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állásBörze

Az október elején harmadszor meg-
rendezett állásbörzére, amelynek a 
kondor béla közösségi Ház adott 
otthont, kilenctől egy óráig várták az 
érdeklődőket a szervezők: budapest 
Főváros kormányhivatala XViii. kerületi 
Hivatala és Munkaügyi kirendeltsége, 
a pannon-Work zrt. és az ese-
mény támogatója, pestszentlőrinc-
pestszentimre önkormányzata.

CsAtornázás

Folyamatosan zajlanak a házi csatorna-
bekötés munkálatai azokon a területe-
ken, ahol ennek már adottak a műszaki 
feltételei. a Városgazda munkatársai je-
lenleg napi egy csatornabekötést építe-
nek ki. Hatalmas az érdeklődés, sokan 
szándékoznak a céggel elvégeztetni a 
rákötést, viszont a munka megkezdésé-
hez szükséges közterületi engedélyek 
sok helyen hiányoznak még.

A nyUgdÍJAsoKért

Háromnapos krumpli- és almaosztással 
folytatódott az önkormányzat idei jó-
tékonysági akciója, amelynek kereté-
ben a kerületben élő 65 éven felüliek 
kapnak élelmiszercsomagot. október 
20. és 22. között négy helyszínen ve-
hették át a szépkorúak az idényjellegű 
adományt: az almát és a krumplit. a 
tervek szerint karácsony előtt hasonló 
akciót szervez az önkormányzat.

30 éve A vendégeKért

Három évtized nagy idő, főleg vendéglá-
tós berkekben. gondoljunk csak vissza, 
hány kávéház, étterem alakult át, szűnt 
meg ez idő alatt. a pestszentlőrinci 
édesszájúak szerencsések, nekik itt van 
harminc esztendeje a zila. a kávéház, 
cukrászda és étterem hírneve túlnőtt a 
kerületen, négyszer készíthették el az 
ország tortáját, ezért is kaphatták meg 
a budapest Márka kitüntetést.

elismerés A dArUsnAK

A Darus iskola diákjai és pedagógusai 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hőseire és áldozataira emlékeztek 
október 22-én. az ünnepségen vehette 
át bakos péterné, az iskola igazgatója 
a tantestület nevében a miniszteri elis-
merő oklevelet kucsák lászló ország-
gyűlési képviselőtől. az önkormányzat 
pedig külön keretből 500 ezer forintot 
bocsát az iskola rendelkezésére. 
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KeréKgyártó györgy  

Az országos átlagnak felelt meg a 
részvétel a kerületben az október 

12-i önkormányzati választáson: 
míg országosan a szavazásra jo-
gosultak 39,97 százaléka járult 
az urnákhoz, addig a XVIII. 

kerületben a 38,97 százalékuk. 
Az országos átlag csaknem két 
százalékkal elmaradt a 2010-
estől, ugyanakkor az érdeklődés 
nálunk mintegy másfél száza-
lékkal meghaladta a fővárosi 
átlagot, ami jól mutatja, hogy a 
kerületiek átérezték a választás 
fontosságát. 

A szavazás eredménye a ke-
rületben sem okozott meglepe-
tést, a kormánypártok a legtöbb 
körzetben magabiztos győzelmet 
arattak, míg a polgármester-vá-
lasztáson Ughy Attila majdnem 
3000 szavazatnyi különbséggel 
végzett az élen. Az is egyértelmű, 
hogy az eddigieknél is színeseb-
bek lesznek a viták, hiszen több 
párt jelenik meg testületben.

A kormányzó Fidesz és Ke-
resztény Demokrata néppárt 
mellett az együtt–PM, a Magyar 
szocialista Párt, a Demokrati-
kus Koalíció, a Jobbik és a Le-
het Más a Politika is biztosan 
bekerül, míg a Magyar Liberális 
Párt helyzete még bizonytalan, 
ugyanis az egyik szavazókörben 
meg kell ismételni a voksolást.

iSMételt 
VálaSztáS!
A helyi választási bizottság dön-
tése alapján a 12-es egyéni vá-
lasztókerület 63-as szavazókö-
rében november 9-én meg kell 
ismételni a szavazást. Csak ezt 
követően válik egyértelművé, 

hogy melyik párt hány képvise-
lővel vehet részt a testület mun-
kájában. A szavazás eredménye 
ugyanis érinti azt is, hogy a 
kompenzációs listáról ki kerül-
het a testületbe. 

UgHy attila ÚJra 
polgárMeSter
A 21 fős kerületi képviselő-tes-
tület várható összetétele: Fidesz–
KDnP 12-13, együtt–PM 3, 
MsZP 2, DK 1, Jobbik 1, LMP 1, 
MLP 0-1. A Fidesz–KDnP jelölt-
jei eddig a 14 egyéni körzetből 
10-ben győztek, a baloldal há-
romban nyert, a maradék egyben 
a Fidesz–KDnP jelöltje vezet. 

A kormánypártok legnagyobb 

győzelme az, hogy újra ők adhat-
nak polgármestert a kerületnek. A 
mandátumát másodszor elnyerő 
Ughy Attila a megkezdett mun-
ka folytatását ígérte. A fővárosi 
képviselet új rendszere szerint a 
Fővárosi Közgyűlésben is az ő 
feladata lesz a pestszentlőrinciek 
és pestszentimreiek érdekeinek 
az érvényesítése. Mivel tapasztalt 
várospolitikusról van szó – 1990 
óta fővárosi képviselő, korábban a 
városfejlesztési és városképvédel-
mi bizottság elnöke –, személyével 
sokat nyerhet a kerület, hiszen jó 
kapcsolatot ápol Tarlós Istvánnal, 
a főpolgármesteri címet másodszor 
fölényesen elnyerő politikussal.

Bővebben a 4–5. oldalon 

magabiztosan győzött a polgári szövetség az önkormányzati választásokon

továBB, ugHy! 

fidesz-többség a képviselő-testületben, régi-új polgármester a város élén sok család együtt ment szavazni, a szülők voksait a gyerekek dobták az urnába

�Ughy attila vezeti a következő, most már 
ötéves önkormányzati ciklusban is a 
kerületet, és továbbra is a kormánypárt 

alkotja a többséget a képviselő-testületben. 
a testület azonban még nem teljes, mert a 
12-es választókörzet 63-as szavazókörében 
november 9-én meg kell ismételni a voksolást. 
ezt követően alakulhat majd meg az új kép-
viselő-testület, s azon az ülésen döntenek az 
alpolgármesterek személyéről.
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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.: 296-1450

H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,

Cs.: 7–16, P.: 8–12.
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733,

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

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
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, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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 utolsó szerdáján 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
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
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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

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

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban

ditzendy attila   

Ughy Attila polgármester, 
felidézve az előző napi ese-
ményt, amikor negyvenöt 
díszoklevelet adott át a kitű-
nően érettségizetteknek, el-
mondta: érdeklődésére, hogy 
ki milyen irányban tanul to-
vább, a legtöbben a mérnöki, 
számítástechnikusi és közgaz-
dászi pályát említették, miköz-
ben pár évvel ezelőtt a humán 
egyetemi, főiskolai szakokat 
favorizálták a fiatalok.

Segít az 
átképzéS
– A mostani állásbörze kí-
nálatából is kiderül, hogy a 
betöltetlen munkahelyekre 
elsősorban mérnököket, in-
formatikusokat keresnek – fo-
galmazott a nyitóbeszédében 
Ughy Attila, hozzátéve: az ál-
láskeresés mellett élni kell az 
átképzési lehetőségekkel is.

személyes példával világí-

totta meg az átképzés fontos-
ságát.

– Érettségi után nem vet-
tek fel elsőre felsőfokú oktatási 
intézménybe. szüleim szak-
munkásképzőbe írattak, ahol 
kitanultam a nyomdai fényké-
pész mesterséget. Ha ma ezzel 
a bizonyítvánnyal próbálnék 
elhelyezkedni, nem sikerülne, 
mert ez a szakma már nem 
létezik. Tehát valamilyen más 
nyomdaipari végzettséget kel-
lene szereznem.

ezért tartja ma is elenged-
hetetlenül fontosnak a folya-
matos tanulást, képzést a pol-
gármester.

– Bő egy esztendővel ez-
előtt több mint 2000 tartósan 
állást kereső élt a kerületben, 
ma 1700-nál kevesebben van-
nak. Bár jó volna azt monda-
ni, hogy ez az önkormányzat 
erőfeszítéseinek köszönhető, 
azonban ez az önök erőfeszíté-
seinek eredménye – mondta a 
polgármester a börzén megje-
lenteknek. 

Négy cég, 
kétSzáz álláS
A Pannon-Work személyzeti 
szolgáltató Zrt. – mint közve-
títő a munkát keresők és aján-
lók között – kétszáz álláshelyet 
kínált szellemi és fizikai terü-
leten egyaránt. Legfőbb meg-
bízói a börzén a Flextronics 
International Kft., a general 
electric, a MÁV és az Auchan 
voltak. e vállalatok mellett 
hagyományosan képviseltette 
magát az önkormányzat leg-
nagyobb cége, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
is.

– Azzal a céllal szerveztük 
ezt a mai állásbörzét, hogy 
aki ide eljön, annak ne kell-
jen úgy elmennie, hogy nem 
tudtunk számára valamilyen 
állást kínálni – hangsúlyozta 
Hodruszky Csaba, Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
XVIII. Kerületi Hivatalának 
vezetője.

MiNdeNkiNek 
találNak 
álláSt
A szervezők gondoltak azokra 
is, akik sem a szakmájukban, 
sem hasonló szakmában nem 
találnak állást, ugyanis ők a 
téli közfoglalkoztatási prog-
ram keretében kaphatnak 
munkát.

A hivatalvezető optimistán 
tekint a jövőre:

– négy esztendővel ezelőtt 
4,3 millió ember dolgozott 
Magyarországon, mára 700 

ezerrel növekedett az állás-
helyek száma – fogalmazott, 
majd ígéretet tett: – Mindad-
dig szervezünk újabb és újabb 
állásbörzéket, ameddig el nem 
fogynak az érdeklődők. Min-
denkinek találunk állást, aki 
hajlandó eljönni.

32 pályázat a 
VároSgazdáNál
A regisztrációs asztal szom-
szédságában a Városgazda 
humánpolitikával és közmun-
kával foglalkozó munkatársai 
várták az érdeklődőket. Az ön-
kormányzat cége a honlapján 
(http://www.varosgazda18.
hu/karrier/) is meghirdetett 
állásokra várta a jelentkező-
ket. nem hiába – 32 pályáza-
tot gyűjtöttek be.

SzeMélyeS 
beSzélgetéS 
– Úgy igyekszünk minél 
többeknek állást szerezni, 
hogy kapcsolatot teremtünk 
az álláskeresők és az állást 
ajánlók között – magyarázta 
Zaránd István, a Pannon-Work 
Zrt. toborzási csoportvezetője, 
aki ismertette a munkát 
keresőkkel, hogy mit kell 
tenniük a siker érdekében. 

ennek szellemében a be-
járatnál történő regisztrációt 
követően tesztlapokat kellett 
kitölteniük a börzén megjele-
nőknek. A kitöltött lapokkal 
pedig a Pannon-Work mun-
katársai várták a jelentkezőket 
az interjúasztaloknál szemé-
lyes elbeszélgetésre.

� „Megpróbálunk segíteni azoknak a kerü-
letben élő munkavállalóknak, akik vagy 
tartósan munkanélküliek, vagy nem régen 

veszítették el az állásukat” – ígérte Ughy attila 
polgármester az október eleji állásbörze meg-
nyitóján. a most harmadszor megrendezett 
eseményre, amelynek ezúttal a kondor béla 
közösségi Ház adott otthont, kilenctől egy óráig 
várták az érdeklődőket a szervezők: budapest 
Főváros kormányhivatala XViii. kerületi Hivatala 
és Munkaügyi kirendeltsége, a pannon-Work 
zrt. és az esemény támogatója, pestszentlőrinc-
pestszentimre önkormányzata.

Hodruszky csaba: azzal a céllal szerveztük ezt a mai állásbörzét, hogy aki ide eljön, annak ne kelljen úgy elmennie, hogy 
nem tudtunk számára valamilyen állást kínálni

Fontos lehet az átképzés a munkát keresők számára
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A megnyitóünnepségen a 
szerkesztő, egyben a MÚK el-
nöke köszöntötte Ughy Attila 
XVIII. kerületi polgármestert, 
majd többek között dr. Sántha 
Gábort, a világszövetség új el-
nökét.

– Régi adósságot törlesz-
tünk ennek a könyvnek a 
megjelentetésével – fogalma-
zott sántha gábor –, ugyanis 
igyekszünk ezáltal biztosítani, 
hogy 56 örök és fénylő pél-
da maradjon, nem kizárólag 
Magyarországon, de az egész 
világban.

Az elnök kiemelte: mint a 
XVIII. kerületi önkormány-
zat oktatási, közművelődési, 
sport- és ifjúsági bizottságá-
nak munkatársa, azok közül 

való, akik kiemelten ápolják 
városrészükben a forradalom 
és szabadságharc hagyomá-
nyát, ezzel igyekezve javítani 
azon az áldatlan helyzeten, 
hogy a ma fiatalsága egyre ke-
vesebbet tud hazánk történel-
mének e fontos eseményéről.

Kerületünk támogatásának 
köszönhetően a kiadó 60 szá-
zalékkal csökkenthette a kötet 
árát, valamint 1050 példányt 
ajándékozhatott a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ-
nak.

– A könyv címe kettős 
inspiráció hatására született 
– avatta be a megjelenteket az 
alkotás titkaiba Kósa Csaba 
szerkesztő. – Az egyik Tollas 
Tibor müncheni emigráció-
ja idején írt, kevéssé ismert 
1986-os verse, a Túlélők. eb-
ben olvasható a tűzvirág szó. 
A másik: Beke Márta újságíró, 
képzőművész festménye szülte 
bennem a metaforikus képet, 
mintha a virágok kigyullad-
nának, s egyszerre lennének 
mécsesek és növények.

Az Októberi Tűzvirág 
című kötetben kortárs szer-
zők, szemtanúk, túlélők és az 
utódok tollából származó köz-
ismert vagy szinte ismeretlen 
költemények váltják egymást.

Ê dia

Hiánypótló kötet 
'56 emlékére
A magyar Újságírók Közösségének (mÚK) újbudai 
székházában tartotta októberi tűzvirág című kö-
tetének bemutatóját október 22-én az 1956-os ma-
gyar szabadságharcosok világszövetsége. A Kósa 
Csaba szerkesztette antológia kiadásának támo-
gatója Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata volt. 

CUKRÁsZDA És FesTÉKBOLT 
A sALLAI CenTeRBen

La Dolcezza – az olasz szó magyarul édességet jelent, így nem 
nehéz kitalálni, mit is kínálnak a betérőknek a tulajdonosok. A 
névhez illően odabent hamisítatlan mediterrán hangulat fogadja 
az édesszájúakat, a pasztellszínű falak derűs, fiatalos életérzést 
árasztanak. Zöld és kávébarna, e színösszeállítás uralja a bútorokat 
is. A hosszú süteményespult gazdag látnivalót kínál. Csábít az idei 
esztendő országtortája, az örök kedvenc, a krémes, a mostanság 
divatos amerikai pite vagy éppen az egyedi formájú dobostorta, de 
vannak olasz jellegű melegszendvicsek és a séf által összeállított 
saláták is. Az itáliai hangulat és a Pascucci kávé ínycsiklandó illata 
dacára az édességek hazai receptek alapján készülnek.

– Bereczki-Papp emese mestercukrász újragondolt süteménye-
it kínáljuk – avat be Tomasko Győző, aki párjával együtt álmod-

ta és valósította meg a La Dolcezzát. Mint elmondja: aki egyszer 
megkóstolta ezeket az édességeket, az a törzsvendégük lett. Mint 
a Tóth házaspár, gondolhatnánk, akiket ismerősként üdvözöl 
Tomasko győző, de nyomban kiderül, Tóthné Trecskó Andrea és 
Tóth Béla a szomszédos festékbolt tulajdonosai. Az ő üzletük is a 
nyáron nyitott.

Belépve igazi békebeli festékszag fogad, no meg a minden 
igényt kielégítő kínálat. nem puszta festékbolt ez. A Trilak, 
Dulux, sadolin, Xyladecor, Poli-Farbe festékek, színminták, a 
számítógépes színkeverő berendezés, a lazúrok, lakkok és ecsetek 
társaságában jól áttekinthető elrendezésben kínálják magukat a 
barkácsfelszerelések is: csiszólókorongok, ragasztók, seprűk, védő-
ruhák, létrák.

