év után újra megnyílt a repülőtéri ökumenikus imaszoba
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– Gondolom, a rászorulók már úgy 
vannak vele, hogy előre beírják a ta-
lán létező noteszukba ennek a kedves 
vendéglátásnak az időpontját.

– Ha ezt teszik, jól teszik, mert 
ugyanolyan lelkesedéssel várjuk 
őket, mint eddig mindig.

– Hányadik vendégségük lesz ez a 
mostani?

– Ha a tavalyi naptári évet is ide-
számítjuk, akkor a hetedik. Ha csak 
az idén őszig számolunk vissza, ak-
kor a második.

– A helyszín a megszokott: a Szent 
Imre -plébániatemplom kertje. A 
menü azonban mindig más. Ezúttal 
mit főznek ki a feltehetően sok ven-
dégnek?

– Ha az emlékezetem nem csal, 
akkor új fogást teszünk elébük. szé-
kelykáposztával talán még nem ked-
veskedtünk nekik.

– Népszerű egytálétel ez, gondo-
lom, szeretik a rászorulók is. Képze-
lem, mennyi futnivalójuk lesz önök-
nek, amíg beszerzik a nyersanyagot.

– nem fogunk unatkozni. A ká-
posztát Vecsésen vásároljuk meg, a 
húst pedig itt, Imrén. A káposztából 
kell vagy húsz kiló, a húsból nem 
tudom, pontosan mennyi, azt vi-
szont igen, hogy a december 5-i dél-
utánunk és esténk azzal telik majd, 

hogy kockázzuk a húst, amíg csak 
készen nem leszünk.

– Hány üstben fog rotyogni a fi-
nomság?

– Háromban.
– A káposzta és a hús mellett ke-

nyeret is „kér” a székelykáposzta. Ezt 
honnan szerzik be?

– Hála Istennek, sokan hallottak 
már az ebédosztásunkról, s többen 
csatlakoztak is. Két kiváló, minő-
ségi áruval büszkélkedő pékség is 
mellénk állt. Az egyik a Kisfaludy 
utcában lévő Zenit pékség, a másik 
a Táncsics utcai Imrei nagy pékség. 
Fehér, barna és rozskenyeret adnak, 
meg különböző  péksüteményeket, 
tehát ezekből sem lesz hiány.

– Bizonyára a Szent Imre-templom 
plébánosa, Lak Gábor atya is találko-
zik az érkezőkkel, hiszen ő is vendég-
látó.

– A korábbi plébános, gödölle 
Márton atya is saját vendégeként 
kezelte és várta őket. egészen biz-
tos, hogy Lak atya is barátsággal és 
áldással köszönti majd a közös ven-
dégeinket.

az ökumenikus szertartáson a felekezetek képviselői hangsúlyozták, hogy nem csak a hívő utasoknak hozhat megnyugvást a kápolna

AZ IMReI KARITÁsZ neM 
CsAK ÍgÉR, TesZ Is
Ezúttal székelykáposztával várják a rászorulókat

Adventnyitó a 
lőrinci unitárius 
templomban

 
december 1-jén, advent első vasár-
napján főtisztelendő Bálint Benczédi 
Ferenc kolozsvári unitárius püspök 
tartotta az ünnepi istentiszteletet a 
pestszentlőrinci unitárius templom-
ban. Az ünnepségen adventi kon-
cert is volt.

 
Magas rangú egyházi személyiség tisztelte 
meg a jelenlétével az elmúlt vasárnapon a lő-
rinci unitárius gyülekezetet. A 61 esztendős 
püspök az egyetemes Kárpát-medencei uni-
táriusok feje.

Bálint Benczédi Ferenc 1952-ben született 
erdélyben, unitárius családban. Teológiai 
tanulmányait 1975-ben fejezte be. 1994-től 
a kolozsvári belvárosi nagytemplom vezető 
lelkésze volt. A 2008-as egyházi zsinaton vá-
lasztották meg az erdélyi Unitárius egyház 
főpásztorának. Miután 2012-ben egyesült az 
erdélyi és a magyarországi unitárius egyház, 
a Budapesten székelő püspöki helynök mel-
lett az egyetemes Kárpát-medencei unitáriu-
sok feje is.

A tervei és a célkitűzései közül az alábbia-
kat emelte ki a püspök:

„Feladatomnak érzem, hogy a híveinket 
közelebb hozzuk egymáshoz, még aktívab-
bá tegyük a gyülekezeti életet és személyes 
találkozásokkal erősítsük a közösségünket. 
gyermekeinkkel és a konfirmáló ifjakkal kö-
zös foglalkozásokat szervezünk. A másik két 
kolozsvári egyházközségünkkel közös ren-
dezvényeket tartunk, amelyekbe a teológiai 
hallgatók is besegítenek. Minden erőmmel és 
tudásommal a gyülekezeti életünk, az egy-
házunk megmaradásáért dolgozom, együtt a 
gondnokkal és a keblitanács tagjaival.”

Az adventi istentisztelet után Várkonyi 
Szilvia színművész, a Miskolci nemzeti 
színház tagja Mária-énekeket és népdalokat 
adott elő. A színvonalas műsort szeretet-
vendégség és kötetlen beszélgetés követte a 
hívekkel.