– A környéken élők örülnek, hogy itt vagyunk a bevásár-
lóközpontban, mert így nem kell elmenniük valamelyik nagy 
barkácsáruházba, amely messze van és drágább is – tudjuk meg 
Trecskó Andreától. Férje pedig elmondja: cégük 2007 óta műkö-
dik a szálfa utcában, de azt az üzletet kinőtték, ezért költöztek a 
sallai Center jóval tágasabb üzlethelyiségébe, megtartva közben a 
régit is.       (X)

A Bókay-kert szomszédságában, a Cziffra györgy 
utca túlsó oldalán három és fél éve nyílt meg a sallai 
Center, amely a nyár végén két újabb üzlettel gazda-
godott. A konditerem, a spar és a turkáló szomszéd-
ságában süteményeivel, kávéjával, koktéljaival a la 
dolcezza, festékeivel, színkeveréssel, tanácsadás-
sal és mindennel, ami a lakásfelújításkor jól jöhet, a 
Klasszikó Festékbolt várja a vásárlókat.


Figyelem: aki erre a cikkre hivatkozik, a La Dolcezzában 1500 forintos vásárlás fölött 

10 százalékos, a festéküzletben 5000 forint fölött 5 százalékos kedvezményt kap! 

� az esős, vi-
haros időjárás 
miatt nem a 

Hősök terén, hanem 
a pestszentimrei 
közösségi Házban 
emlékezett meg 
a XViii. kerületi 
önkormányzat az 
1956-os forradalom 
és szabadságharc 
hőseiről, áldozatai-
ról. kávássy János 
történész ünnepi 
beszédében úgy fo-
galmazott, hogy az 
emlékezés az 56-os 
hősök által elérni 
kívánt szabadság, 
tulajdon és szaba-
don választott hit 
miatt fontos, ame-
lyeket kötelességünk 
mindig, bárkivel 
szemben megvé-
deni. 

PusKás attila   

A történész úgy véli, hogy a 
forradalom elsősorban a pesti 
srácok forradalma volt. Övék 
a dicsőség, a nemzet lelki fel-
emelése, és övék volt a súlyos 
áldozat is, amit ezért az ügyért 
hoztak.

erkölcSi tiSztaSág
– Párját ritkította a történelem-
ben a barbár elnyomás ellen 
folytatott harc és az a brutalitás 
is, amellyel a hatalom fellépett 
azzal szemben.  Egy oxfordi 
professzor akkor a Sztálin-szo-
bor ledöntése kapcsán arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy paradox 
módon félő, hogy a helyén ma-
radt csizma képes magától elin-

dulni és eltiporni a nyugati kul-
túrát – mondta Kávássy János, 
aki kitért arra is, hogy miért 
volt más a magyar forradalom, 
mint az időszak egyéb felkelé-
sei. – Magyarországon olyan 
mértékű volt a nemzeti össze-
fogás és a fegyveres ellenállás, 

hogy az képes volt ráébreszteni 
a nyugati gondolkodókat arra, 
hogy nem a rendszer működése 
rossz, hanem maga a rendszer 
gonosz. A forradalom ugyan-
akkor erkölcsileg tiszta volt, 
mert egy nemzet összefogását 
tükrözte.

az öSSzeFogáS 
ereJe Segített
Ughy Attila polgármester meg-
emlékezett arról, hogy Magyar-
országot a történelme során szá-
mos nép próbálta meghódítani.

– Volt, akit a harácsolás, 

másokat a hatalom és a biroda-
lomépítés hajtott, de a cél min-
dig ugyanaz volt: szolgasorba 
dönteni a magyart. Az idegen 
betolakodó hatalmak azonban 
egyvalamivel nem számoltak. 
Azzal, hogy ez a békés, befoga-
dó, dolgos nemzet a veszélyben 

összefog. Így történt ez 1956-
ban is. 

Az ünnepségen a Gór Nagy 
Mária Színitanoda növendékei 
felelevenítették 1956 legfőbb 
budapesti eseményeit, majd 
a megemlékezés után a Hő-
sök terén lévő emléktáblánál 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata nevében Ughy 
Attila és Lévai István Zoltán 
alpolgármester helyezett el ko-
szorút. Ugyancsak koszorúval 
emlékezett a forradalom hősei-
re és áldozataira Kucsák László, 
a XVIII. kerület országgyűlési 
képviselője, a Politikai Foglyok 
Országos Szövetségének XVIII. 
kerületi szervezete és az 1956-
os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége is. 

Budapest Főváros Kormány-
hivatala XVIII. kerületi Hi-
vatalának nevében Hodruszky 
Csaba hivatalvezető és Pilcsák 
Csaba József, a Fidesz kép-
viseletében Bauer Ferenc és 
Galgóczy Zoltán, a KDNP ré-
széről Csomó Tamás, Szarvas 
Attila és Kiss Róbert, az MSZP 
nevében Fehér Gábor és Dimity 
Miklós, a Jobbik képviseletében 
Makai Tibor és Hartaházy Mik-
lós, az LMP nevében Kassai 
Dániel és Pócsi Tamás koszo-
rúzott.

Szintén koszorúval emléke-
zett a Nemzeti Fórum XVIII. 
kerületi szervezete, a BKIK 
helyi tagszervezete, az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület, a 
Fidelitas, a NYÉVE, a Vasvári 
Pál Polgári Egyesület, az 1908 
SZAC, a Zöld Sorompó Kör-
nyezetvédelmi és Kulturális 
Egyesület, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek Gim-
náziuma és a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület kerületi 
szervezete.

nemzeti összefogÁs
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét őrizni kell

A városház UtCAi márványtáBlánál is emléKezteK
tíz éve avatták fel a régi városháza falán azt az táblát, amely az 1956-os helyi ideiglenes forradalmi nemzeti bizottság tagjai-
nak, köztük a bizottság elnökének, balogh györgynek állít emléket. az 1958-ban a bírósági tárgyalás idején elhunyt ügyvédre 
lánya, dr. Nagy béláné Nagy Judit emlékezett, megosztva a jelenlevőkkel személyes élményeit, azt, hogy miként élte meg 13 
éves kislányként a forradalmat és édesapja elvesztését.
– amíg édesapám állt pestszentlőrinc élén, addig itt nem volt atrocitás. a forradalom bukása után édesapám ugyanakkor Új-
zélandra akart velünk menni, de édesanyám nem akarta itt hagyni idős szüleit. Félelemmel teli hónapok következtek. édes-
apám ugyan semmi törvénytelen dolgot nem tett, de elvitték, majd 1958. február 6-án, miután az első tárgyaláson rosszul lett, 
az orvos véleménye alapján hazaengedték. Másnap hajnalban egy szívroham elvitte. társait később felmentették.
az 56-os mártír lánya azt is elmondta, hogy szeretné, ha édesapjáról utcát neveznének el a kerületben. 
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4 Közélet Egy szavazókörben meg kell ismételni a voksolást

Folytatás az 1. oldalról

� a választás nem 
csupán a polgár-
mestert erősítette 

meg, hanem a legtöbb 
körzetben a képviselő is 
folytathatja a munkáját.

A Fidesz–KDnP képviselőinek 
többsége maradt a posztján. eb-
ben a tekintetben a 2. számú kör-
zetben van változás, ahol ezen-
túl Torma Beátának kell kiállnia 
a területen élőkért. Továbbra is 
a Fidesz–KDnP jelöltje lesz a 
képviselő a 9-es körzetben, ám 
itt a képviselői munkától visz-
szavonuló Kardos gábort Tóth 
Kálmán váltja. A 10-es körzet 
képviselője mostantól az előző 
ciklusban másik kerületrészben 
bizonyító Galgóczy Zoltán. 

A Fidesz–KDnP jelöltjeinek 
támogatására jellemző, hogy 
ahol nyertek, a legtöbb helyen 
10 százalék fölötti különbséggel 
végeztek az élen. A legnagyobb 
támogatottsággal Lévai István 
Zoltán nyert, a 14-es körzetben: 
1286 szavazattal 50 százalék fö-
lött végzett.  

Döbbenetesen szoros verseny 
zajlott a 6-os körzetben, a Ha-
vanna-lakótelepen, ahol Kőrös 
Péter, a baloldal közös jelöltje 
mindössze 3 vokssal előzte meg 
Kiss Róbertet (Fidesz–KDnP).

cSabaFi róbert 
Vezet JeleNleg
Az imreiek egyik következetes 
képviselőjének, a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat el-

nökének, Csabafi Róbertnek a 
körzetében, a 12-esben a 63-as 
szavazókörben újbóli voksolást 
rendelt el a helyi választási bizott-
ság. november 9-én a szavazók 
ugyanazokra a jelöltekre szavaz-
hatnak, mint előzőleg, és a név-
jegyzékben is ugyanazok a nevek 
szerepelnek – kivéve azokat, akik 
a szavazás napjáig betöltik a 18. 
életévüket, velük ugyanis bővül-
het a jegyzék. szavazni a szokott 
helyen, és a megszokott rendben, 
6 és 19 óra között lehet. A szava-
zásról a választási iroda minden 
érintett választót személyesen 
értesít. A többi szavazókör ered-
ményei alapján jelenleg Csabafi 
Róbert vezet.

A körzet indulói: Csabafi 
Róbert (Fidesz–KDnP), Pap 
Béla (Jobbik), Vagányi Fe-
renc (LMP), Ferencz István 
(MsZP–DK–együtt–PM–MLP–
szociáldemokraták).

tarlóS iStVáN 
bizalMat kapott
Az október 12-én tartott önkor-
mányzati választás Tarlós István 
ismételt győzelmét is hozta, így 
a következő öt évben is a Fidesz 
által támogatott főpolgármestere 
lesz Budapestnek.

Tarlós István a szavazatok 
49,06 százalékát kapta meg, a 
több ellenzéki párt által támo-
gatott Bokros Lajosra a válasz-
tók 36,04 százaléka szavazott. 
Staudt Gábor, a Jobbik jelöltje 
42 ezer voksot kapott, ami 7,1 
százalékos eredmény – az ön-
magát 2018-ra a legnagyobb el-
lenzéki erőnek váró párt jelöltje 
ennél többre számított.

ughy attila polgármester levele a választópolgárokhoz

TIsZTeLT KeRüLeTI 
VÁLAsZTóPOLgÁROK!
Az idei esztendőben három országos jelentőségű válasz-
tás is zajlott, s a kerület polgárai mindhárom esetben 
kimagasló aktivitást mutatva fejezték ki véleményüket. 
Ezért valamennyiüknek külön szeretnék köszönetet 
mondani, hiszen a demokrácia akkor erős, ha a benne 
élők aktívan élnek a jogaikkal.

Úgy érzem, hogy a választások egyértelműen meg-
erősítették: jó úton jár az ország, és jó úton jár a kerület 
is. A polgárok értékelték az erőfeszítéseinket, amelyekkel 
a 2010 előtt eladósított kerületet konszolidáltuk, és egy 
hosszú távon fenntartható fejlődési pályára állítottuk.

Tudjuk, mit kell tennünk, és azt is tudjuk, hogy az 
elképzeléseinket hogyan valósítsuk meg. Csak a főváros-
sal és a kormánnyal közösen, egymásra támaszkodva, 
egymás erőforrásait felhasználva lehet tovább folytatni 
a kerület fejlesztését. Ez egyaránt vonatkozik a megkez-
dett beruházásokra, a hamarosan induló munkahely-
teremtő programra, valamint a magyarságára és sok-
színűségére büszke kerületi közösség építésére. 

Az erőteljesen megfogalmazott kormányzati szán-
dékok szerint több pénz jut az önkormányzatoknak, 
több pénz jut a helyi munkahelyteremtésre, és több 
pénz jut az idősek, a fiatalok és a családok támogatá-
sára. Magyarország olyan pályára állt, hogy már van 
értelme gondolkodni a jövőről, mert az kiszámítható és 
kezelhető.

Az elmúlt évek szigorú, takarékos, átlátható és ered-
ményes várospolitikájának köszönhetően a kerületi 
költségvetésünk stabil. Olyan alap, amire lehet építeni. 
Mivel sikerült rendeznünk a kerület több mint 11 mil-
liárd forintos adósságát, évente 600 millió forint sza-
badul fel arra, hogy tovább fejlesszük a kerületet. Ez 
az előre betervezett fejlesztések feletti összeg, vagyis 
szabadon rendelkezhetünk vele. Ha úgy tetszik: arra 
költjük, amire a lakosok szeretnék. A visszajelzésekből 
pedig pontosan tudjuk, hogy ez milyen területeket érint 
majd leginkább, és azt is pontosan tudjuk, hogy nekünk 
mi lesz a dolgunk.

Rengeteg olyan teendőnk van, amit csak a fővarossal 
közösen tudunk véghez vinni. Ilyen például a csapa-
dékelvezetési probléma megoldása, a Cséry-telep ren-
dezése, a születőben levő Airport City megvalósításá-
nak előkészítése. Nekünk szükségünk van Budapestre, 
Budapestnek pedig szüksége van az elkötelezett, remek 
szakembereket felvonultató kerületre. Így az a dolgunk, 
hogy megőrizzük a fővarossal kiépített jól működő kap-
csolatot, és egymást támogatva, egymásra számítva 
dolgozzunk tovább. A kapcsolat minősége évtizedekre 
meghatározhatja a kerület jövőjét. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy a főpolgármester, a polgármester és az 
egyéni képviselők együttes munkája az, ami leginkább 
fémjelzi majd egy-egy körzet sikerességét.

ughy attila
polgármester

Köszönet Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
a folytatÁsra 
szavazott
Továbbra is Ughy Attila vezeti a kerületet, a körzetek 
nagy többségében a Fidesz-KDNP jelöltjei győztek

ughy attila és tarlós istván: a kerületben és a fővárosban is erős bizalmat kaptak az eddigi városvezetők 
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FolytatódHat 
a FeJlődéS 
Választási győzelme után Tarlós 
István úgy fogalmazott, hogy a 
választóknak köszönhetően to-
vább tud menni a főváros az el-
múlt négy évben elkezdett úton.

– nem lesz könnyű munka, 
de számíthatnak ránk a buda-
pestiek – fogalmazott a győze-
lem estéjén Tarlós István.

Legnagyobb kihívója, Bokros 
Lajos azt mondta, szeretne, de 
nem tud gratulálni Tarlós Ist-
vánnak, mert szerinte nem volt 
tiszta a választás. A többi ver-
senytárs, staudt gábor, Csárdi 
Antal (LMP) és Bodnár Zoltán 
(MLP) ugyanakkor megtette ezt 
az alapvető udvariassági gesz-
tust, és elismerte Tarlós István 
választási győzelmét.

az MSzp 
beSokallt
Tóbiás József, az MsZP elnö-
ke az önkormányzati válasz-
tás eredményét értékelve azt 
mondta, hogy a szocialista párt 
számára lezárult az alkuk kor-
szaka.

A párt vezetősége úgy dön-
tött, hogy a jövőben nem kíván-
nak részt venni a baloldali pár-
tok választási játékaiban, nem 
akarnak több rossz alkut kötni.

Polgármester-választás
Érvényes szavazatok: 35 554
Ughy Attila Gábor (Fidesz–
KDNP): 15 202 szavazat 
(43,35%)
szaniszló sándor (MsZP): 
12 342 szavazat (35,2%)
Makai Tibor (Jobbik): 3454 
szavazat (9,85%)
Dr. Mester László József 
(független): 2073 szavazat 
(5,91%)
Kassai Dániel (LMP): 1994 
szavazat (5,69%)

1. választókerület
Érvényes szavazatok: 2496
Dömötör István (Fidesz–
KDNP): 1214 szavazat 
(48,64%)
Kertész Tamás Tibor 
(MsZP–DK–együTT–PM–
MLP–szociáldemokraták): 
866 szavazat (34,7%)
Magyar gabriella Mónika 
(Jobbik): 263 szavazat 
(10,54%)
Vasvári emma (LMP): 153 
szavazat (6,53%)

2. választókerület
Érvényes szavazatok: 2483
Torma Beáta (Fidesz–
KDNP): 1077 szavazat 
(43,37)
Dabasi Ottó (MsZP–DK–
együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 935 
szavazat (37,25%)
Veszely Péter (Jobbik): 287 
szavazat (11,56%)
Pócsi Tamás (LMP): 194 
szavazat (7,81%)

3. választókerület
Érvényes szavazatok: 2521
Szarvas Attila Sándor 
(Fidesz–KDNP): 1132 szavazat 
(44,9%)
ekker János (MsZP–DK–
együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 886 
szavazat (35,14%)
Dr. Réthi Zoltán (Jobbik): 303 
szavazat (12,02%)
neumann Martin (LMP): 200 
szavazat (7,93%)

4. választókerület
Érvényes szavazatok: 2769
Kőszegi János (Fidesz–
KDNP): 1246 (45%)
nagy Balázs István (MsZP–
DK–együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 965 
szavazat (34,85%)
gyenge Károly Kálmán 
(Jobbik): 297 szavazat (10,73%)
Pap sándor József (LMP): 167 
szavazat (6,03%)
Ivády Pál (független): 94 
szavazat (3,39%)

5. választókerület
Érvényes szavazatok: 2584
Kádár Tibor István (Fidesz–
KDNP): 1139 szavazat 
(44,08%)
Ternyák András István 
(MsZP–DK–együTT–PM–
MLP–szociáldemokraták): 
1042 szavazat (40,33%)
Arapovics Zoltán (Jobbik): 235 
szavazat (9,09%)
Zárándy Zoltán Péter (LMP): 
168 szavazat (6,5%)

6. választókerület
Érvényes szavazatok: 1967
Kőrös Péter (MSZP–DK–
EGYÜTT–PM–MLP–
Szociáldemokraták): 780 
szavazat (39,65%)
Kiss Róbert (Fidesz–KDnP): 
777 szavazat (39,5%)
nyárasdi Zsombor (Jobbik): 
278 szavazat (14,13%)
Dr. Botos norbert (LMP): 132 
szavazat (6,71%)

7. választókerület
Érvényes szavazatok: 1885
Mérő Péter Ferenc (MSZP–
DK–EGYÜTT–PM–MLP–
Szociáldemokraták): 762 
szavazat (40,42%)
Havasi Zoltán (Fidesz–KDnP): 
665 szavazat (35,28%)
Hartaházi Miklós Zsolt 
(Jobbik): 334 szavazat (17,72%)

8. választókerület
Érvényes szavazatok: 2558
Fehér Gábor (MSZP–DK–
EGYÜTT–PM–MLP–
Szociáldemokraták): 1164 
szavazat (45,5%)
Dr. sántha gábor (Fidesz–
KDnP): 928 szavazat (36,28%)
Lugosi Józsefné (Jobbik): 270 
szavazat (10,56%)
Barna györgyné (LMP): 196 
szavazat (7,66%)

9. választókerület
Érvényes szavazatok: 2607
Tóth Kálmán (Fidesz–
KDNP): 1169 szavazat 
(44,84%)
Petrovai László (MsZP–
DK–együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 858 
szavazat (32,91%)
Makai Tibor (Jobbik): 342 
szavazat (13,12%)
Kassai Dániel (LMP): 238 
szavazat (9,13%)

10. választókerület
Érvényes szavazatok: 2754
Galgóczy Zoltán András 
(Fidesz–KDNP): 1216 
szavazat (44,15%)
Popper gábor (MsZP–
DK–együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 937 
szavazat (34,02%)
gyenge Károly Kálmán 
(Jobbik): 341 szavazat (12,38%)
Banga Zoltán (LMP): 260 
szavazat (9,44%)

11. választókerület
Érvényes szavazatok: 2754
Dámsa József Lajos (Fidesz–
KDNP): 1171 szavazat 
(45,25%)
Dimity Miklós (MsZP–
DK–együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 884 
szavazat (34,16%)
Dömötör József (Jobbik): 307 
szavazat (11,86%)
székely Imre (LMP): 226 
szavazat (8,73%)

12. választókerület
A helyi választási bizottság 
döntése alapján a 63. 
szavazókörben november 
9-én meg kell ismételni 
a szavazást. Addig nincs 
érvényes eredmény a 
választókerületben.

13. választókerület
Érvényes szavazatok: 2442
Bauer Ferenc (Fidesz–
KDNP): 1160 szavazat 
(47,5%)
Koren Krisztina (MsZP–
DK–együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 783 
szavazat (32,06%)
Magyari András (Jobbik): 326 
szavazat (13,35%)
Botos Laura (LMP): 173 
szavazat (7,08%)

14. választókerület
Érvényes szavazatok: 2398
Dr. Lévai István Zoltán 
(Fidesz–KDNP): 1286 
szavazat (52,88%)
Pásztor József (MsZP–
DK–együTT–PM–MLP–
szociáldemokraták): 792 
szavazat (33,03%)
szepesi Viktor (Jobbik): 207 
szavazat (8,63%)
schádi Tamás István (LMP): 
131 szavazat (5,46%)
Forrás: www.valasztas.hu

A nemzetiségi önkormányzati választások ke-
retében országszerte 2146 helyen 13 nemzetiség 
képviselőire lehetett szavazni. A legtöbb nemzeti-
ségi önkormányzatot a roma kisebbség alakíthatta 
meg, amelynek 1197 településen van képviselete. 
Német önkormányzatot 406, szlovák és horvát 
képviseletet 112-112 településen választottak. A 
legkevesebb önkormányzattal a szlovén nemzeti-
ség rendelkezik. Ezek jellemzően a szlovén–ma-
gyar határ menti Vas megyei településeken alakul-
tak meg. Ezeken kívül csak Mosonmagyaróváron 
és Budapest XI. kerületében működhet szlovén 
önkormányzat. Érdekesség, hogy az ukrán nem-
zetiségi önkormányzatok nagyobb részét a fővá-
rosban – hét budapesti kerületben – választották 
meg. Az ukrán határhoz közeli Miskolc és Nyír-
egyháza mellett Szegeden, Szolnokon és Vácott, 
a Dunántúlon pedig Veszprémben és Várpalotán 
alakulhatott meg ukrán nemzetiségi testület.

A roma nemzetiség körében továbbra is a 
Lungo Drom a legnépszerűbb szervezet, amely-
nek képviselőire települési, területi és országos 
szinten összesen 235 748 szavazatot adtak le. Ér-
dekesség, hogy több mint 50 roma szervezet je-
löltjeire lehetett szavazni.

Ugyanebben az összevetésben több mint 51 
ezer szavazatot kaptak a német, közel 30 ezret a 
szlovák és csaknem 21 ezret a horvát nemzetiségi 
képviselők.

A legtöbb nemzetiség képviseletében csak egy-
egy szervezet állított országos listát, helyi szinten 
azonban bővebb volt a választék. Igaz, a szavaza-
tok megoszlása miatt a kisebb képviseleti szervek-
nek nem volt sok esélyük a mandátumszerzésre.

Összegezve elmondható, hogy a nemzetiségi 
önkormányzati választásokon az egész országban 
magas volt a részvételi arány. A szavazásra jogo-
sultak 65,14 százaléka ment el voksolni. A válasz-

tás a legtöbb helyen eredményes volt, mindössze a 
halásztelki roma, a mezőhegyesi román és az egri 
ruszin önkormányzatra kiírt szavazás volt ered-
ménytelen. 

A XVIII. kerületben szintén magas volt a rész-
vételi arány. Összesített adat ugyan nincs, de a 
nemzetiségek regisztrált választóinak, illetve a 
ténylegesen voksolóknak a számából kiderül, 
hogy az országos átlag körüli volt az aktivitás.

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormány-
zatok összetétele

Bolgár nemzetiségi önkormányzat: Gecov 
Péter (MBE), Kirkov Konsztantinov Vladimir 
(MBE), Marinova Petranka Ivanova. 

Görög nemzetiségi önkormányzat: Glavina 
Mária (Syllogos–GIE–Kariatidák–Helidonaki), 
Papadimitropulosz Haridimosz (Syllogos–GIE–
Kariatidák–Helidonaki), Topalidisz Kosztasz 
(Syllogos–GIE–Kariatidák–Helidonaki).

Horvát nemzetiségi önkormányzat: Buda-
vári József Lajosné (Horvát Szövetség), Marelyin 
János Pálné (Horvát Szövetség), Pataricza József 
(Horvát Szövetség).

Lengyel nemzetiségi önkormányzat: Balogh 
Katarzyna Miroslawa (Polonia Nova), Balogh 
Patrícia (Polonia Nova–Szt. Adalbert LE), Tóthné 
Szegedi Iwona Jolán (Polonia Nova).

Német nemzetiségi önkormányzat: Fekete 
György (ÉMNÖSZ), Knízner Béla (ÉMNÖSZ), 
Molnár Hajnalka (ÉMNÖSZ), Tarnóczi Lajos 
(ÉMNÖSZ).

Örmény nemzetiségi önkormányzat: Kása 
Istvánné (MÖSI), Nazarján Hamlet (MÖSI), 
Szerján Zoltán Bertold (MÖSI).

Roma nemzetiségi önkormányzat: Lakatos 
Ferenc (Lungo Drom), Lakatos László (Lungo 
Drom), Lakatos László (Lungo Drom). 

Román nemzetiségi önkormányzat: Daru-
káné Sallai Boglárka (BRE), Daruka Péter István 
(BRE), Majorosné Sallai Andrea (BRE).

Ruszin nemzetiségi önkormányzat: Medve 
László (Rukisösz), Medve Lászlóné (Rukisösz), 
Medve Tímea (Rukisösz).

Szerb nemzetiségi önkormányzat: Dimity 
Antalné (Srpski Forum), Dimity Boriszláv (Srpski 
Forum), Dimity Gábor Borisz (Srpski Forum).

Az október 12-én tartott helyhatósági választás alapján kialakult a kerületi nemze-
tiségi önkormányzatok összetétele. Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 9 nemzetiséget 
3-3 tagú, a németeket 4 fős önkormányzat képviseli.

VÁLAsZTÁs 2014 – neMZeTIsÉgI ÖnKORMÁnyZATOK
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

öröm és értékelés a Polgárok Házában: lévai istván zoltán és galgóczy zoltán az eredményeket 
elemzi  
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Jól halad 
a járdaépítés
teljes kapacitással folyik, és lassan 
már a végéhez közeledik az idei kerü-
leti járdaépítési program. A városgaz-
da Xviii. kerület nonprofit zrt., illetve 
az önkormányzattal szerződött külső 
partnercégek az év végéig valamivel 
több, mint 2 kilométer járdát készíte-
nek el. 

– A járdabontást, az aszfaltozást és a takarí-
tást a saját brigádjaink végzik, a külsős cégek 
a szegélyépítésben és az ágyazatkészítésben 
segédkeznek – tájékoztatott Lepsényi Tibor, a 
cég műszaki és városüzemeltetési divíziójának 
vezetője. – ebben az évben összesen közel 10 
kilométer járda épül a kerületben, a hátralévő 
szakaszok határidőre készen lesznek.

A járdaépítési program keretében idén er-
zsébet- és Bélatelepen, valamint a Lakatos-lakó-
telepen készült el a legtöbb szakasz. 

– Az év végéig a csatornaépítésben érintett 
pestszentimrei területeken, például a Tiszavirág 
és a Damjanich utcában is dolgoznak a Város-
gazda munkatársai. Az építési munkálatokban 
16-18 kollégánk vesz részt, rajtuk kívül az ösz-
szes kismarkológépünk is munkában van, il-
letve 4-5 teherautónk szállítja folyamatosan az 
építőanyagot – tette hozzá Lepsényi Tibor.

A járdákat 3 centiméter vastag hengerelt asz-
faltburkolat fedi, amelynek élettartama normá-
lis igénybevétel mellett, külső mechanikai hatás 
– például többtonnás jármű parkolása okozta 
sérülés – nélkül a 15-20 évet is elérheti. 

Ê P. a.

Kerékpárutat 
szeretnének
A Brassó Utcai általános iskola ta-
nulói aláírásgyűjtést indítottak olyan 
kerékpárút létesítéséért, amely a ke-
rületet átszelve kapcsolatot teremt a 
budapesti, illetve az országos kerék-
párutakkal. 

A diákok útvonalként a nagy-Burma – az ipar-
vasút – nyomvonalát javasolják, mert  úgy vélik, 
ott elegendő hely van kerékpárút kialakítására, 
amely kapcsolatot teremthet például a soroksá-
ri-Duna mentén húzódó kerékpárúttal. A kez-
deményezést eddig 150 kerületi lakos írta alá. 

Az ötlet megvalósításához Kőszegi János ön-
kormányzati képviselő támogatását kérték, aki 
már több kerékpáros közlekedést népszerűsítő 
akciót kezdeményezett. A képviselő örömmel 
üdvözölte, hogy a diákok tevékenyen kíván-
nak bekapcsolódni környezetük alakításába. 
Már a megkeresést követő napon az általános 
iskolában találkozott a gyerekekkel, és átvette 
az összegyűjtött aláírásokat. Mint elmondta, a 
diákok kezdeményezése egybevág saját törek-
vésével, amely szintén a kerületet átszelő kerék-
párút kialakítását célozza a Ferihegyi út mentén 
húzódó kerékpárút felújításával és meghosszab-
bításával a városközpont felé. A diákok által ja-
vasolt bicikliút a szemeretelepi vonatállomásnál 
kapcsolódhatna ehhez az útvonalhoz. A megva-
lósítást Galgóczy Zoltán, a terület önkormány-
zati képviselője is támogatja.

A szemereteleptől soroksárig tartó kerékpár-
út kialakításához azonban nem elegendő a helyi 
önkormányzat jóváhagyása, ahhoz a soroksári 
és a fővárosi önkormányzat támogatását is meg 
kell szerezni, sőt egyes területeken a MÁV enge-
délyére is szükség van. A képviselő ígéretet tett 
a diákoknak arra, hogy a javaslatukat eljuttatja 
az illetékesekhez.

Önkéntesek 
a kerületért
három helyszínen munkálkodtak idén 
önkéntes fiatalok a Xviii. kerületben 
a 72 óra kompromisszum nélkül elne-
vezésű program keretében. Az októ-
ber 11-i munka során megszépült az 
Alacskai-lakótelepi játszótér, a Piros 
iskola focipályájának a palánkja és a 
hétszínvirág bölcsőde udvarának ke-
rítése.

– A Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
munkatársai előkezelték a kerítés fémrésze-
it, illetve lecsiszolták a fa kerítésléceket, így az 
önkénteseknek csak festeniük kellett. Hozzánk 
középiskolások érkeztek segíteni, de kivették a 
részüket a munkából a bölcsőde alkalmazot-
tai és a gyermekeik is, így családias hangu-
latban dolgoztunk – mondta Lipcsei Edina, a 
Hétszínvirág bölcsőde vezetője, hozzátéve, hogy 
a kerítés fémrészein még egy kis utómunká-
ra szükség lesz, de a 72 bölcsődésnek biztosan 
nagyon tetszik majd a megújult, vidám színek-
re festett kerítés, amely sokkal barátságosabbá 
tette az udvart.

A három történelmi egyház szervezésében 
2006 óta évről évre országszerte  nagy sikerrel 
megrendezett 72 óra kompromisszumok nélkül 
akció Ausztriából indult útjára. A kezdeménye-
zés izgalmas pontja, hogy az önkéntes munkára 
jelentkező fiatalok nem tudják előre, mi lesz a 
feladatuk.

Ê P. a.

FeLHÍVÁs
FKF szemléletformáló és 

újrahasználati központ 
(1186 Bp., Besence utca 1.).

A Környezet és energia Operatív Program 
keretében a Fővárosi Önkormányzat be-
ruházásában tervezett szemléletformáló 
és újrahasználati központ megvalósulása 
érdekében Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata módosítani kívánja város-
rendezési és építési szabályzata 53. számú 
– az Ipacsfa utca–Méta utca– kerülethatár–
Közdűlő út által határolt területre vonat-
kozó – szabályozási tervét.

A kiemelt társadalmi cél érdekében 
központi költségvetési forrásból finan-
szírozott, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű építési beruházás in-
dokolja, hogy a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Kormányrendelet alapján – a sza-
bályozási tervet tárgyalásos eljárás kereté-
ben módosítsuk.