Az advent harmadik vasárnapja előtti szombaton, decem-
ber 14-én ismét jó napot szerez a Pestszentimrei Katolikus 
Karitász a rászoruló, éhes embereknek. mint rendesen, ismét 
a szent imre-plébániatemplom kertjébe várják a rászorulókat, 
hogy egy-két kellemes órát tölthessenek ott. Kovács istvánt, a 
karitász vezetőjét kérdeztük.
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14 Süteménysütő versennyel, zenés beszélgetéssel és kóstolóval várják az érdeklődőketProgramajánló

adventi kóstoló 
süteménysütő versennyel, zenés beszélgetéssel és 
kóstolóval várja az érdeklődőket december 14-én a Pol-
gárok házában a hagyományos adventi vásár.

eredetileg a kézműves termékeket kívánta a figyelem középpontjába 
állítani az Üde színfolt egyesület, amikor évekkel ezelőtt megren-
dezte első adventi vásárát a Polgárok Házában. A cél az volt, hogy 
a rendezvény segítsen a kerületi családoknak értékes, érdekes aján-
dékokat beszerezni a karácsonyfa alá. Az egynapos vásár időközben 
kulturális eseménnyé nőtte ki magát, amely irodalmi estet, borbe-
mutatót, táncos produkciót, vetítéseket és sok egyéb érdekességet 
kínál.

− sikert aratott tavaly a karácsonyi süteménysütő versenyünk, 
ezért idén megismételjük – mondta Somlai Zsuzsa, az egyesület el-
nöke. − A versenybe benevezett süteményeket, ahogyan tavaly is, 
zenés kóstoló keretében bírálja el a felkért zsűri. Itt a közönségnek is 
lehetősége lesz megízlelni a pályaműveket. 

December 14-én az egész napos program 11 órakor kezdődik. 
Délelőtt kézműves foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, illetve a 
családok, s közben egy bűvészműsort is végignézhetnek. A délelőtti 
program vendége lesz Farkas Zsolt, az Ének iskolája televíziós tehet-
ségkutató győztese is. A süteményeket 13.30 és 16.30 között vihetik 
be azok, akik versenyezni szeretnének. A zsűri vezetője Muraközi 
Tibor, a sZAC tiszteletbeli elnöke, a kerület díszpolgára lesz. 17 óra-
kor Győri Gábor evangélikus esperes gyújtja meg a harmadik ad-
venti gyertyát, az ünnepről szóló rövid elmélkedést követően pedig 
megkezdődik a zenés, verses ünnepi kóstoló.

Fontos: december 7-től fenyőfát árulnak a Polgárok Háza udva-
rán – amíg a készlet tart. Az ünnepi fát tehát ott helyben is megvá-
sárolhatják a kerületiek.

➜ K. gy.

Portugália 
Piciben
egy minikiállítás keretében Portugália is bemutatkozik 
az idei pestszentimrei adventi börzéhez kapcsolódóan.

Meghökkentő ötletekkel képesek előállni a pestszentimrei gyűjtők: 
tavaly tekintélyes plüssmackó-kollekciót hoztak el a kerületrészben 
hagyományosan megrendezett adventi börzére, valamint régi, a hú-
szas–harmincas és az ötvenes évekből való háztartási eszközökkel 
és különleges hanghordozókkal (a lakklemeztől a blu-ray lemezig) 
álltak elő.

− A börze lényege, hogy mindenki hozza el, amire a legbüszkébb, 
amit a legérdekesebbnek tart. Ilyenkor a gyűjtők között alkalom 
nyílik a cserére is – mondta Pándy Tamás, az eseményt szervező Dr. 
széky endre Pestszentimre Történeti Társaság elnöke, aki rögtön 
hozzátette: − Az idei rendezvényt december 8-án, vasárnap 10 és 14 
óra között tartjuk a Kastélydombi Általános Iskolában.

A széky Társaság arra biztatja az imreieket, hogy minél előbb 
jelentkezzenek a börzére. ezt személyesen a szélső utca 89/b alatt 
tehetik meg, vagy a 06-70-220-3771-es mobilszámon, illetve e-mail-
ben a szeky.tarsasag@gmail.com címen. 

Ám a jó szórakozás mindenkinek garantált. A 10 órai megnyi-
tón a Mikulás köszönti az imrei óvodásokat, majd kézműves foglal-
kozás következik. A részt vevő gyerekek komoly tombolatárgyakat 
nyerhetnek.  

– Főleg az iskolások számára hirdeti meg az egyesületünk a 
peonza-bajnokságot. A legfiatalabbaknak különleges finomsággal 
is kedveskedünk. Az ingyenes programsorozat zárásaként egyórás 
műsort láthat a közönség a Mesemondó Tündüs Manó Bábszínház 
előadásában. 

Az ez évi börze érdekessége az a kiállítás lesz, amelyen Portugá-
lia mutatkozik be. 

➜ K. gy.

sváb karácsony 
mindenkinek
nem csak német nemzetiségűeket vár a német nemzeti-
ségi önkormányzat a december 14-i sváb karácsonyra.

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg tavaly a XVIII. kerü-
leti német nemzetiségi önkormányzat a sváb karácsonyt. Az itt új-
donságnak számító rendezvény célja a hagyományok felidézése és a 
közösségi ünneplés volt. A kezdeményezés sikert aratott, így a helyi 
németek idén is lelkesen szervezték az eseményt.

A december 14-én 16 órakor a Kondor Béla sétány 6. alatt talál-
ható szent László közösségi házban kezdődő ünnep középpontjában 
most a német nyelvű karácsonyi szentmise áll, amelyet a gyálról 
érkező Hefler Gábor plébános celebrál. A mise 18.30-kor kezdődik, 
előtte, 16 órától közös ajándékkészítésre várják az érdeklődőket, 18 
órától pedig egy koncertre, amelyet Deli Zsolt harmonikaművész és 
egy meglepetés vendég szólista ad. A hangversenyt dr. Szabó-Nagy 
Zsuzsanna vezényli. Az estét 19.30-kor sváb kóstoló zárja.

➜ K. gy.