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkor-
mányzati rendelet 3. § alapján fogalmaz-
zák meg a szabályozási terv módosításával 
kapcsolatos véleményüket és észrevételei-
ket, és azokat elektronikus formában jut-
tassák el a partnersegi@bp18.hu e-mail 
címre. A véleményt csatolmányként, szer-
keszthető (.doc) formátumban, hivatalos 
levél formájában (címzett, tárgy, észrevé-
tel-vélemény, név, esetleg képviselt szer-
vezet) kérjük megküldeni. A partnerségi 
egyeztetés megindításával párhuzamosan 
megkezdődik a szabályozási terv módo-
sítása, és a módosított tervet várhatóan 
november 5-től tesszük elérhetővé a www.
bp18.hu oldalon. A vélemények és az észre-
vételek megküldésének határideje novem-
ber 13.

Ê mártonffy miklós főépítész

– Hatalmas az érdeklődés, sokan szándékoznak 
a cégünkkel elvégeztetni a rákötést, viszont a 
munka megkezdéséhez szükséges közterületi 
engedélyek sok helyen még hiányoznak. egyelő-
re ezért napi egy rákötés az átlag, de ahol kérik, 
ott természetesen elvégezzük a munkát, még ha 
a végső bekötéssel várni kell is az engedélyre – 
informált Lepsényi Tibor, a Városgazda Zrt. Mű-
szaki és Városüzemeltetési Divíziójának vezető-
je.

A Városgazda garanciát vállal a megrendelt 
tervezési és kivitelezési munkákra, amelyek 
megkezdésének feltétele, hogy a csatorna tisztí-
tónyílása kész legyen. A cég szakemberei kérésre, 
megbízás alapján a tisztítóakna megfelelő helyé-
nek kijelölésében is segítenek. A cég a tervezés 
és a kivitelezés szigorú előírásokhoz és engedé-

lyekhez kötött többlépcsős folyamatában is teljes 
körű segítséget nyújt. Fontos tudni, hogy a csa-
tornabekötést kizárólag az ingatlan tulajdonosa 
rendelheti meg a társaságtól.

A bekötés részleteiről a Városgazda ügyfél-
szolgálatán (1181 Budapest, Baross utca 7.), a 
297-0799 és a 06-30-549-6922 telefonszámon, 
valamint az ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu 
elektronikus levélcímen lehet tájékozódni. 

Ê P. a.

Zajlik a csatornák bekötése 
a központi hálózatba
Folyamatosan zajlanak a házi csatornabekötés munkálatai azokon a területeken, 
ahol ennek már adottak a műszaki feltételei. A városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. munkatársai jelenleg napi egy csatornabekötést építenek ki.

– Régi vágyunk volt ennek a szobának a létreho-
zása, amelyhez hasonlót néhány éve Máltán, egy 
szakmai kirándulás keretében láttunk – mondta 
Batári Géza, a sOFI igazgatója. – A Flextronics 
International Kft. adományának köszönhetően 
megnyílt a lehetőség a szoba kialakítására és fej-
lesztőeszközök megvételére.

A snoezelen-terápia lényege az, hogy segít 
megnyugodni a gyerekeknek. Az autizmus sú-
lyosságától függően kinek több, kinek kevesebb 
időre van ehhez szüksége, de általában 30-40 
percet töltenek a szobában a gyerekek. A szoba 
berendezése valamennyi érzékszervre hat, a kel-
lemes illat, a nyugtató zene, a fények és a színek 

játéka, a tapintófal és a játszóeszközök mind-
mind a kikapcsolódást, ellazulást segítik, akár-
csak a kényelmes vízágy.

Lévai István Zoltán alpolgármester az átadás 
alkalmával örömét fejezte ki, hogy az adományo-
zó cég személyében ismét akadt az önkormány-
zatnak egy önzetlen és szociálisan érzékeny segí-
tő partnere. 

A több mint 3 millió forintos adományból 
készségfejlesztő Montessori-eszközöket, valamint 
interaktív táblát és hozzá való projektort is vásá-
rolt az intézmény, az óvodások pedig labdafürdő-
medencét kaptak.  

Ê P. a.

Terápiás szoba a sOFI-ban
elsősorban az autizmussal élő gyermekek fejlesztésére szolgáló helyiséget adtak 
át a speciális oktató és Fejlesztő intézményben (soFi) október 20-án, de az úgy-
nevezett snoezelen-terápiás szoba jótékony hatásában 2-3 fős csoportokban az 
intézmény valamennyi tanulója részesülhet.
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Az önkormányzat folytatja a jótékonysági élelmiszerosztást

�Háromnapos 
krumpli- és alma-
osztással folytató-

dott az önkormányzat 
idei jótékonysági akció-
ja, amelynek keretében 
a kerületben élő 65 
éven felüliek kapnak 
élelmiszercsomagot. 
október 20. és 22. 
között négy helyszínen 
vehették át a szépko-
rúak az idényjellegű 
adományt: az almát és 
a krumplit.

PusKás attila   

Az élelmiszerosztás minden nap-
ján hosszú sorokat alkottak az 
adományra várók, de valameny-
nyi helyen – a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház és a Pestszentimrei 
sportkastély mellett, illetve a 
régi piactéren és a Marosvásár-
hely utcában – gördülékenyen 
folyt a fejenként 5 kilogramm 
alma és 10 kilogramm burgonya 
szétosztása. 

SeNki NeM 
Marad ki
Az előzetesen vártnál sokkal 
többen érkeztek az élelmiszer-
osztás helyszíneire, így akadtak 
olyanok is, akik most nem tud-
ták átvenni a csomagot, pedig 
a krumpliból és almából meg-
rendelt mennyiséget a korábbi 
hasonló alkalmak tapasztalatai 
alapján számították ki a szerve-
zők. Az önkormányzat ugyan-
akkor jelezte, hogy természe-

tesen senki nem marad ki az 
adományból, utólag valamennyi 
jogosult megkapja az élelmiszer-
csomagot. A XVIII. kerületben 
több mint 19 ezer 65 éven felüli 
nyugdíjas él.

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester elmondta, hogy az ön-

kormányzat továbbra is elköte-
lezetten segíti a rászorulókat.

– A jövőben is szeretnénk 
folytatni az elmúlt években ha-
gyományossá vált gondoskodó 
programjainkat, így az idényjel-
legű vagy éppen a tartós élelmi-
szercsomagok kiosztását, legyen 

az alkalom akár ünnephez köt-
hető, akár csak egyszerű hét-
köznapi segítség – fogalmazott.

toVábbi SegítSég
A húsvéti tartósélelmiszer-, 
illetve a mostani krumpli- és 
almaosztáson túl idén még ka-

rácsonykor is szeretnének élel-
miszercsomaggal segíteni a 65 
évnél idősebb lakosoknak. A 
szociálisan leginkább rászoru-
lók pedig mindezen túl tovább-
ra is számíthatnak a helyi civil 
és karitatív szervezetek segítsé-
gére is.

Pestszentlőrinc-Pestszent-
imrén gyakori a tartósélelmi-
szer- és a melegétel-adomány 
is. Az önkormányzat, valamint 
a helyi civil és egyházi szerve-
zetek –mint például a Katolikus 
Karitász – igyekeznek rendsze-
resen segíteni azokon, akiknek 
az alapvető élelmiszerekre is alig 
telik. Az effajta segítség mára 
már természetessé vált. egy-egy 
hasonló akcióban ugyanis meg-
nyilvánul a közösség tagjainak 
az egymásrautaltsága.

almÁt és krumPlit 
kaPtak a 65 éven felüliek
 A sorban állás ellenére rendben zajlott le a csomagok szétosztása

az önkormányzat továbbra is elkötelezetten segíti az időseket

AdAKozni Kérés 
nélKül is 
Kötelesség
Ughy attila polgármester 
a mostani akció értesítő-
jében felvetette, hogy a 
magyar ember nem szeret 
kérni: 
„tisztában vagyunk azzal, 
hogy sokszor, sokaknak 
szüksége van a segítség-
re és a támaszra, mert 
számos gonddal kell 
megküzdeniük a minden-
napokban. Mi pedig, ha 
lehetőségünk van, kérés 
nélkül is adunk, ezzel is 
megbecsülve, segítve a 
kerület idősebb polgárait.”
a különféle jótékonysági 
akciók segítségére rászo-
rulók számára egy étel-
csomag, egy zsák krumpli 
és néhány kiló gyümölcs 
is rengeteget számít, és 
nekik kérés nélkül is minél 
többet kell segíteni.

„Együtt teremthetünk megóvott zöld 
környezetet, valóban biztonságot adó 
közbiztonságot, értékekkel teli kulturá-
lis életet, szabadtéri rendezvényekkel 
tarkított közösségi együttléteket, olyan 
kerületrészt, amire büszkék lehetünk, 
olyan kerületrészt, ami büszke azok-
ra, akik most felelnek érte, és akik azt 
kapták örökül, hogy feleljenek érte.”

Ughy Attila 
polgármester

Partnerségben a civilekkel,
együtt a XVIII. kerületi 

önkormányzattal
a közös jövőnkért!

Ha Ön helyi lakos, csatlakozzon az 
érdekeit képviselő civil szervezetekhez! 

Ha Ön a kerületben működő civil 
szervezetet vagy vállalkozást vezet, 

legyen a „Zöld kerület – Zöld Partnerség” 
Program tagja!

Európai Szociális
Alap

Bővebb információ:
www.bp18.hu/civil_szervezetek

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0008

Pestszentlőrinc-Pestszentimre szebbé, jobbá, élhetőbbé 
tétele, a természeti értékek megőrzése egy hitvallás, a XVIII.
kerületi önkormányzat egyik legfontosabb célja és feladata. 

Egy zöld gondolat…
…partnerségben a kerületért!

Ha Ön is környezettudatosan él, és erre sarkallja 
családtagjait, ismerőseit és aktív szereplője lakóhelye 

közösségi életének, akkor gondolkozzunk együtt, 
cselekedjünk közösen! 

Amennyiben Ön is szeretné még gördülékenyebbé tenni 
a kapcsolatot a civil szféra és az önkormányzat között,

legyen Ön is részese az egyedülálló
„Zöld Kerület – Zöld Partnerség” Programnak!

Ennek fényében Budapest Főváros XVIII. ke-
rület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkor-
mányzata a Tudatos Vásárlók Egyesületével 
karöltve vállalta, hogy 2014-ben a környezet-
védelem és fenntarthatóság égisze alatt a ke-
rület lakosaival, a helyi civil szervezetekkel, va-
lamint a helyi vállalkozásokkal közösen együtt-
működési programot indít „Zöld Kerület – Zöld 
Partnerség” címmel. 
A projekt kiemelt célja, hogy a lakossági, vál-
lalkozási igények, vélemények és kezdeménye-
zések minél könnyebben megtalálják az utat a 
városvezetéshez, a döntéshozókhoz, a kerület 
igazgatásáért felelős intézményekhez és fele-
lősökhöz. 
A XVIII. kerületben már több mint ötven civil 
szervezet működik, akik véleményükkel, ész-
revételeikkel, tevékenységükkel befolyásolják 
a helyi döntéshozatalt, képviselik a lakosság 
érdekeit. Az új partnerségi programnak kö-
szönhetően még aktívabb részesei és formálói 
lehetnek a helyi ügyeknek!
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Tudáshét 
a könyvtárban
tudás, kaland és szórakozás a polcok 
között. interaktív foglalkozásokra és 
szórakoztató előadásokra vártak min-
den korosztályt október 13. és 19. kö-
zött az országos Könyvtári napok ke-
retében a lőrinci nagykönyvtárban.

Találkozzunk a könyvtárban! – ezzel a mottóval 
hirdette meg idén az Informatikai és Könyvtári 
szövetség a nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával az Országos Könyvtári napok program-
sorozatot. Most is sokan voltak kíváncsiak az 
évek óta nagy sikerrel futó egészséges életmód 
sorozat előadásaira, az író-olvasó találkozón 
pedig Varró Dániel csalt mosolyt a gyerekek és 
a felnőttek arcára egyaránt. 

A programsorozat október 19-én, a Könyves 
Vasárnappal zárult. ekkor adták át a Lőrinci 
nagykönyvtárban is a gesztusértékű kitüntetést, 
a „Könyvtár barátja” elnevezésű elismerést. ezt 
olyan személyek kapják meg, akik támogatá-
sukkal, önkéntes munkájukkal hozzájárultak a 
könyvtár olvasás- és kultúranépszerűsítő mun-
kájához. Idén Gémesi Tünde közművelődési re-
ferens és Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 
kapta meg az oklevelet. ezen a napon hirdették 
ki a Mondd, szereted a háziállatod? című, gye-
rekeknek meghirdetett irodalmi pályázat ered-
ményeit is. A pályázatra 52 pályamű érkezett. 
Az óvodás kategóriában Fuxreiter Soma, a Cse-
mete óvoda ovisa, az alsós tagozatosok között 
Kardos Ádám, az eötvös Loránd Általános Is-
kola diákja, a felsős kategóriában pedig Kézér 
Árpád, a szenczi Molnár Albert Református Ál-
talános Iskola tanulója lett az első helyezett. 

A megbocsátás jegyében pedig a feledéke-
nyeknek elengedték a késedelmi díjat, ráadásul 
mindenki ingyen iratkozhatott be a könyvtárba 
az év végéig.

Ê csernai

Kitűnően 
érettségiztek
A korábbi évek hagyományához híven 
az önkormányzat az idén is ünnepséget 
rendezett a kerületi középiskolában ki-
tűnően érettségizett diákok tiszteleté-
re október 8-án a zila Kávéházban. 

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

Az 2013/14-es tanévben 45 diák érettségizett 
kitűnő eredménnyel a kerületi középiskolákban.  
Közülük egy fiatal a sztehlo gábor evangélikus 
gimnázium, a többiek a Karinthy Frigyes gim-
názium tanulói voltak. 

Őket köszöntötte Ughy Attila polgármester 
és Kucsák László országgyűlési képviselő a Zila 
Kávéházban, ahol az önkormányzat nevében el-
ismerő oklevelet és könyvutalványt nyújtottak 
át a fiataloknak.   

A polgármester az ünnepségen hangsúlyoz-
ta, hogy ez az alkalom arra is szolgál, hogy a ke-
rület vezetői egy kézfogással jelképesen útjukra 
bocsássák őket. A kézfogás a búcsú mellett azt 
is jelenti, hogy visszavárják a fiatalokat a XVIII. 
kerületbe, hogy tanulmányaik befejeztével itt 
dolgozzanak, itt alapítsanak családot. 

Kucsák László a tőle megszokott humorral 
köszöntötte a diákokat, visszaemlékezve arra az 
időszakra, amikor ő készült az érettségire. 

Az eminens diákok elmondták, hogy melyik 
felsőoktatási intézménybe, milyen szakra nyer-
tek felvételt, továbbá a távolabbi terveikről is 
beszámoltak. 

Hidvégi Márton a Karinthy gimnáziumban 
érettségizett. elárulta, hogy korábban nem volt 
kitűnő tanuló, bár a közelében járt, azonban 
az érettségire nagyon felkészült. A Budapesti 
Műszaki és gazdaságtudományi egyetem in-
tegrált mechatronikai mérnöki alapszakán ta-
nul, amely villamosmérnöki, informatikusi és 
gépészmérnöki képesítést nyújt.  

Ê f. e.

ókori 
magyar–görög 
kapcsolatok
érdekes előadást hallhattak az ér-
deklődők októberben a Kondor Béla 
Közösségi házban. Az ingyenes est 
témáját így hirdette a plakát: Filhellén 
magyarok és hungarofil görögök.

– Az együttműködő kultúrák lehetnek csak 
sikeresek – hangsúlyozta előadása elején dr. 
Diószegi György Antal görögségkutató, aki fel-
elevenítette emlékeit a nemzeti Múzeumban a 
közelmúltban nyílt állandó kiállításról, amely 
az avaroktól a magyarok bejöveteléig mutatja 
be a Kárpát-medence történelmét. Az előadó 
kiemelte, hogy rendkívül sok görög régészeti 
emlék található a kiállított anyagban.

A IV–V. században a görög szertartású ke-
reszténység jellemezte Pannóniát. s hogy miért? 
erre is választ kaptunk: a Duna, mint limes a 
Keletrómai Birodalomhoz tartozott, nem Ró-
mához.

– Azaz a Konstantinápoly-központú biroda-
lom légiói érkeztek a Kárpát-medencébe – ma-
gyarázta a görögségkutató, s rátért az akkoriban 
virágzó hun–görög kapcsolatokra.

ezek alapja az volt, hogy a Keletrómai Biro-
dalom adót fizetett Attilának. A későbbi avar 
korból származó, korabeli sírokban talált görög 
mellkeresztek bizonyítják, hogy az avarok ke-
resztények voltak.

– Tudnunk kell tehát – emelte ki az előadó –, 
hogy a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében 
élő őseink, a hunok és az avarok között, pon-
tosabban az itt maradtak között szép számmal 
akadtak keresztények.

Diószegi györgy beszélt a nagyszentmiklósi 
kincsről is, amelyet a görög származású nákó 
család birtokán találtak. Figyelmünket az avar 
kori leleteken található görög feliratokra irányí-
totta. ezeknek számos fordítása létezik, csakúgy, 
mint a görög mellett olvasható rovásírásnak.

A magyarság és a keleti kereszténység kap-
csolatának egyik igen fontos példája is szóba 
került az előadáson. gyula vezér Konstanti-
nápolyban keresztelkedett meg, s keresztapja 
nem más volt, mint a császár, Bíborbanszületett 
Konstantin. gyula pedig nem más, mint sarolt 
apja, azaz szent István nagyapja.

– Miért fontos mindezt hangsúlyozni? – tette 
fel a kérdést Diószegi györgy Antal. 

A válasza pedig úgy hangzott, hogy azért, 
mert a filhellén és hungarofil (görögbarát, il-
letve magyarbarát) kapcsolatok visszanyúlnak 
egészen a hunokig.

Ê dia

Tökfesztivál 
először
ha ősz, akkor sütőtök. de nem csupán 
a halloween miatt… e gondolat mo-
toszkált az együtt Pestszentimréért 
egyesület (ePe) lelkes tagjainak fejé-
ben, amikor úgy döntöttek, hogy egyik 
október közepi vasárnap megrendezik 
az első tökfesztivált.

– Akkora volt a siker, hogy biztosan lesz máso-
dik tökfesztivál is. Már el is határoztuk, hogy 
újra pályázni fogunk önkormányzati támo-
gatásra – számolt be örömmel Újvári Judit, az 
ePe elnöke, aki nem győzte hangsúlyozni, hogy 
a fesztiválnak semmi köze sincs a manapság 
divatos halloweenhez. ezt 19-én, vasárnap dél-
után 2-kor a Hősök terei színpadra lépve is el-
mondta az egybegyűlteknek.

– Az egészséges életmód egyik remek példája 
a sütőtök, hiszen rengeteg tápanyagot tartalmaz 
– fogalmazott a megnyitójában és a lapunknak 
egyaránt az egyesület elnöke, felidézve a fesz-
tivál vasárnapját, amikor az egész Hősök terét 
betöltötték az érdeklődő szülők, nagyszülők, 
gyerekek. A legkisebbek kedvencei az erre az 
alkalomra készített fajátékok voltak.

– Mondhatni, akadálypályaként állítottuk 
fel a két tagunk, Csákiné Mónika és a férje által 
alkotott népi fajátékokat, hogy a gyerekek ver-
senyezhessenek, ki tud gyorsabban, ügyesebben 
végigmenni rajtuk – mesélte Újvári Judit, majd 
a tökfaragásra tért ki. Az egyesület ötven tököt 
vásárolt erre a célra, amik el is fogytak az utolsó 
darabig.

nem maradt el a sült tök sem, sőt az egyesü-
let tagjai mindenféle tökös süteménnyel is ked-
veskedtek a fesztiválra érkezőknek.

– Fellépőket a pestszentimrei általános isko-
lákból toboroztunk – mesélte az elnök asszony. 
– Rajtuk kívül a legnagyobb sikert Moha bácsi 
könyvelhette el egyórás műsorával.

A fesztivál végén, este 8-kor közös mécseses 
felvonulással vitték körbe a kifaragott sütőtö-
köket.

Ê d. a.

A Darus Utcai Általános és Magyar–német 
Két Tannyelvű Iskola énekkarosai, 6. c osztá-
lyos diákjai és pedagógusai műsorral emlékez-
tek meg az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 58. évfordulójáról.

– nemcsak ünneplőruhát öltöttetek, hanem 
a szíveteket és a lelketeket is felöltöztettétek 
ezen a napon – mondta elismerésképpen az 
előadásban közreműködőknek Bakos Péterné. 

Az ünnepi pillanatok folytatásaként Kucsák 
László tájékoztatta az ünnepség résztvevőit 
arról, hogy az emberi erőforrások Minisztéri-
uma elismerő oklevélben részesítette a Darus 
iskola tantestületét a felelősségteljes, példamu-
tató oktató-nevelő munkájáért. Az oklevelet 
Balog Zoltán miniszter látta el kézjegyével. 

Ughy Attila polgármester, aki szintén meg-
jelent az eseményen, gratulált az állami elis-
meréshez, és bejelentette, hogy a kerület ve-
zetése nevében azzal az ígérettel jött, hogy a 
Darus iskola az idén 500 ezer forintot költhet 

oktatási eszközökre vagy más régi álma meg-
valósítására. 

– Már az ötödik olyan kerületi oktatási in-
tézménybe látogathattam el, amelynek munká-
ját nemcsak a kerületi önkormányzat ismeri el, 
hanem a minisztérium is – hangsúlyozta. – ez 
nagyon jó visszacsatolás arra, hogy érdemes oda-
adóan dolgozni, másrészt az elismerés nagy iden-
titást építő eleme a közösségnek. A polgármester 
kifejtette, hogy nem csupán az adott intézményre, 
hanem annak vonzáskörzetére is gondolt, mert 
aki korábban járt abba az iskolába, annak vissza-
igazolást jelent, hogy jó kezekben volt, és elmond-
hatja, hogy érdemes a XVIII. kerületbe költözni, 
mert ott nagyon jó oktatási intézmények vannak. 

Az eseményen, ahol részt vett galgóczy Zol-
tán, önkormányzati képviselő, a Darus iskola 
igazgatója meghatódottan fogadta a miniszteri és 
az önkormányzati elismerést, és az iskola minden 
dolgozójának megköszönte az odaadó munkát. 

Ê fülep erzsébet

Miniszteri elismerést kapott 
a Darus iskola
A darus iskola diákjai és pedagógusai az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseire és áldozataira emlékeztek október 22-én. Az ünnepségen vehette át Bakos 
Péterné, az iskola igazgatója a tantestület nevében a miniszteri elismerő oklevelet 
Kucsák lászló országgyűlési képviselőtől.

A klub most első alkalommal rendezett nemze-
tiségi műsoros estet, amelynek teljes bevételét a 
speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény (sOFI) 
csapatának a 2015. évi Los Angeles-i speciális 
Olimpia nyári Világjátékokra való kiutazásának 
támogatására fordítja. 

– A speciális olimpiára hat sportoló és két edző 
utazik a sOFI-ból, a nevezési díjuk fejenként 200 
ezer forint – mondta Zatik József, a Lions Klub 
Pestszentlőrinc egyesület elnöke. A sportolókat a 
sOFI Életjel Alapítványa, illetve más támogatók 
is segítik. 

Csík Árpádné gyógypedagógus, az Életjel Ala-
pítvány kuratóriumi elnökének bevezetőjét kö-
vetően Zatik József megnyitotta a rendezvényt. 
A műsorban az OVI német nemzetiségi Alapít-
ványi óvoda kiscsoportja mesejátékot adott elő, 
sahin Cihan zongorán játszott, a XVIII. kerületi 

Örmény nemzetiségi Önkormányzat felkérésére 
Dzsupin Ibolya színművész verset mondott az ör-
mény–magyar barátságról, a helyi görög önkor-
mányzat képviseletében a Kariatidák kórustól pe-
dig görög dalokat hallhattunk. sikerrel szerepelt a 
lengyel Polonez táncegyüttes és a németszármazá-
sú Polgárok egyesületének Liederschatz kórusa is.  
Információink szerint a nemzetiségi esten 200 
ezer forintot sikerült összegyűjteni, tehát egy 
versenyző utazására máris megvan a pénz. 
Aki támogatni kívánja a XVIII. kerületi speciális 
Oktató és Fejlesztő Intézmény olimpikonjainak 
a 2015-ös Los Angeles-i speciális olimpián való 
részvételét, az alábbi számlaszámra való befize-
téssel teheti meg: 10103881-55275644-00000004, 
Életjel Alapítvány (XVIII. kerületi sOFI alapítvá-
nya).

Ê f. e.

speciális olimpikonok javára 
gyűjtöttek
A lions Klub Pestszentlőrinc egyesület jótékonysági célú nemzetiségi estet tartott 
október 17-én a városháza dísztermében.
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Letisztult 
összhang
nyolc kerületi művész alkotásaiból 
láthattunk egyedülálló kiállítást októ-
berben a Fehéren Feketén galériában. 
nádasdi mihály örömmel támogatja az 
ifjú művészek munkásságát.

A kerületünkben élő fiatal művészek alkotá-
saiból nyílt kollektív kiállítás október 3-án a 
Fehéren Feketén galériában. A megnyitón a 
vendégeket Nádasdi Mihály szobrászművész, a 
galéria tulajdonosa köszöntötte, aki elmondta: 
szeretné, ha a kerületben minél többen láthat-
nák, hogy milyen tehetséges a feltörekvő ifjúság. 
A tárlatot Csóka Heléna, a Magyar Képzőmű-
vészeti egyetem hallgatója gondozta, aki kezdő 
kurátorként kicsit izgatottan, de annál nagyobb 
lelkesedéssel üdvözölte a vendégeket. A kiállítást 
Garamvölgyi Béla művésztanár méltatta, tanári 
alapossággal mutatva be az ifjú művészeket, ed-
dig elért eredményeiket és a kiállított műveket. 
elmondta, hogy bár az alkotások önmagukban 
is nagyszerűek, ezen a kollektív kiállításon egy-
mást erősítve jelennek meg.

A kiállításon, amelyet október 16-ig lehetett 
megtekinteni, nyolc ifjú kerületi művész elmúlt 
négy évben készült munkái voltak láthatók. név 
szerint Csörgő Tamás tervezőgrafikus, gerber 
Márton grafikus, Horváth Lotti szobrász, Kán-
tor Viktor Attila média-designer, Kiss Botond 
sokszorosító grafikus, Magyar Luca keramikus, 
Munkácsi-Kósa Zsuzsanna és Tasnádi szandra 
szobrász osztotta meg képeit, festményeit, ke-
rámiáit, szobrait a nagyközönséggel. A tárlat 
remekül összeválogatott darabokból állt, ame-
lyek egyszerre hordozták magukban a klasz-
szikus egyszerűség és a modern kor jellemzőit. 
garamvölgyi Béla véleménye szerint a művek 
annak ellenére remek összhangban tárultak a 
néző elé, hogy az alkotók között volt, aki szinte 
„digitális bennszülött”, miközben más művész 
munkái egyenesen az őskorba repítették vissza 
az embert. 

A fiatal művészek remélik, hogy a későbbi-
ekben egyre több lehetőséget kapnak alkotásaik 
bemutatására a kerületben.

Ê csernai

Képi egyensúly
A Kondor Béla Közösségi ház október 
14-én harmónia – diszharmónia cím-
mel rendezett kiállítást a Xiii. magyar 
Festészet napja rendezvénysorozat 
keretében. 

Ami létezik, az csak valamilyen harmóniában 
létezhet. Mégis mindennek a mozgatórugója 
a diszharmónia, amely fenntartja az állandó, 
szűnni nem akaró vágyat az emberiségben arra, 
hogy a tökéletesre törekedjen. erre az egymás 
nélkül nem létező fogalompárra reflektálva ké-
szítette el 19 kerületi művész a legújabb alkotá-
sait, amelyeket a magyar festészet napja alkal-
mából rendezett kiállításon lehetett először, de 
remélhetőleg nem utoljára megtekinteni.

Az eseményen a vendégeket Császár Bíró 
Lilla, a közösségi ház vezetője és Kucsák László 
országgyűlési képviselő köszöntötte. A kiállítás 
kurátora Huller Ágoston képzőművész volt. A 
zenei élményről és a ráhangolódásról Kovács 
Ildikó hegedűművész játéka gondoskodott. A 
kiállítást Emőd Péter művészeti szakíró nyitotta 
meg.

– Öröm látni, hogy mennyire tükröződik 
ebben a kis metszetben a kortárs magyar kép-
zőművészet gazdagsága, műfaji, tartalmi és 
stiláris sokszínűsége. Látni azt, hogy mennyire 
erős a festészet hagyományos műfaján belül is 
az új lehetőségek keresése, ami persze egyben a 
festészet tartós fennmaradásának és sikerének 
is záloga. Van, akinek a kísérletező kedve a szí-
nek újfajta használatában nyilvánult meg, míg 
mások a valóság helyett az absztrakcióban vagy 
a hagyományos helyett a digitális ábrázolásban 
próbálták ki magukat – mondta emőd Péter. 

A tárlat október 30-ig tekinthető meg.
Ê cs. m.

Megemlékezés a 
művésztanárról
A magyar Festészet napja programso-
rozathoz kapcsolódóan Kállainé veres 
éva emlékkiállítása nyílt meg október 
17-én a Pestszentimrei Közösségi ház-
ban, ezzel tisz te legve emléke, fáj dal-
ma san rövid alko tói munkássága előtt.

Kállainé Veres Éva (1964–2010) festőművész-
rajztanár az Ady endre Általános Iskolában ta-
nított. Folyosógalériát, rajzszakkört, rajztábort 
szervezett, és több évig vezette a kerületi rajz-
munkaközösséget. 

2007-ben az ő szervezésében küldött kerü-
letünk több száz rajzot a szent Imre Millen-
niumi emlékév keretében meghirdetett „Akit 
szeret az Isten” című rajzpályázatra. Az erdélyi 
görgényszentimrén ő rendezte meg a beérkezett 
pályamunkák kiállítását. Az emlékévben vállalt 
szerepe országosan és a határon túl is ismertté 
tette a nevét. 

A művésztanár posztumusz Pestszentimréért 
díjat kapott 2012-ben. 

A kiállításon Ódor Katalin, a Pestszentimrei 
Közösségi Ház igazgatója üdvözölte a vendégeket, 
és gyertyát gyújtott Kállainé Veres Éva emléké-
re. Macsó Lenke, az Ady iskola címzetes igazga-
tója méltatta az egykori pedagógus munkássá-
gát, majd Garamvölgyi Béla festőművész-tanár, 
a tárlat kurátora emlékezett meg a pályatársról.  
Kállainé Veres Éva sporttagozatos isko-
lába járt, s érettségi után már a magyar 
bajnokságot nyerő debreceni nB I-es ké-
zilabdacsapat tagja volt, azonban egy sé-
rülés miatt abba kellett hagynia a sportot. 
elvégezte a nyíregyházi Bessenyei györgy 
Tanárképző Főiskola biológia-rajz sza-
kát. Debrecenben helyezkedett el rajztanár-
ként, majd médiamenedzserként, ezt kö-
vetően üzletág-igazgatóként dolgozott egy 
járművek reklámozásával foglalkozó cégnél.  
A férje a fővárosban talált munkát, ezért a 
2000-es évek elején Pestszentimrére költöztek. 
Éva az Ady iskolában biológiát, rajzot, média-
ismereteket oktatott, nyáron pedig alkotótábo-
rokban vett részt. 

Az emléktárlat november 3-ig tekinthető 
meg.

Ê fülep erzsébet

Festmények 
a kerítésen
számos Xviii. kerületi alkotó festményei 
díszítették a Pintér Kálmán szakrende-
lő melletti telek drótkerítését az októ-
ber 12-i vasárnapon a Pestszentimre 
Jövőműhely egyesület által szervezett 
úgynevezett kerítéskiállításon.

– Harmadik alkalommal rendezzük meg ezt 
a különleges utcai tárlatot. Idén kimondottan 
jó, frekventált helyre tudtuk kirakni az alko-
tásokat, ráadásul az önkormányzati választás 
napján az utca forgalma is nagyobb volt, így fo-
lyamatosan jöttek érdeklődők – mesélte Teleki 
Sándor, a kiállítást rendező egyesület elnöke. – 
A műveiket bemutató képzőművészek aktivitá-
sa változó, egyik évben kevesebben, a másikban 
többen jönnek el. ezt tudomásul kell vennünk, 
művészekről van szó, vagy van kedvük, idejük 
eljönni, vagy nincs. ettől függetlenül évről évre 
gazdagabb a tárlat. Igaz, idén inkább festmé-
nyeket tudtunk bemutatni, de kisplasztikák, 
szobrok is voltak már kiállítva.