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 7. 15 óra: Számít6tsz 
rám – beszélgetés a daganatos 
betegségekről
December 8. 11 óra: Suszter és 
a karácsonyi manók. Belépőjegy: 
990 Ft/fő.
December 8. 15 óra: Ma éjjel 
szabad vagyok – zenés bohózat 
három felvonásban. Belépőjegy: 
2200 Ft, diákoknak és nyugdíja-
soknak 1500 Ft.
December 13. 17 óra: a kézi-
munka világa – kiállításmegnyitó
December 14. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
December 14. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
December 15. 11 óra: A csizmás 
kandúr – színházi előadás 
gyermekeknek. Belépőjegy: 990 
Ft/fő.
December 22. 15 óra: Szabad-e 
ide bejönni betlehemmel? A 
Kaláka együttes karácsonyi 
koncertje.
Az előadásokra már most 
kaphatók jegyek. A részletes 
programról érdeklődni lehet sze-
mélyesen a művelődési házban 
vagy az intézmény honlapján.
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket Exp-
ressz-jegyiroda működik. Jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

4seAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
December 8. 16 óra: Mikulás a 
sípályán, Mikulás kupa síverseny
December 11. 15 óra: 
Kerületi diákolimpia sí, 
snowboardverseny
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán októbertől áprilisig 
folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Beirat-
kozás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mester-
séges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti 
világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
December 21. 8 óra: Karácsonyi 
foci az önkormányzat szervezé-
sében

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
December 8. 8 óra: IX. Bircsák 
Gusztáv öregfiúk és II. Kapcsos 
Sándor veterán teremlabdarúgó-
torna
December 8. 18 óra: PLER-
Budapest II–Mizse KC NB I/B-s 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
December 14. 18 óra: PLER-
Budapest–Csurgó NB I-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
December 15. 9 óra: Korfball 
bajnoki mérkőzések a SZAC 
szervezésében
December 21. 10 óra: Országos 
Gyermek Kézilabda-bajnokság

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 12. 17 óra: Hullám-
hegyek – hullámvölgyek. Hites 
Gábor előadása. Tervezett té-
mák: Lelki egyensúlyunk, érzelmi 
világunk titkai. Mi okozhatja 
érzelmi világunk nagy hullám-
zásait? Hogyan uralhatjuk belső 

lényünket? Önismeret, önuralom, 
lelki béke.
December 14. 11 óra: Társasjá-
ték klub
December 18. 17 óra: 
KézműveSzerda – közeledik a 
karácsony
December 19. 17 óra: Izgő-moz-
gó klub – karácsony
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
December 6. 17 óra: Mikulás-
várás a könyvtárban. A részle-
tekről telefonszámunkon vagy 
személyesen érdeklődhetnek.
December 13. 17 óra: Mese-
kuckó. Bakó Dóra bábműsora 
gyermekeknek.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
December 6. 16 óra: Csere-bere
December 11. 16 óra: Recept-
csere
December 16. 16 óra: Társas 
hétfő
A könyvtárban az év végéig 
folyamatosan látogatható a Gár-
donyi Géza emlékére összeállított 
kiállításunk. 

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
December 5. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE Mikulás-napi 
összejövetele
December 6. 17 óra: A Hercegnő 
és a kobold – zenés mesejáték 
az Ikrek Stúdió előadásában
December 7. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
December 7. 10 óra: 6. Sün Day 
– a Magyar Törpesün Tenyész-
tők és Tartók Egyesületének 
szervezésében
December 8. 10 óra: Csoki 
koncert – játék és muzsika 
60 percben óvodásoknak és 
kisiskolásoknak Zelinka Tamás 
műsorvezető kalauzolásával, 
utána kézműves foglalkozás
December 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 9. 10 óra: Ki mit tud? 
– a diákhetek keretében
December 10. 15 óra: Kerületi 
diákolimpikonok fogadása
December 11. 18.45: Zumba 
Nikivel
December 12. 15 óra: a diák-
hetek díjkiosztó ünnepsége és 
gálaműsora
December 12. 18 óra: a 
Külvárosi Támogató Egyesület 
Mikulás-ünnepsége
December 13. 17 óra: Fesztivál 
a nemzetiségek napja alkalmából 
December 14. 8 óra: Baba-ma-
ma holmik börzéje
December 14. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
December 14. 15 óra: a népdal-
kör karácsonyi műsora
December 14. 15 óra: Sakk-
bajnokság
December 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub 
December 17. 18 óra: A 
Biblia igazi világa – Pais István 
professzor előadássorozatának 
második része: Isteni világterem-
tés vagy természetmítoszok a 
Bibliában?
December 18. 18.45: Zumba 
Nikivel
December 19. 14 óra: „Fehér 
asztalnál” – NYÉVE-összejövetel 
karácsony alkalmából
December 19. 17 óra: a Havan-
na-csoport tagjainak karácsonyi 
összejövetele
December 20. 19 óra: Kará-
csonyi gála az Otthon Theatrum 
művészeivel

December 21. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
December 21. 17 óra: Karácso-
nyi gálaműsor az Ikrek Stúdió 
művészeivel
December 21. 15 óra: Tere-fere 
klub
December 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 23. 15 óra: Kolibri-
karácsony
Minden csütörtökön 17.30-tól in-
gyenes jogi tanácsadás a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

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
Az Ég és Föld – A polgári repü-
lés és Budapest XVIII. kerülete 
címmel összeállított repüléstörté-
neti kiállításunk a KÖKI Terminál 
első emeletén (155-ös üzlet) 
látható. Nyitva tartás: keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
A Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből című kiállítás 
december első felében nyílik. 
A részletekről honlapunkon 
tájékozódhatnak. 
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
Nyitva tartás: kedden 10–18 
óra között, szerdától szombatig 
14–18 óra között. 

hAvAnnA KiállÍtóhely
Havanna utca 9.

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

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Decemberben még továbbra is 
külső helyszíneken várjuk prog-
ramjainkra az érdeklődőket.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 
56–60.):
December 14. 15 óra: 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.):
December 10.: Tudatos életmód 
klub. Mindennapi varázslataink 
címmel Halász Aranka tart elő-
adást. Belépőjegy: 400 Ft.
December 4-én, 12-én és 18-án 
17 órától kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Belépőjegy: 200 
Ft/fő. 
Péntekenként klasszikusbalett-
foglalkozás. 
Szenczi-Molnár Albert Reformá-
tus Általános Iskola (Nagykőrösi 
út 55–57.)
December 13-án Luca-napi csa-

ládi táncház és népi játszóház 
Samu Zoltánnal és zenekarával. 
Belépőjegy gyermekeknek 500 
Ft, felnőtteknek 800 Ft.
Néptáncoktatás és tánc-
ház felnőtteknek októbertől 
szerdánként 18 órától. Előzetes 
jelentkezést kérünk.
A Pestszentimrei Sportkastély-
ban Baba-dúdoló és Maszat-
kuckó-foglalkozások. Érdeklődni 
a PIK Ház elérhetőségein lehet.
A programokról bővebb infor-
mációért érdeklődjön szemé-
lyesen 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 u. 23.

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

BAl 18
üllői út 337. 

(MSZP-székház)
December 12. 17.30: Ütköző 
a Bal 18-ban. Meghívott ven-
dégek: Kéri László politológus 
és Lendvai Ildikó, az MSZP 
országgyűlési képviselője. 
Tervezett témák: Mit tett a 
Fidesz-KDNP Magyarországgal? 
– Politikusok hitelességi kérdése 
– Bizonytalanok: kik dönthetik el 
a választást? – Lefizethetők-e 
a szegények? – Emblematikus 
figurák a jelentős pártokban – 
Orbán propagandagépezete: kit 
érdekel az igazság? – Az MSZP 
és a demokratikus ellenzék 
jövője – Az MSZP értékelése és 
tervei a XVIII. kerület vonatko-
zásában
Moderátor: Dési János újságíró. 
Házigazda: Simon Gábor or-
szággyűlési képviselő, az MSZP 
elnökhelyettese.

PolgároK házA
üllői út 517.

December 14. 11-től 21 óráig: 
Adventi vásár és kulturális 
forgatag.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. 

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

December 5. 18 óra: Nemzeti 
estek. Meghívott vendég: ifj. 
Hegedűs Lóránt református 
lelkész.

advent 
a KerületBen

December 6. 17 óra: Adventi 
táncház a Rózsa Művelődési 
Házban
December 8. 10 óra: Csoki 
koncert – játék és muzsika 
60 percben óvodásoknak és 
kisiskolásoknak Zelinka Tamás 
műsorvezető kalauzolásával, 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
növendékeinek és művésztaná-
rainak közreműködésével. Utána 
kézműves foglalkozás. Helyszín: 
Kondor Béla Közösségi Ház.
December 14. 10 óra: Karácso-
nyi kézműves piac a Kondor Béla 
Közösségi Házban.
December 15. 10 óra: Kram-
puszmese – színielőadás az 
Otthon Theatrum művészeivel. 
Helyszín: Kondor Béla Közösségi 
Ház.
December 22. 10 óra: Menjünk 
együtt – betlehemes játék gye-
rekeknek Farkas Katival, utána 
kézműves foglalkozás. Helyszín: 
Kondor Béla Közösségi Ház.

Programok
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Belehallgatva Hutvágner Ist-
ván szavaiba, nem volt mo-
solygós az edző. „Ma a junio-
rok sokkal lelkesebbek voltak, 
mint mi… szombatra újjá kell 
építeni magunkat!” – volt az 
intés lényege. De mi történt a 
juniorok ellen a Lőrinci sport-
csarnokban?

Tény, több sérültje is volt 
a Hufi-csapatnak, mert kidőlt 
a sorból Leimeter, Mousavi 
és Váczi. nem indult rosszul 
a meccs, mert a 12. percben 4 
gól volt a PLeR előnye.  ez ta-
lán túlságosan is megnyugtató 
volt, mert 15-15-nél kiegyen-
lítettek a fiatalok. Olyannyira 
megtalálták a ritmust, hogy a 
szünetre 2 gólos előnnyel (20-
18) mehettek az öltözőbe, a 
PLeR meg sirathatta a korábbi 
előnyét. Talán csal Marczinkó 
volt dicsérhető a 6 góljával.

Az őszinte összegzés: gyen-
ge napot fogott ki a gárda, a 
játékukban nem volt bent a 
győzelem. Igaz, az utolsó öt 
percben már csak 3 gólnyi lett 
a különbség, de ennyi is ma-
radt, így egyelőre pont nélküli 
a PLeR a juniorok ellen. Te-
gyük azonban hozzá, hogy a 
válogatott elleni esetleges pon-
tokat nem vitte volna magával 
a csapatunk a rájátszásra. Per-
sze nem is lett volna mit. 