Teleki sándor úgy véli, hogy egy köztéri be-
mutatkozás kiváló lehetőség arra, hogy a helyi, 
elsősorban pestszentimrei alkotók megmutas-
sák magukat, munkáikat a művészetkedvelők-
nek.

– Az egyesület egyik célkitűzése a lokálpat-
riotizmus, a közösségtudat erősítése, és ehhez 
a kultúra közvetítése jó eszköz. Jövőre is sze-
retnénk megrendezni a kerítéskiállítást, és re-
mélem, hogy ismét sikerül minél több művészt 
összeverbuválni – tette hozzá.

P. a.

A XVIII. kerületi Művészeti Egyesület Moholy-
Nagy Alkotókör (MOHA) művészei és barátai a 
festészet napja alkalmából Radnóti Miklósról em-
lékeztek meg a magyar holokauszt emlékév kap-
csán. A tárlatot a Kondor Béla Közösségi Házat 
vezető Császár Bíró Lilla üdvözlő szavait követően 
Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő nyitotta 
meg. 

– A megemlékezés célja az, hogy soha többé ne 
történhessen meg sehol a világon, hogy valakinek 
a származása miatt kelljen meghalnia – mondta a 
képviselő.

A Magyarországot 1944. március 19-én megszál-
ló németek májusban 3000 zsidó munkaszolgálatos 
Szerbiába küldését követelték a magyar hadügymi-
nisztériumtól. Radnótiék munkaszázada június ele-
jén érkezett meg a Bor környéki Lager Heidenauba, 
majd szeptember 17-én elindították őket gyalogme-
netben Magyarország felé. Az elcsigázott foglyok 
közül útközben többen a kísérő különítményes ka-
tonák kegyetlenkedéseinek estek áldozatul. Novem-
ber elejére Radnóti is teljesen legyengült, s a testi-
leg és lelkileg összetört társaival együtt november 
4-én tarkón lőtték Abda község határában. Amikor 

1946. június végén a tömegsírt felnyitották, Radnóti 
Miklós zsebéből előkerült egy notesz, benne a bori 
táborban és az erőltetett menet során írt tíz verssel.  
Árvay Zolta, a Moha egyesület elnöke egy instal-
lációt készített, amelynek alapján a tárlat látogatói 
fogalmat alkothattak arról, hogy milyen szörnyű 
körülmények között élhettek az emberek a desz-
kából összetákolt barakkokban, és hogy a fárasztó 
napi robot után milyen elcsigázottan feküdhettek le 
este a deszkapriccsre, a családjukra, a szerelmükre 
gondolva… 

A többi művész is erre az alkalomra készített 
alkotását hozta el, hogy a maga eszközeivel emlé-
kezzen meg a tragikus sorsú költőről.  

Az október 24-ig látható kiállítás képeiből al-
bum is készült, amelyet Árvay Zolta nyújtott át az 
alkotóknak.  

A tárlaton Frech Gábor művésztanár gitárkí-
sérettel elénekelte Radnóti Miklós Éjszaka című 
megzenésített versét, majd elmondta az Erőltetett 
menetet. Kerényi Eszter Lilla fuvolán játszott. 

A kiállítás kurátora Árvay Zolta és Frömmel 
Gyula volt. 

Ê-fülep- 

Illusztrációk egy notesz lapjaira
A Xiii. magyar Festészet napja rendezvénysorozat keretében – „Bori notesz” i. m. 
radnóti miklós címmel nyílt kiállítás október 13-án a városháza galériában. 

– szerettünk volna olyan érdekes és szórakozta-
tó kirándulós programmal megörvendeztetni a 
szépkorúakat, amely kicsit kiszakítja őket a hét-
köznapokból – mondta Diráné Huszár Gertrúd, a 
közalapítvány kuratóriumának titkára.  – Az úti 
cél meghatározását a résztvevőkre bíztuk, így esett 
a választás gyöngyösre és a Mátrára. A nyugdíja-
sok először a gyöngyösi Mátra Múzeumot tekin-
tették meg, majd kisvasúttal Mátrafüredre utaz-
tak. nagyon jól érezték magukat a kiránduláson, 
látszott rajtuk, hogy összeszokott kis csapat tag-
jai. A közalapítvány rendszeresen szervez közös 
programokat fiataloknak és időseknek. A két kor-
osztály részt vett már közös főzőversenyen, nyári 
táborozáson is.  

A fiatalabb korosztályhoz tartozók felkeresik 
az időseket, és segítenek nekik kertet gondozni, 
bevásárolni, és ami legalább ilyen fontos, jókat 
beszélgetnek velük.

A titkár hangsúlyozta: a jövőben is arra törek-
szenek, hogy a generációk közötti különbségeket 

áthidalva minél több értékes programmal örven-
deztessék meg mind a fiatalokat, mind az időse-
ket. 

– nagyon örülünk, hogy a kerületi önkor-
mányzat közalapítványa számos közös programot 
hoz létre idősebbeknek és fiataloknak – mondta 
Németh István nyugdíjas. – Az alapítvány által 
szervezett rendezvények színvonalasak, családia-
sak, és ami nagyon fontos, rendszeresek. sok új 
ismeretséget kötöttünk már ezeken a programo-
kon.  

– szívet melengető, ahogy az ifjak és a nyugdí-
jas korosztály úgy tudnak együttműködni, mint-
ha egy nagy közös család tagjai lennének – vette 
át a szót Németh Istvánné.  – Remek volt többek 
között a nagyszülők és az unokák közös táboro-
zása Balatonfenyvesen, valamint a bugacpusztai 
és a gyöngyösi kirándulás is. Érdeklődéssel vár-
juk legközelebbi közös rendezvényünket, amely 
egy nagy alkotóműhely lesz. 

Ê fülep

Barangolás a Mátrában
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat idősekért-Fiatalokért Közalapít-
vány gyöngyösi kirándulással ajándékozta meg szeptember végén a Borostyán 
gondozási Központ nyugdíjasait.
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10 Ünnep „Halottja van mindannyiunknak, hisz percről-percre temetünk”

Halottja van mindannyiunknak, 
Hisz percről-percre temetünk, 
Vesztett remény mindenik percünk 
És gyászmenet az életünk. 
Sírhantolunk, gyászolunk mindig, 
Temetkező szolgák vagyunk! 
– Dobjuk el a tettető álcát: 
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek 
Undorít meg e sárgolyón… 
Hulló levélt hányszor feledtet 
A megváltó, a gyilkos ón!… 
Óh, hányszor kell a sírra néznünk, 
Hogy vigasztaljuk önmagunk
– Dobjuk el a tettető álcát: 
Ma ünnep van, ma sírhatunk!…

Ady endre115 éve írta e sorokat, és mint annyi 
másban, ebben a pár sorban is próféta volt. 

A XX. század második felében az em-
berbe belénevelték, hogy csak a szerzés, a 
birtoklás az érték, a veszteség, a halál mind-
ezek kudarca. Az orvostudomány (tisztelet a 
kivételnek) egyenesen felháborodik, amikor 
lehetőségei elfogytával szembe kell, kellene 
néznie a halállal. 

Pedig az ember képes elengedni is, nem-
csak megkaparintani. ezt eleink még jól 
tudták, rengeteg szokást alakítva ki ennek 
jegyében. Volt hazánknak olyan része, ahol 
már a középkorú asszonyok elkezdték ma-
guknak hímezni a halotti leplüket. Minden-
ki tudja még, hogy a gyászoló hozzátartozók 
feketében jártak, járnak. Talán még azt is 
tudjuk sokan, hogy a legközelebbi hozzá-
tartozónak ezt egy évig kellett tennie. Ma-
napság azt mondjuk: nem leszek a szokások 
rabja! Mit nekem veszteség, én erős vagyok, 
ezt várják tőlem, én nem sírok, az a gyenge-
ség jele volna. 

ezzel szemben jó, ha tudjuk, hogy a szo-
kások nemcsak gúzsba kötnek, de segítenek 
is abban, hogy mit tegyünk az elengedéshez. 
A legjobb pszichológus nem tudná jobban 
meghatározni azt az időt, ami a szeretett 
házastárs, gyermek vagy szülő elvesztésének 
feldolgozásához szükséges. Érdemes volna a 
többi szokást, önmegtartóztatást is feleleve-
níteni, korunk nyelvére lefordítani.

Mindennapjaink is megannyi veszteséggel 
szembesítenek, de nem szeretjük beengedni 
az életünkbe a veszteségeket, a szomorúsá-

got. Ha jobban tudatosítjuk, meggyászoljuk 
e „kis halálokat”, például egy barátság – fia-
taloknál párkapcsolat – megszakadása után 
nem sietünk újat kialakítani, hanem megen-
gedjük magunknak az előzőhöz fűződő fáj-
dalmak, nehéz, kellemetlen érzések átélését 
is, akkor a legnagyobb veszteség feldolgozá-
sa is könnyebb lehetne. Hogy mondta Ady? 

– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
Tehát az ember egész életén keresztül dol-

gozhat azon, hogy megtanuljon elengedni. 
Ráadásul az elengedés pozitív kimenetelű: 
ha görcsösen fogok valamit, nem engedem 
el, nem tudok egy másik dolgot megfogni, 
de ha kinyitom a kezemet, elengedem, ami 
benne van, azonnal alkalmassá válok arra, 
hogy valami újat befogadjak.

Minden halálkor magunkat is siratjuk, 
veszteségeinket, a másik hiányát, de szá-
munkra ez nem a véget jelenti. A transz-
cendensre való nyitottság mindenkinek ott 
van a szívében, a keresztényeknek különö-
sen nagy ígéretünk van arra, hogy a vesz-
teség nem örök. ezért tudunk mi ilyenkor 
is ünnepelni. ünnepeljük a mindenszente-
ket, vagyis eltávozott szeretteinket, akik az 
öröklét várományosai. ennek egy gyönyörű 
megnyilvánulása a Kisdedek éneke, amit 
Klézsén, egy moldvai csángó faluban gyűj-
töttek. ezzel zárom gondolataimat:

Élj örökké, fogyhatatlan
Örömben, óh kis ártatlan.
Örvendezzél az egekben,
Angyali szent seregekben.

A Halál reád talála,
Testben téged lekaszála.
De lelkedben szép virág vagy,
Mennyégben ékességed nagy.

E földön is fényeskedtél,
Szent malasztval ékeskedtél,
S már egy örök fényességben, 
Élsz mennyei dicsérségben.

Dicsőség legyen Atyának, 
Menny és Föld alkotójának,
Ki a kisdedeket vezeti,
Mennyországban helyezteti.
Ámen

Csomó Tamás

megemléKezés
mindenszentek napján, novem-
ber 1-én 15 órakor ökumenikus 
ima lesz a pestszentimrei te-
metőben azokért, akik kerüle-
tünkért dolgoztak életükben.

A hallás nem játék
Sokan csak legyintenek egyet,
amikor a hallásproblémákról olvas-
nak. „Vannak ennél fon tosabb dol-
gok, most ez a legkisebb
prob lémám. Vala hogy megvoltam
eddig is, megleszek valahogy ezután
is” – gondolják magukban. Aztán
egyszer csak meg történik a baj. A
hallásproblémák kezelését ugyanis
nem lehet halogatni.

Az utóbbi években ellepték a hazai sajtót a hal-
lással foglalkozó anyagok – nem véletlenül. Ko-
rábbi kutatások szerint a lakosság 10%-ának
valamilyen mértékű halláscsökkenése van, de
az érintetteknek csupán a 10-25%-a fordul
hallás specialistához, és kezelteti a hallásprob-
lémáját valamilyen formában.  „Sokféle szűrésen
vesznek részt a 18. kerületi lakosok. Nagyon
helyesen eljárnak tüdőszűrésre, rákszűrésre,
próbálják megelőzni a bajt. De mi a helyzet, ha
a látásunkról, a hallásunkról vagy éppen a
fogunk ról van szó? Ugyanolyan gyakran keressük
fel  megelőzési céllal a megfelelő egészségügyi köz -
pontot vagy csak akkor megyünk, ha valami akut
problémánk van?” – teszi fel a költői kérdést Dr.
Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Amplifon
Hallás központok audiológus főorvosa. 
Szerte a világon számos híresség gondolja azt,
hogy a hallásproblémákat nem lehet a szőnyeg
alá söpörni: így a Dallas sorozat Bobby Ewing-
ját alakító Patrick Duffy, az Oscar-díjas Jodie
Foster, vagy a Grammy-díjas énekes, Sting is. A
pozitív változás Magyarországon is elkezdődött.
„A hallókészülékek elfogadottsága érezhetően javult
az elmúlt években. Egyre többen gondolják úgy,
hogy ha már a hallásproblémájuk olyan mértékűvé
vált, ami már nem csak a panaszost, hanem a
környezetét is zavarja, akkor tesznek is azért, hogy
javítsanak az állapotukon. Gondol junk csak a
hatalmas hangerőn hallgatott televízi ókra vagy
rádiókra.” – mondja Dr. Tibold Eszter.

A társas kapcsolatokban jelentkező kellemet -
lenségeken kívül sokkal nagyobb problé mák is
adódhatnak a nem kezelt halláspanaszok miatt.
A megnövekedett és felgyorsult járműforgalom
következtében az autóvezetés és a gyalogosként
való közlekedés egyaránt maxi mális odafigyelést
igényel. A járdáról lelépve érzékelnünk kell,
hogy milyen irányból jönnek az autók, a bu -
szok vagy éppen a kerékpárosok. Ahhoz, hogy
ezt meg tudjunk állapítani, működnie kell az
úgynevezett irányhallásunknak. Ennek alapvető
feltétele pedig az, hogy mindkét fülünkkel jól
halljunk. 
Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerül-
hető lenne, ha a hallásproblémák kezelve
lennének. „Nem szabad, hogy valaki azért
döntsön úgy, hogy nem használ hallókészüléket,
mert szégyelli azt. A hallás nem játék, a hallás -
problémákat komolyan kell venni, és minél hama-
rabb kezelni kell őket” – hívja fel a figyelmet a
főorvosnő. A Budapest, Üllői út 427. szám alatt
található Amplifon Hallásközpontban a teljes
körű, ingyenes hallás vizsgálat mellett lehe -
tőséget biztosítanak arra, hogy a világ vezető
hallókészülék gyártóinak a termékeit
kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben
teszteljük. A vizsgálatokra nem kell várni,
hiszen mindenki időpontot kap, és személyre
szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni! 
Bejelentkezés: 06-1 332-01-41.

A hallás nem játék A HALLÁS
NEMJÁTÉK EZT LÁTTA 

A TV�BEN

A hallókészülékek elfogadottsága
érezhetően javult az elmúlt években

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok számára
2014. október 27-től november 14-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 332-0141-es
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., 
Üllői út 427.
amplifon.hu
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halottak naPJÁn 
Az ember képes elengedni is, nemcsak megkaparintani 

BóKaysoK 
erdélyBen
A Bókay árpád általános iskola tanulói a határtala-
nul! program keretében egy hetet töltöttek az ősszel 
erdélyben.

erdély, vagy ahogy Móricz 
Zsigmond regényében szere-
pel, Tündérkert, ugyanazokat 
a természeti kincseket és tör-
ténelmi emlékhelyeket kínálta 
a mostani csoportnak is, mint 
az előzőknek. 

szállás a pici városban, 
Tusnádfürdőn. erről a hely-
ről utazgattak a szélrózsa 
minden irányába. Jártak 
nagyváradon, a szent László 
alapította székesegyházban, 
amelyről annak idején Janus 
Pannonius is megemlékezett 
Búcsú Váradtól című ver-
sében. Jártak Farkaslakán, 
szejkefürdőn, Fehéregy-
házán, Kézdivásárhelyen, 
Alsócsernátonban, a Király-
hágón, Parajdon, a gyil-
kos-tónál, a Békás-szoros-
ban, a szent Anna-tónál, a 
torjai Büdös-barlangban és 

székelyudvarhelyen. Még fel-
sorolni is lehetetlen a sok lát-
nivalót, szépséget. nemcsak 
a szemük lakott jól a látvány-
nyal, hanem a fülük is az ízes 
szóval. 

egy tájat, egy népet ak-
kor ismerünk meg igazán, ha 
ugyanazt esszük, isszuk, amit 
ők. Jólesett a kirándulóknak 
esténként a székely pityókale-
ves, padlizsánpástétom, hava-
si méz, áfonyás palacsinta és 
a sokféle ízű, szagú gyógyvíz, 
borvíz. 