A győr elleni derbin aztán 
megmutatta a csapat, mit tud. 
Ha nem is varázsolt november 
23-án a sportcsarnokban, de 
legalább „odatette magát”. 

ezúttal nagy és Auth nem 
is tudta vállalni a játékot, de a 
csapatkapitány, Bakos betegen 
is játszott, s nem is akárho-
gyan. Az első tíz perc kiegyen-
lített volt (5-5), majd szépen 
lassan elléptünk az ellenféltől. 
Köszönhetően egy 5-0-s gólzá-
pornak, ami által biztos lett az 
előny a félidőre (12-6). A foly-
tatásban egy másik győr jött 
ki a pályára, ám hiába, mert a 

PLeR igazi csapatként küzdött. 
Igaz, hat perccel a vége előtt 3 
gólossá olvadt a különbség, 
de látnivaló volt: nem adnak 
esélyt arra, hogy fordítson az 
ellenfél. A vége egy kellemes 4 
gólos győzelem lett, ami – két 
vereség után – visszaadhatta 
a csapat önbizalmát. Mi több, 
újra versenybe került az idei 
maximumcélért, a bennmara-
dásért. 

e meccs után érthető-
en máshogy nyilatkozott 
Hutvágner István:

„A végén már csak a lel-
künk vitt bennünket előre, de 
csapatként nagyot alkottak a 
fiúk, s ez rengeteget számít. 
örülünk a győzelemnek, ezzel 
ismét versenyben vagyunk.”

 
12. forduló, Lőrinci 

sportcsarnok:
PLeR-Budapest–junior 

válogatott
29-32 (18-20)

13. forduló, Lőrinci 
sportcsarnok:

PLeR-Budapest–győr
28-24 (16-10)

VeRsenyBen 
A PLeR
Két meccset is vívott a Pler november harmadik 
hetében, amelyek felemásra sikeredtek. előbb a junior 
válogatottal mérkőzött, amelytől a bajnokság korábbi 
szakaszában  vereséget szenvedett. most is, mert 
az ellenfél  nyert a lőrinci sportcsarnokban (31-29). 
négy nappal később a győr jött a kiesés elkerülése 
miatt fontos összecsapáson. ezúttal „ment a szekér”, 
nyertünk (28-24), így elkerült a csapat az utolsó 
helyről.

Benidormban rendezték meg októ-
ber végén a tékvandó-vébét, ame-
lyen a Pataki Krisztián, szász Péter 
páros bronzérmet szerzett. A kerü-
letünkben működő Budapesti tig-
risek se elnökét és vezetőedzőjét, 
Pataki Krisztiánt a spanyolországi 
versenyről is kérdeztük.

– Hat évvel a Kanadában megszerzett vb-
bronza után ismételt. Ezúttal Európában 
állhatott dobogóra. Elégedett lehet.

– nem, mert ha a látottakat pontozták 
volna, akkor most nem „csak” bronzunk 
lenne.

– Azt gondolná az ember, hogy objektív 
a megítélés.

– Ha így lenne… szász Péterrel az úgy-
nevezett tradicionális küzdelemben indul-
tunk.

– Mondjon erről valamit…
– Két személy mutatja be, előre meg-

komponált „harc” ez, amelybe lehetőség 
szerint minél több nehéz elemet kell bele-
vinni. ezt pontozzák, ennek alapján szüle-
tik meg a sorrend.

– Olyan ez, mint a műkorcsolyázók vagy 
a díjlovaglók értékelése, vagyis szubjektív?

– Valahogy így.
– Akkor emiatt nem elégedett.
– Bárkivel beszéltünk is a vébén, állí-

totta, hogy jobb pontot érdemeltünk. Aki 
tudja, miről szól ez az egy perc, az meg-
mondhatja: nem álltak mellettünk a bírók.

– Melyik ország vitte el az aranyat?
– Mint rendesen, Új-Zéland volt a leg-

jobb. Zseniális páros az övék. Az viszont 
sokat elárul, hogy ők maguk is jobbra ér-
tékeltek bennünket, mint a bírók.

– Hol és mikor lesz újabb nagy verse-
nyük?

– Lassan meg is kell kezdeni rá a fel-
készülést. Április végén Riminiben lesz az 
európa-bajnokság.

– Mi a legfontosabb feladata a klubjá-
ban?

– Az utánpótlás-nevelés. A kerületi is-
kolákban fogom megkeresni a legügyeseb-
beket és elvinni a klubomba, mert sajnos 
a tehetségeinknek csak néhány százalékát 
fedezzük fel.

jó, Hogy vége!
nem érezhette mostanság a 
győzelem ízét egyik labdarú-
gócsapatunk sem. A Blsz ii. 
osztályában szereplő szAC 
és PsK is kikapott az őszi 
idény utolsó meccsén. 

A pestszentimrei PsK a kőbányai 
KIse ellen lépett pályára, idegen-
ben. Az egy héttel korábbi vere-
séget újabb követte, így Pénzes 
sándor csapata közvetlenül az él-
mezőny mögött tölti majd a telet, 
mégsem váltva valóra az ősz első 
felében szövögetett terveket.

A csapat 4-1-es vereséggel zárta 
az őszi szezont. A tavaszi reménye-
ket, pontosabban lehetőségeket be-

folyásolhatja, hogy az PsK előtt két 
helyezéssel álló együttes, a szent 
Pál Akadémia 11 ponttal szerzett 
többet, mint a kerületi gárda. nem 
lesz könnyű az előrelépés. 

Ami ezt a bizonyos lépést illeti, 
a sZAC-nak égető szüksége volna 
rá, mert a tavaly sokkal jobban sze-
replő csapat ezen az őszön jósze-
rével csak kikapott. Maráczi János 
csapata nem kevesebb, mint 12-
szer hagyta el vesztesen a pályát. 
nem volt ez másként a november 
24-i játéknapon sem, amikor ha-
zai pályán kaptak ki. A mátyásföl-
di MLTC győzte le őket 2-1-re. A 
sZAC 14 forduló során (egy mér-
kőzése még hátravan) 4, azaz négy 
pontot szerzett.