Csak egy vágyuk nem telje-
sedett be: medvét nem láttak. 
A mohos tőzeglápnál ugyan 
elszörnyülködtek a medveláb-
nyom méretein, éjjelente hal-
lották bosszús morgását, mert 
a kutyák visszakergették az 
erdőbe, de éjszakai medvelesre 
nem merészkedtek. 
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11HirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

n vÍz-gáz FŰtésszerelés, csatorna kivitelezés, tervezéssel teljes körű ügyintézéssel! 
Gázkazánok, konvektorok, cirkók, gáztűzhelyek, bojlerek javítása, cseréje a 18. kerületben 30% 
kedvezménnyel. Telefon: 0670/9487751

n faKivágás Kertrendezés! KertéPÍtés, teleKtisztÍtás, 
fűvesÍtés, gyePszőnyegezés, sövénynyÍrás. minden ami Kert, 
valamint laKóHázaK és KiseBB- nagyoBB családi HázaK festését 
szigetelését vállalunK. tel.: 06-20-417-9369

n tűzifa aKció! akác: 2250/q, tölgy: 2150/q, Bükk: 2150/q. igény 
szerint hasítva erdészettől garantált mennyiség. rendelés felvétel: 7.00-
20.00-ig, szállítás hétfőtől szombatig. tel.: 06-30-639-2577

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 Kaiser viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek 
tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a kivitelezésig. 
Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

n 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 metszés, Permetezés, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, 
BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB 
KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.
telekrendezes.hu

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

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

ingAtlAn/elAdó-KiAdó

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. 
fizetési kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg 
bizalmával!

 állás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 3 műszakos 

munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 
Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.”

n Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa 
Szociális Szolgálat munkatársat keres szociális alapszolgáltatás keretében idősek nappali ellátásába, nappali 
ellátás szervező munkakörbe. Jelentkezés feltétele: - felsőfokú képesítés: szociális munkás, szociálpedagógus, 
mentálhigiénikus, szociális menedzser, - felhasználói szintű számítógépes ismeret. Jelentkezés módja: szakmai 
önéletrajz motivációs levél kíséretében e-mailben vagy postai úton. E-mail: kozpont@eletfa18.hu 
Postacím: 1184 Budapest, Lakatos út 9.  

n Pestszentlőrinci Csemete óvoda azonnali kezdéssel, gyakorlattal rendelkező 
óvodapedagógust keres. Fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi email címre várjuk: ovodavezeto@
csemeteovoda18.hu

 oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FiziKáBól KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST VÁLLALOK 

ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06-1-294-5985

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

n reál tantárgyakból (matematika, fizika, kémia) felkészítést tanórára, felvételire, érettségire vállalok 
általános- és középiskolás diákoknak. Szakképzettséggel, tapasztalattal, és jó kommunikációs készséggel 
rendelkezem. Igény szerint hétvégén is tanítok. Érd.: 30-450-1346

 zUmBA
n Az erősségem a korom!  Zumba-Gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! Kifejezetten előnyt 

jelentenek a ropogós ízületek, az évek, a kilók és a ráncok, számai! Az órán figyelembe veszem a jelenlévők 
fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. 
Megtalálsz: XVIII. ker. Piros Iskola melletti Dance City Centerben Cím:1182 Üllői út 386. Minden Hétfőn 15h-tól 
és minden szerdán 20h-tól. XIX.ker. Wekerlei Kultúrházban Cím 1192 Petur u.7. minden hétfőn 18h. A Zumba-
Gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges! Gyere bátran, mert szeretettel vár egy jó csapat 
és Farkasné Erzsébet Sinkó Tamás díjas Zumba oktató 30/9964166 Honlap: www.zumba-gold.5mp.eu

 gondozás
n Kerületi idős nyugdíjas háztartásába besegítenék megegyezés szerint. Eladó 

tölgyfunéros világos ruhásszekrény és 3 polcos telefon asztal. T.: 06/20/423-9330
HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

CSATORNA  
FOLYTATÓDIK AKCIÓNK

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron; 
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett, 
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállalja.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL VÁLLALJA 
AZ ÉPÜLŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁIT

Az akció meghosszabbított időtartama:  2014. május 5. – 2014. november 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

Az akcióban való részvétel feltételei:
   A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
   30000 Ft készpénz előleg befizetése a társaság pénztárában

10%

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés
Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, szakmunkás bizonyítvány,

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

LAKOTT-

Lakott-
munkatársat keresünk.

Szakmai tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.
-

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ” ”!

TEHERGÉPKOCSI-VEZET

Tehergépkocsi-
Követelmény: C és E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, több éves tapasztalat, megbízhatóság, önálló 

munkavégzés.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Tehergépkocsi- ”!

VARRODAI MUNKATÁRS

alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Varrodai munkatárs!”

,
- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),

kombinált rakodógép, henger (0,5-
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

-s végzettség megléte alapelvárás.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

ÚSZÁSOKTATÓ

igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és precíz munkavégzés 
alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Úszásoktató”!

t
engedéllyel, vezetési tapasztalattal.

Feladatok: Beszállítókkal való kapcsolattartás, anyagok szállítása a beszállító telephelye és céges 

-budapesti helyismeret, szakmai tapasztalat raktározás-

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ” ”!

KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ

Készletnyilvántartó pozícióba keresünk munkatársat az alábbi feladatok ellátására: 
Árumegrendelés, raktározás szervezése és koordinálása, nyilvántartás vezetése a készletek 

felhasználása és visszavételezése kapcsán.
Elvárások: középfokú végzettség, 

megbízható, önálló munkavégzés.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Készletnyilvántartó”!

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

E-mail: allas@varosgazda18.hu
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.

VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C  –  P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

Konyhakészre aprítva 
ömlesztett m3 14 000 Ft

(11 000 Ft + Áfa)
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ:

2 m3 (10-12q) 28 000 Ft
4 m3 (20-24q) 56 000 Ft

FUVAR 1000 Ft/m3

+36 06 70/616-3226
+36 06 70/579-3318

T Ű Z I F A
TÖLGY | BÜKK | AKÁCFA

Hirdetésfelvétel személyesen minden héten 
szerdán 9.00-16.00!
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12 Egymásra találhat a ház és a szemeretelepiekegyHáz

�ahogy októberi 
számunkban 
beszámoltunk, 

áldási ünnepség 
keretében adták 
át október 5-én 
Szemeretelepen a 
megújult don bosco 
közösségi Házat. 
Neruda károly atyával 
arról beszélgettünk, 
hogy mit jelent mind-
ez a közösség életé-
ben. 

 
 Az erdő Péter bíboros képvise-
letében jelen levő Urbán gábor 
atya az ünnepi beszédében Ar-
khimédész, a szirakuzai termé-
szettudós egy mondatát is idéz-
te, amellyel nem csupán hatással 
volt a közösségi házat megtöltő 
hívekre, de olyan igazságot is 
kimondott, amely tökéletesen 
illett az áldási ünnepséghez: 
mutassatok egy biztos pontot, s 
megfordítom a világot. 

A szemeretelepi katolikus 
hívők saját maguk gondolták 
ki, hogy milyen legyen az a 130 
négyzetméteres terem, amely a 
jövőben, ahogy a neve is sugall-
ja, a közösséget erősíti, annak 
tevékenységét szolgálja majd. 

igazoláS, 
boldogSág
A munka egyik „kovásza”, a 
szemeretelepi szent István-
plébániatemplom plébánosa, 
Neruda Károly elmondta, hogy 
mérhetetlen boldogsággal élte 
meg az építkezés, az alakuló, 
épülő közösségi ház elkészülté-
nek minden napját.

– soha nem halványuló él-
mény marad ez számomra. 
Azért is, mert a híveink gazda-
godtak lelkiekben ezzel a szép 
házzal, amelynek az emblémája 
– az egymás kezét fogó, a házat 
körbeölelő emberalakok – is a 
közösség, az együvé tartozás 
nélkülözhetetlenségét sugallja. 
És azért is tölt el örömmel, ha 
eszembe jut a közösségi ház, 
vagy éppenséggel abban tartóz-
kodom, mert több mint kétéves 
szemeretelepi ittlétem hasznát, 
annak igazolását érzem kézzel-
foghatóvá válni. Olyan értelem-
ben, hogy ez valóban a miénk, 
amit mi teremtettünk, aminek 

mi örülhetünk, ami ennek a 
plébániának a kedves közössé-
gét fogja szolgálni – vélekedett 
neruda atya.

Ami magát az épüle-
tet, annak történetét illeti: a 
szemeretelepieket szolgálta már 
évtizedekkel ezelőtt is a Bajcsy-

Zsilinszky úton álló, a „kereszt-
ségben” ma már a Don Bosco 
Közösségi Ház nevet viselő épü-
let. A negyvenes évek közepén a 

szalézi rend építette, hogy aztán 
nem sokkal később, azokban az 
„áldatlan” években, 1949 után 
államosítsák. Hosszú és nem 

mindig kikövezett úton került 
vissza a Magyar Katolikus egy-
ház tulajdonába, s mostanra 
meg- és felújításra szorult. 

Jöttek, 
Segítettek
– sokaknak tartozunk köszö-
nettel azért, hogy itt építhetjük 
tovább a közösségünket. Minde-
nekelőtt erdő Péter bíboros úr-
nak, aki még a tavalyi látogatása 
alkalmával ígért segítséget, amit 
be is váltott. Az esztergom–Bu-
dapesti Főegyházmegye volt a 
főtámogatónk. Jelentős összeg-
gel segítette a ház megújulását 
az emberi erőforrások Minisz-
tériuma, és a kerületi önkor-
mányzat is a segítségünkre volt. 
Természetesen a plébániának is 
volt önrésze, s még nem emlí-
tettem meg azt a sok-sok mun-
kaórát és segítséget, amellyel a 
példamutató közösséget alkotó 
híveink járultak hozzá ahhoz, 
hogy október elejétől büszkék le-
hessünk arra az épületre, amely 
valamennyi keresztyén emberé 
lesz – mondta a plébános.

NyitVa 
az aJtó, Ha…
Bizonyára így lesz, mert min-
denki előtt kitárja a kapuit a 
Don Bosco Közösségi Ház. Azok 
előtt persze, akik a sajátjuknak 
vallják a keresztyéni gondolko-
dást, értékeket, s akik jókedvű-
en, de kulturáltan tudnak szóra-
kozni és örülni egymásnak. 

Ha egymásra talál a ház és a 
szemeretelepiek, akkor, ahogy a 
név is elárulja, közösség szület-
het itt. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

neruda atya (jobbra) meggyőződése, hogy a közösségi ház még jobban összefogja a híveket

soKAn JötteK el
az eseményen Ughy attila 
polgármester mellett részt 
vett csomó tamás alpol-
gármester, kucsák lászló 
országgyűlési képviselő, 
zacharias istván, a kerület 
testvérvárosa, a felvidéki 
Szepsi polgármestere, s 
ott volt Hegyi lászló, az 
eMMi helyettes államtitká-
ra is. erdő péter bíboros 
képviseletében Urbán 
gábor atya tisztelte meg a 
szemeretelepiek számára 
oly fontos eseményt. 

PaPrikás krumPlival 
kezdődött az „idény”

 
Az ősz eljövetelével ismét munkához látott a 
Pestszentimrei Katolikus Karitász, amely sok-sok 
hajléktalannak és  rászorulónak kínált már eddig is 
finom falatokat a hideg időben.

A csúcskonferencia felekezetközi esemény, 
amelyen korábban már több mint kétmil-
lió egyházi és világi vezető vett részt szerte 
a világon, az öt kontinensen. Az egyesült 
Államokban – ahonnan a mozgalom az 
útjára indult – minden évben megrende-

zett konferencia a nagy távolságok miatt 
videokivetítéssel jut el a résztvevőkhöz. Így 
volt ez nálunk is, ahol az előadók kivetítőkön, 
LeD-falakon voltak jelen a konferencián, így 
mondták el a gondolataikat a sportkastélyt 
megtöltő érdeklődőknek és meghívottaknak.

A kerületünkben megrendezett konfe-
rencián a résztvevők – civil meghívottak, 
egyházi személyek, cégvezetők – a felelős ve-
zetés szakmai kérdéseivel kapcsolatban kap-
tak bőséges információt. A nagy érdeklődés 
nem volt véletlen, hiszen az előadók között 
volt többek között Bill Hybels, a WCA ala-
pítója, Patrick Lencioni, a The Table group 
alapító elnöke, dr. Henry Cloud klinikai 
szakpszichológus, vezetési tanácsadó, Liz 
Wiseman, a Wiseman-csoport elnöke és 
nem utolsósorban Colin Powell, az egyesült 
Államok volt külügyminisztere. A könnyű 
műfajt Bono, a U2 együttes énekese képvi-
selte.

Hazai neves előadóként dr. Velkey 
györgy kórházigazgatót, a Magyar Kórház-
szövetség elnökét köszönthették a konferen-
cia résztvevői.

A szervezők képviseletében a Magyar-
országi Baptista egyház, a Magyarországi 
evangélikus egyház, a Magyar Pünkösdi 
egyház elnökei és főtitkárai voltak jelen. A 
szervezőbizottságot alkotó missziós társa-
ságok részéről pedig az Alpha Alapítvány, 
az Arteries studio, a Barnabás Csoport, a 
KeVe Társaság, az Új Remény Alapítvány 
és az xpand Magyarország Kft. képviseltette 
magát a konferencián. 

„A vezetéshez bátorság, 
eltökéltség, lelkierő és némi 
önzés is kell” – mondta 
a rendkívül szuggesztív 
előadó, Bill hybels.

POWeLLTŐL BOnóIg
Vezetői konferencia rangos vendégekkel 

Igaz, október 11-én, amikor a 
karitász első rendezvényét tar-
tották, a naptár már őszt mu-
tatott, az időjárás azonban to-
vábbra is nyárias volt. Kovács 
István, a szervezet vezetője 
elmondta, hogy szinte melege 
volt a vendégeiknek, amikor 
sorban álltak, hogy vegyenek 
és egyenek azokból a finomsá-
gokból, amelyekkel a rendezők 
kínálták őket.

– Paprikás krumplival, friss 
pestszentimrei kenyérrel, sü-
teménnyel és teával indult a 

„szezon”, amely a harmadik a 
karitászunk történetében. A 
csapatunk már valóban ruti-
nosan, összeszokottan tette a 
dolgát, így aztán, amikor ki-
nyitottuk a szent Imre-temp-
lom kertjének a kapuit, szinte 
percek alatt mindenki hozzáju-
tott az ételhez.

Kovács István azt is el-
mondta, hogy a plébánia segí-
tőkészségének köszönhetően 
ezúttal már terített asztaloknál 
étkezhettek a vendégek, akik, 
úgy tűnik, „belőtték” maguk-
nak a helyszínt, hiszen száznál 
is többen voltak.

– Több helyen is fogadták 
ezen a hétvégén a rászoruló-
kat, ám nem egy vendégünk 
elmondta, hogy bennünket vá-
lasztott, mert tudta, hogy ná-
lunk, bennünk nem csalódik. 

A vendéglátásnak természe-
tesen nincs vége, mert ha késik 
is a hideg, előbb-utóbb eljön, s 
akkor majd még nagyobb tö-
rődéssel fordul a szervezet az 
elesettek felé.

– A következő vendéglátás 
november 22-én, szombaton 
lesz. A mi csapatunk itt lesz, s 
reméljük, ismét sokan szavaz-
nak bizalmat nekünk.

a szeretet 130 
négyzetmétere
Új közösség születhet a szemeretelepi közösségi házban 

„vezess ott, ahol tudsz” címen október 3–4-én nagy érdeklődés közepet-
te rendezték meg a gls (global leadership summit) nemzetközi vezetői 
Csúcskonferenciát a Pestszentimrei sportkastélyban.
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13programajánlóA borongós őszi napokon megkezdődik a báli szezon  

goya kísértetei
A klasszikus moziélmény kedvelői régóta tudják, hogy van hova 
menniük a kerületben, ha egy jó filmet szeretnének megnézni. Kar-
dos gábor és barátai 2005-ben alapították a Madách Filmklubot a 
Polgárok Házában éppen azért, hogy ma is megtalálják a közössé-
güket azok, akik szívesen jártak a kerület hajdan számos mozijába. 
A filmklub sikerét bizonyítja, hogy egyre több fiatal is feltűnik a 
vetítéseken, no meg az is, hogy nyáron már a Bókay-kertben is tar-
tanak filmszínházi esteket, így idézve meg az egykor oly népszerű 
kertmozik világát.