Lesz meló, ha nem akarnak ki-
bucskázni a II. osztályból.

Aki bármilyen módon érdekelt 
volt az idei bajnokság lebonyo-
lításában, az a verseny másnap-
jának esős-hideg reggelén elre-
beghetett egy rövidke fohászt, 
amiért egy nappal korábban 
igazi „mezeis” idő fogadta a 
résztvevőket. Tíz fok, elviselhető 
szél, csapadékmentes idő, ebből 
fakadóan pedig jól futható pá-
lya.

örökérvéNyűség
nem véletlenül jegyezte meg 
Mérei László, az egykori szö-
vetségi kapitány, hogy „ideá-
lisabb körülményeket el sem 
lehet képzelni”. A következő 
mondatával rögvest a pályát 
dicsérte, amelyről egyébként is 
sok jó szó hangzott el az ob nap-
ján. Való igaz – s mondhatjuk 
ezt mindenféle „hazabeszélés” 
nélkül –, az elmúlt esztendők 
legzökkenőmentesebb bajnok-
ságának lehettek szemtanúi az 
érdeklődők, akikből nem is ke-
vés volt.

megjárták 
a kálváriát
Hihetetlen, de az idén már 105. 
alkalommal rendezték meg ezt 
a klasszikus versenyt. gondolja-
nak csak bele: 1909-ben vágtak 
neki először a távoknak az at-
léták. Manapság megmosolyog-
nánk azokat a körülményeket, 
amelyek az első világháború 
előtt várták a résztvevőket. Meg, 
mert tavaly a szentendrei skan-
zen hangulatos útjain futhattak, 
az idén pedig a Bókay-kertben, 
amely egyre több rangos ese-
ménynek ad otthont, jelezve: 
nemcsak szavakban sportos a 
kerület, hanem tesz is ezért a 
jelzőért.

De nézzük, mi történt a kije-
lölt útvonalakon…

Stépán Zsolttal, a verseny 
igazgatójával fecsegni ugyan 
nem volt idő ezen a szombaton, 
azt azonban elmondta, hogy 
igyekeztek változatos, nem köny-
nyű és szintkülönbséges pályát 
kialakítani. ezért beiktatták az 

útvonalba a kert tőszomszédsá-
gában található kálváriadombot 
is, s néhányan bizony megjárták 
a kálváriát, amikor körönként e 
dombhoz értek. 

Nem a reklám 
Helye 
Mi tagadás, nézni is fárasztó 
volt, de megtették, még akkor 
is, ha a célba érkezés után nem 
kevesen „meghaltak” néhány 
percre.

– nincs mese, a befutó után 
minden nagyon fáj, keresni kell 
a levegőt, mert az nem nagyon 
jön – jegyezte meg dr. Török 
János, az egykori sokszoros ma-
gyar bajnok hosszútávfutó.

Eszes János, a kerület sport-
referense ott volt mindenütt, 
ahol szükség volt rá, márpedig 
mindenütt kellett a jelenléte.

– nem mondom, hogy köny-
nyű volt úgy előkészíteni a mai 
napot, hogy mindenki elégedett 
legyen, de megpróbáltuk. Körül-
belül száz ember munkája kel-
lett ahhoz, hogy időre minden a 
helyén legyen, s a sportolóknak 
csak azzal kelljen törődniük, 
amiért jöttek, a futással.

Való igaz, oly pörgősen men-
tek a dolgok, hogy egy futamnyi 
csúszással már hirdették is az 
eredményeket. ez pedig a viadal 
hivatalos rendezőit, a Magyar 
Atlétikai szövetséget, a Magyar 
Hegyi- és Terepfutó szövetséget, 

valamint a Lőrinc 2000 se-t di-
cséri.

tiszta üzlet
Tetszhetett is a rendezés 

a magyar szövetség vezetői-
nek. Gyulai Miklós, az egykori 
sprinter – a tragikusan fiatalon 
elhunyt televíziós riporter és 
sportdiplomata fia – ugyanis 
sejteni engedte: nincs kizár-
va, hogy a jövő évi mezeit is a 
Bókay-kert dimbes-dombos út-
jain rendezik meg.

erre szokták mondani, hogy 
tiszta üzlet. Jó a szövetségnek, 
mert „el tudja adni” ezt a ver-
senynaptárban fontos eseményt, 
és jó a kerületnek is, mert a 
Bókay-kert beírhatja a nevét 
egy évszázadosnál is hosszabb, 
dicsőséges múltú versenysoro-
zatba.  

 
A Bókay-kert 
beírhatja a nevét 
egy évszázadosnál 
is hosszabb, 
dicsőséges múltú 
versenysorozatba.



a mezei futók már az első országos bajnokságon otthon érezték magukat a Bókay-kertben  

nagy mezőnyöK, 
siKeres rendezés

évekre a Bókay-kertbe költözhet a mezeifutók országos bajnoksága

�
a bókay-kertben rendezték meg november 
23-án a mezeifutó atléták 105. országos baj-
nokságát, amelyen a serdülőktől a felnőttekig 

valamennyi korosztály képviseltette magát. ideálisnak 
mondható időben bonyolíthatták le a négy órán át 
tartó futamokat, csaknem ezer indulóval, amelyek 
egyikében rajthoz álltak a lendületbe hozzuk! elneve-
zésű nyílt kerületi amatőrverseny indulói is.

A Felnőtt 
BAJnoKoK
férfiak: kovács ádám 
(miskolci városi 
sportiskola) 
Nők: erdélyi zsófia (ute)

VB-BROnZOT  nyeRT PATAKI 

Újabb 
Valkusz-siker
Ismét a tenisz-szaklap-
ok címoldalára került 
a kerületünkben élő 
és tanuló tehetség, a 
15 éves Valkusz Máté. 
Az ifjú sportoló idei 
eredményeit az Európai 
Tenisz Szövetség ismerte 
el, az U16-osok között 
a kontinens legjobbjá-
nak választva őt. Amire 
az elismerésen túl is 
büszke lehet Máté, az 
az, hogy még sosem volt 
magyar, aki két egymást 
követő évben is dobogón 
végzett. (2012-ben a 2. 
lett.)
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Évtizedek óta tevékenykedik Pestszentimréért a világot megjárt diplomataPortré

� a személyes ta-
lálkozásokért érte 
meg az egész 

– vallja mayer lajos 
jogász, diplomata, aki 
külügyesként évtize-
deket töltött nemcsak 
európában, hanem 
a tengerentúlon és 
afrika több országá-
ban is. a rengeteg 
utazás mellett arra is 
szakított időt, hogy 
szűkebb pátriája, 
imre ügyeit képviselje. 
munkája elismerése-
ként pestszentimréért 
díjat vehetett át.

KeréKgyártó györgy  

Mindössze kilencéves volt a 
Kiskunfélegyházán született 
Mayer Lajos, amikor családja 
Pestszentimrére – illetve ahogy 
akkor hívták: Pestimrére – köl-
tözött. Mindez 1951-ben történt, 
vagyis egy esztendővel azután, 
hogy a főváros közeli település 
Budapest egy új kerületének ré-
sze lett. Évtizedekkel később a 
már felnőtt Mayer Lajos számá-
ra különösen fontos lett a kötő-
dés ehhez a városrészhez.

kézfogás 
a Császárral 
− Jogász végzettségűként a kül-
ügybe kerültem, ahol minden 
hivatali lépcsőt végigjártam. Jól 
választottam, a külügyi szol-
gálat olyan feladatkör, amely 
tökéletesen illik a személyisé-
gemhez. szeretek ott lenni, ahol 
történnek a dolgok. Dolgoz-
tam etiópiában, Kanadában, 
nagy-Britanniában, nigériában, 
1974–75-ben saigonban a viet-
nami tűzszüneti egyezményt 

felügyelő nemzetközi bizottság-
ban, a hivatali pályafutásomat 
pedig Dél-Afrikában fejeztem 
be – idézte fel a diplomata.

A kérdésre, hogy melyik volt 
pályája legemlékezetesebb idő-
szaka, határozottan válaszolt:

− Mindegyik szolgálati he-
lyemen jól éreztem magam, szí-
vesen végeztem a munkámat. 
Afrika különösen sokat jelentett 
nekem, elsősorban etiópia és 
Dél-Afrika.

Az etióp kultúra a szívéhez 
nőtt, erre bizonyíték az is, hogy 
az általa beszélt nyelvek közül 

az egyik az amhara.
− Valóban vonzott ez a kul-

túra, és nem bántam meg, hogy 
időt, energiát fektettem a nyelv 
elsajátításába. Természetesen a 
diplomáciai érintkezésben ele-
gendő a nagy világnyelvek isme-
rete, de azzal, hogy beszéltem az 
amharát, rengeteg barátot, is-
merőst szereztem, ajtók nyíltak 
meg előttem. Például elvittek 
Lalibelába a templomhoz, ahol 
az állítólagos frigyládát őrzik, 
és rengeteg történetet meséltek 
nekem. szép emlékként őrzöm 
az etiópiai évekből a személyes 

találkozásomat Hailé szelasszié 
császárral és találkozásaimat az 
addisz-abebai székhelyű Afrikai 
egységszervezet csúcsértekez-
letein részt vevő ismert afrikai 
vezetőkkel.

HarC imréért 
A diplomáciai életben szer-
zett tapasztalatait itthon, a 
civil életben is tudta kamatoz-
tatni – még ha a nyolcvanas 
évek elején, amikor először lé-
pett fel Pestszentimre (vagyis 
Pestimre) ügyében, még nem is 
beszéltek civil mozgalmakról. 

    − Pestimre mellőzött tele-
pülésnek tűnt akkoriban. Úgy 
éreztem, tennem kell valamit 
érte – fogalmazott egyszerűen. 

Az a valami, amit tett, nem 
kevés: már az évtized elejétől 
követelte minden fórumon (he-
lyi, fővárosi és minisztériumi 
szinten is), hogy Imre város-
központját hozzák rendbe. ez a 
kitartó lobbizás is hozzájárul-
hatott egy kicsit ahhoz, hogy 
az önkormányzat végül részt 
vett és nyert azon a pályázaton, 
amely lehetővé tette idén a vá-
rosközpont megújítását.

− 1989-ben az első imrei civil 
szervezetet hoztuk létre, ami-
kor megalapítottuk a Dr. széky 
endre Pestszentimre Történeti 
Társaságot, amelynek titkára 
lettem. Így már szervezetten, 
jogi keretek között tudtunk fel-
lépni a városrész ügyeiért. 

A széky Társaság nevéhez 
sok sikeres kezdeményezés 
kapcsolódik: az országzászló 
állítása a Hősök terén, a hely-
történeti gyűjtemény kezelése, 
a nosztalgiavonatozás szerve-
zése, a krizantémfesztivál, a 
Falukép című lap kiadása, sőt 
a nullás körgyűrű eredetileg 
tervezett nyomvonalának az el-
térítése is.

− Az M0-s gyakorlatilag ket-
tészelte volna Pestszentimrét. 
Ottawában dolgoztam akkor 
konzulként, amikor hallottam 
az ügyről, s meghívtam a Buda-
pesten hivatalos úton tartózko-
dó torontói főépítészt. Megnézte 
a terveket, majd átfutotta azt 
a javaslatot is, amelyet a széky 
Társaság tett le az asztalra, és 
megjegyezte: ez az egyetlen 
megoldás. Az ő közbenjárásnak 
is köszönhető, hogy a nyomvo-
nalat gyálon kívülre helyezték – 
emlékezett vissza a diplomata.

legyeN pezsgés! 
A széky Társaság sok mindent 
elért már, de – tagjai úgy vélik – 
van még mit tennie. 

− Pestszentimre nyugodt 
kertváros, „alvóváros”, ahova 
este térnek haza az emberek. 
esti, éjszakai élet itt elképzel-
hetetlen, viszont biztosan sokan 
örülnének annak, ha valamiféle 
szellemi pezsgés jönne itt létre. 
ennek megteremtése érdekében 
szeretnénk olyan rendezvénye-
ket, programokat szervezni, 
olyan fórumokat létrehozni, 
amelyek közösséget, kapcso-
latokat teremtenek. ez fontos 
feladatunk – vázolta a terveket 
Mayer Lajos.

magyarországért 
odakint, imréért idehaza
Pestszentimréért díjat kapott Mayer Lajos jogász, diplomata

mayer lajosnak lévai istván zoltán alpolgármester nyújtotta át az elismerést 

Az október és a november min-
den évben a világraszóló 1956-
os magyar forradalomra való 
emlékezések jegyében telik. Bár 
Garadnay Zoltán gyerekként 
nem lehetett az akkori törté-
nelmi események aktív részese, 
mindig szívesen gondol vissza 
azokra. 

– Tizenkét éves siheder 
gyermek voltam 1956-ban, de 
már akkor tisztában voltam a 
politikai helyzettel, a nép kö-
vetelésével, és természetesen 
nyomon követtem az eseménye-
ket – emlékezett vissza. – Tisz-
tességes családból származom, 
édesanyám erdélyi, édesapám 
kárpátaljai, számukra a haza, a 
hazaszeretet szó igen sokat je-
lentett, és ezt plántálták belém 
is. sosem voltam egyik pártnak 
sem a tagja, de mindig tudtam, 
hová kell állnom.

„… A rendszerváltás óta ta-
núsított erkölcsi tisztaságáért, 
abból fakadó tiszteletet érdemlő 

magatartásáért, cselekedetei-
ért, amelyekkel a hazához való 
hűségét, példamutató nemzeti 
öntudatát bizonyította, önnek, 
garadnay Zoltán Úr, az 56-os 
Hűség a Hazához Érdemkereszt 
kitüntetést adományozzuk, hogy 
ébresztője és figyelmeztetője le-
gyen minden szabadságát sze-
rető honfitársnak, megmaradni 
annak, aminek Isten teremtette, 
Magyarnak!” – ez áll az Igazolt 
Magyar szabadságharcos Vi-
lágszövetség elnöksége és a kül-
földön működő szervezet által 
adományozott díszoklevélen, 
amelyet az 56-os ünnepségen 

vehetett át garadnay Zoltán, aki 
két gyermekét és unokáit is en-
nek szellemében nevelte, illetve 
neveli.

Hetven éve él Pestszent-
lőrincen, ott végezte az általános 
iskolát. Érettségit a Rudas Lász-
ló Fiúgimnáziumban tett, majd 
kitanulta az ötvösszakmát. Az 
Állami Pénzverdében helyezke-
dett el, ahol harminc évet töltött 
el, de a rendszerváltozás után 
úgy gondolta, jövedelmezőbb, 
ha önállósítja magát. 2004-ben 
ment nyugdíjba.

– A nyugdíjba vonulásom óta 
eltelt egy évtized sem telt tétle-
nül, igyekszem kivenni a része-
met a civil mozgalomból, hiszen 
ma nagyon fontos, hogy a civilek 
minél nagyobb számban, minél 
hatékonyabban vegyenek részt a 
társadalmi életben – mondta a 
kitüntetett. – Van a kerületben 
egy tisztességes emberekből álló 
civil mag, az eötvös Loránd Pol-

gári Kör, amelynek én is a tagja 
vagyok. Különféle programokat, 
előadásokat, kirándulásokat 
szervezünk, és ahol tehetjük, a 
hazaszeretetre neveljük az ifjú-
ságot.

➜ temesi lászló

„A nyugdíjba 
vonulásom óta 
eltelt egy évtized 
sem telt tétlenül, 
igyekszem kiven-
ni a részemet a 
civil mozgalom-
ból, hiszen ma 
nagyon fontos, 
hogy a civilek 
minél nagyobb 
számban, minél 
hatékonyabban 
vegyenek részt 
a társadalmi 
életben.”



HűsÉg A HAZÁHOZ
Mindig tisztában volt azzal, hová kell állnia!

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!
    20 éve Pestszentimrén, Önökért!

Nyugdíjas szemüveg AKCIÓ!
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: 10–13Békés ünnepeket kívánunk!

Optifog extrém párataszító réteges lencse Akció!
2500.- Ft / negyedév azonnali kedvezmény az
 Air Optix kontaktlencse családra!
A progresszív szemüveg mestere!

garadnay zoltán, akit gyerekként, mindössze 12 évesen értek az 1956-os esemé-
nyek, s aki idén ősszel megkapta az 56-os hűség a hazához érdemkeresztet azt 
vallja: mindig tisztában volt azzal, hová kell állnia. A pestszentlőrinci ötvös nyug-
díjasként is aktív civil életet él, tagja a kerületben működő eötvös loránd Polgári 
Körnek.