Az őszi szezon már elkezdődött a Polgárok Házában. Az előadá-
sokat továbbra is vasárnapokon 16 órakor tartják  A következő al-
kalom november 9-én lesz, amikor Milos Forman goya kísértetei 
című filmjét vetítik, a sorozatban bemutatott utolsó film pedig no-
vember 30-án Ridley scott Bor, mámor, Provence című filmje lesz. 
Az ingyenes vetítésekre mindenkit szeretettel várnak.

Ê (kgy)

nyolcadszor 
is szac-bÁl 

 
november utolsó szombatján, 29-én nyolcadszor ren-
dezik meg a lőrinci sportcsarnokban a minden évben 
nagy sikert arató szAC-bált, amelyre valamennyi spor-
tot szerető pestszentlőrinci igyekszik eljutni. Az előké-
születekről Pintér Bélát, a 107 éves egyesület elnökét 
kérdeztük.

 
– Az utóbbi években jegyzett eseménnyé vált a pestszentlőrinci klub 
sportbálja, „illik” ott lenni azon. 

– Az első közös rendezvényünket akkor tartottuk, amikor 100 
éves volt az egyesület, így a Lőrinci Sportcsarnok már a törzshe-
lyünkké vált. Két egyszerű oka van ennek. Az egyik az, hogy sze-
retünk ott lenni, a másik, hogy szeretnek ott minket.

– Ha ez így van, akkor bizonyára a vendéglátás is példás lesz.
– Másmilyet nem is tudunk elképzelni. Az elmúlt hét év alatt 

nem volt panaszunk, gondolom, most sem lesz.
– Mivel várják a vendégeket?
– Finom ételekkel, amelyeket a La Fiesta Party Service tesz az 

asztalokra, és kellemes italokkal is. Lesz persze zene is, minden-
kinek olyan, amilyet szeret. A komolyzene kedvelői klasszikuso-
kat hallgathatnak, akik viszont táncra akarnak perdülni, azoknak a 
Flandro bulizenekar játszik. Arra vigyázunk, hogy a klasszikus és 
a modern zene ne keveredjen.

– Mennyibe kerül a részvétel a SZAC-bálon?
– Az ár, korlátlan étel- és italfogyasztással tizenegyezer forint.

Ê (róth)

irodalmi 
vetélkedő 
diÁkoknak
rejtő Jenő emlékére P. howard nyomozóiroda(lom) 
címmel irodalmi vetélkedőt indít 5–12. osztályos tanu-
lóknak a Fővárosi szabó ervin Könyvtár lőrinci nagy-
könyvtára és Kispesti Könyvtára.

A verseny hét fordulóból áll, októbertől áprilisig havi váltásban. 
Legfeljebb négyfős csapatok jelentkezését várjuk, akiknek el kell 
olvasniuk a hónap valamelyik könyvét, majd válaszolni a feltett 
kérdésekre, amelyek az elolvasott könyvekhez és a szerzőkhöz kap-
csolódnak.

A versenyzők minden fordulóban kapnak egy különleges kül-
detést is, amely szükséges a forduló válaszainak beküldéséhez, és 
akár hosszabb könyvtári kutatómunkát igényelhet. Ehhez természe-
tesen minden segítséget megadunk. A vetélkedő során legalább egy 
Rejtő Jenő által írt regényt el kell olvasniuk a résztvevőknek, de a 
Rejtő-művek mellett a kortárs ifjúsági irodalomból is válogattunk 
könyveket. 

A verseny ideje alatt három vetélkedős bulit is tervezünk: a Kis-
pesti Könyvtárban (Üllői út 255.) november 25-én és május 26-án 
17 órakor, a Lőrinci Nagykönyvtárban (Thököly út 5.) február 24-
én 17 órakor.

E kötetlen hangulatú, játékos délutánokon személyesen mutat-
kozhatnak be egymásnak a csapatok.

Programok
rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Október 31. 10 óra: Szünidei 
játszóház – papírdíszek, 
termésbábok készítése. 
Belépőjegy: 300 Ft.
November 8. 9. óra: Baba-
holmik börzéje
November 9. 11 óra: Emil 
és a detektívek – kalandos 
mesejáték a Körúti Színház 
előadásában. Belépőjegy: 
990 Ft/fő
November 14. 17 óra: Stancz 
Éva sokoldalú amatőr alkotó 
kiállításának megnyitója
November 16. 15 óra: Bolha 
a fülbe – vígjáték két rész-
ben. Belépőjegy: 2200 Ft, 
nyugdíjas, diák: 1500 Ft.
Ringató néven családi 
művészeti nevelési program 
indul. Az első foglalkozás 
november 5-én 10.30 és 
11 óra között lesz, a további 
foglalkozások szerdánként 
ugyanekkor. A foglalkozáso-
kat Czapári Zsuzsanna tartja, 
a részvételi díj alkalmanként 
800 Ft. Bővebb információ a 
www.ringato.hu oldalon.
Ovis torna indul november 
6-tól. Koncentráció- és 
figyelemfejlesztés, labdás 
és tartásjavító gyakorlatok, 
fogójátékok és rengeteg 
más vidám játék. A foglal-
kozásokat Nemes Gyula, a 
Brassó Utcai Általános Iskola 
testnevelő tanára vezeti. Az 
ovis torna csütörtökönként 
16.30-tól kezdődik. Bővebb 
információ Nemes Gyulától 
(+36-20-454-7223) és 
a Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna) és New 
Dance World – modern 
táncok iskolája a Rózsában. 
A részletekről az elérhetősé-
geinken lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitva-
tartási idejében (hétfőtől 
péntekig 9–19 óra között, 
hétvégéken pedig a rendez-
vényekhez igazodva) az itt 
található Ticket Expressz-
jegyirodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terem-
bérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján. 

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 31. 16.45: PLER-
Budapest II–Gyöngyös NB 
II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Október 31. 21 óra: Pest-
szentlőrinci SFA–Covritas NB 
II-es férfi bajnoki futsal-
mérkőzés
November 7. 21 óra: Pest-
szentlőrinci SFA–DEAC NB 
II-es férfi bajnoki futsal-
mérkőzés
November 9. 12 óra: 
PSK–RÉV Bp. I. osztályú férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés 
November 14. 18 óra: 
PLER-Budapest–Cegléd NB 
I-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkőzés
November 15. 19 óra: 
Orvosbál
November 16. 12 óra: 
PSK–Csanádi KSI SE Bp. I. 
osztályú női bajnoki kézilab-
da-mérkőzés 
November 16. 16.30: 
Cartoon Heroes–Dunai 
Krokodilok férfi bajnoki 
floorball-mérkőzés

4seAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 

sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudás-
szint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szak-
képzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 4. 17 óra: Virá-
gok, tájak, emberek – Polló 
Edit kiállításának megnyitója
November 8. 11 óra: Társas-
játék klub
November 11. 16 óra: A zene 
útján – a Brass on Brass 
Tradicionális Jazz Együttes 
koncertje
November 13. 17 óra: 
Izgő-mozgó klub – színek és 
irányok
Internethasználói foglalkozás 
16 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. 1. csoport 
(haladó): november 10., 
17., 24., december 1.; 2. 
csoport (kezdő): november 
12., 19., 26., december 3. 
Jelentkezés személyesen 
és a részvételi díj egyidejű 
befizetésével lehetséges. 
Beiratkozott olvasóknak: 120 
Ft/óra, regisztráltaknak: 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Október 31. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja
November 7. 17 óra: Tósoki 
Anikó előadóművész szaval, 
mesél a lélek szabadságáról
November 12. 16 óra: Kéz-
műves foglalkozás – képke-
retek készítése. Vezeti: Thén 
Noémi. 
November 14. 17 óra: Violin 
király és Hanga királykisasz-
szony – zenés mesejáték 
Joós Tamás énekmondó 
előadásában

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
November 14. 17 óra: Bakó 
Dóra bábfoglalkozása gyer-
mekeknek

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 4. 17 óra: 
Időmetszetek – Árvay Zolta 
képzőművész kiállításának 
megnyitó ünnepsége 
November 4. 17 óra: Ingye-
nes gazdasági tanácsadás
November 4. 17 óra: Gépjár-
művezetői tanfolyam
November 5. 18.45: Zumba 
Nikivel
November 6. 17.30: Ingye-
nes jogi tanácsadás
November 8. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalko-
zás
November 8. 16 óra: Mu-
lassunk együtt – a Marsai 
Dalkör összejövetele
November 8. 15 óra: Ingye-

nes gazdasági tanácsadás
November 9. 10 óra: 
Mesedalok – mesekoncert 
az Art’z-Más Társulat és a 
Figurák Színjátszó Egyesü-
let művészeivel
November 11. 10 óra: Ki 
mit tud? – diákhetek
November 11. 17 óra: 
Ingyenes gazdasági tanács-
adás
November 11. 18 óra: 
Hódolat a múlt bölcselőinek 
– Pais István professzor 
előadás-sorozatának 4. ré-
sze: A görög felvilágosodás: 
a szofisták és a „bábásko-
dó” Szókratész. 
November 12. 18.45: 
Zumba Nikivel
November 13. 17.30: 
Ingyenes jogi tanácsadás
November 15. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
November 15. 15 óra: Jaj, 
de szépet álmodtam… – 
a Fráter Lóránd Nótakör 
műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György
November 15. 15 óra: 
Ingyenes gazdasági tanács-
adás
November 15. 15 óra: Tere-
fere klub
November 16. 9 óra: Sakk-
bajnokság a Pestszentlőrinc 
Sakk-kör szervezésében
Minden szombaton 9 óra-
kor kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely és kézműves 
foglalkozás. Minden va-
sárnap 8.30-kor ingyenes 
jóga, 10 órától ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőt-
teknek, 15 órától nyugdíjas 
táncklub.

városházA dÍszterem
városház utca 16.

November 10. 18 óra: a 
Túri család népzenei kon-
certje a Kondor Béla Közös-
ségi Ház szervezésében

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. 
Új kiállításunk, az Ég és 
Föld – a polgári repülés 
és Budapest XVIII. kerü-
lete november közepétől 
látogatható a KÖKI Terminál 
második emeletén, az ét-
termek közelében, keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra 
között. További információk 
a honlapunkon.
Nyitva tartás: hétfőtől csü-
törtökig 9 és 16 óra, pénte-
ken 9 és 14 óra között. 

mÚzeUmsAroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Kiállítások: 
200 év emlékei – pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből. A 
részletekről honlapunkon 
(muzeum18ker.hu) tájéko-
zódhatnak. 
A Tomory-teremben: 
Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Nyitva tartás: keddtől 
szombatig 14–18 óráig.

hAvAnnA KiállÍtóhely
Havanna utca 9.

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

Nyitva tartás előzetes 
egyeztetés alapján.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Október 31. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Ka-
talin vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
címen.
November 5. 17.30: 
Kertbarátok klubja – téma: 
gyümölcsfák. Előadó: 
Gyócsi Zoltán. A részvétel 
ingyenes.
November 6. 17 óra: a Dr. 
Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság 
ünnepi közgyűlése és a 
Pestszentimréért díj át-
adása. A társaság fennál-
lásának 25. évfordulójára 
helytörténeti kiállítás nyílik 
a PIK Ház új galériájában. 
A tárlat november 22-ig 
tekinthető meg.
November 7. 15 óra: 
Hamupipőke – a Tihanyi 
Vándorszínpad előadása. 
Belépőjegy: 980 Ft. (Igény 
szerint délelőtt 10 órai elő-
adásra is van lehetőség!)
November 8. 10 óra: Kre-
atív kézműves foglalkozás 
gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag.
November 11. 18 óra: 
Tudatos életmód klub – a 
Bowen-technika. Előadó: 
Pető Csilla. Belépőjegy: 
400 Ft.
November 14. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Ka-
talin vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
címen.
November 16. 15 óra: 
Kávé, kuglóf, szerelem – 
zenés kávéház a Gergely 
Theater előadásában. 
Szereplők: Kalocsai Zsuzsa, 
Heller Tamás, Némedi-
Varga Tímea és Gergely 
Róbert. Kísér: Szekeres 
László (zongora) és Boegán 
Péter (dob). Belépőjegy: 
2300, elővételben 2000 Ft.
Tanfolyamainkra, valamint 
a Baba-dúdolóra és a 
Maszat-kuckóra továbbra is 
várjuk az érdeklődők jelent-
kezését elérhetőségeinken.
Minden szerdán 18 órától 
torna az EPE – Együtt 
Pestszentimréért Egyesület 
– szervezésében. Várjuk az 
érdeklődők jelentkezését!

PolgároK házA
üllői út 517.

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

családi 
meseszÍnHáz
November 9-én (vasár-
nap) 10 órakor Mesedalok 
címmel családi mese-
előadás lesz a Kondor 
Béla Közösségi Házban. 
Az Art’z Más Társulat 
és a Figurák Színjátszó 
Egyesület közös produk-
ciójára egyformán várják 
a kicsiket és a szüleiket. 
Belépőjegy: 800 Ft/fő, 
családi jegy (két felnőtt és 
két gyermek) 2500 Ft.
Az előadásról további 
információ György-Tamás 
Évától kapható a 297-
0366-os telefonszámon.
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14 sport A tánc sokszínűségét mutatta be a fesztivál

csernai mariann  

legyeN ValaMi 
MozgáS! 
Idén negyedik alkalommal 
adott otthont kerületünk, azon 
belül a Lőrinci sportcsarnok a 
nemzetközi táncos fesztiválnak, 
amelyen 15 csoport közel 400 
táncosa lépett fel. Az eseményt 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő nyitotta meg, aki el-
mondta, hogy nagy öröm, hogy 
immár negyedik éve gazdagítja 
kerületünk táncos hagyomá-
nyait ez a fesztivál. A rendez-
vény többek között a helyi ön-
kormányzat és a Moholy-nagy 
Művészeti egyetem sportegye-
sületének támogatásával és a 
két főszervező, Szikes Péterné és 
Bereczky-Balázs Nikolett elköte-
lezett sportszervezői munkájá-
nak köszönhetően valósult meg.

– A célunk ezzel a fesztivállal 
az, hogy népszerűsítsük a spor-
tot, főként a táncos mozgásfor-
mákat. Az eseményen bemutat-
kozhattak a tánccal foglalkozó 
hazai és külföldi egyesületek. 
ez nem verseny, itt a csapatok 
kötetlenül, tét nélkül mutathat-
ták meg a tudásukat, a látogatók 
pedig különféle táncstílusokkal 
ismerkedhettek meg, és a végére 
talán ők is kedvet kaptak ahhoz, 
hogy kipróbálják magukat va-

lamelyik egyesületben. Korosz-
tályi megkötés most sem volt, 
idén a legfiatalabb fellépők óvo-
dáskorúak, míg a legidősebbek 
70 éven felüliek voltak – mond-
ta szikes Péterné. – Láthattunk 
profi produkciókat évek óta ösz-
szeszokott csapatoktól, de voltak 
olyanok is, akik először léptek a 
nagyközönség elé.

kUltUráliS 
zSoNgáS
– emellett stílusbeli megkötés 
sem volt – tette hozzá Bereczky-
Balázs nikolett. – A klasszikus 
táncoktól a néptáncon át egé-
szen a modern táncokig idén is 
sokféle műfaj képviselői jelentek 
meg. A legtöbb csapat Buda-
pestről érkezett, de jöttek nép-
táncosok Bényéről és nagyková-
csiból, illetve gimnasztrádások 
Tiszaújvárosból és Dániából is. 

Felléptek továbbá olyan különle-
ges csapatok is, mint a Roll Dance 
Budapest Kerekesszékes Kombi 
Táncegyüttes vagy a napsugár 
Anna Zenei Jeltánc Társulat.

A fesztiválnak nagy sikere 
volt, ugyanis a versenyek feszült-
sége nélkül, önfeledt hangulat-
ban folyt a program, olyannyira, 
hogy egy-egy pörgősebb előadás 
alatt a nézőtéren várakozó tán-
cosok is pördültek-fordultak 
egyet a zene ütemére. A pro-
dukciók a könnyedség ellenére 
komoly szakmai felkészültséget 
mutattak. Minden kategóriában 
színvonalasabbnál színvona-
lasabb produkciókkal örven-
deztették meg a táncosok a kö-
zönséget. A rendezvény most is 
nonprofit alapú volt, így a fellé-
pőknek nem kellett semmilyen 
regisztrációs vagy nevezési díjat 
fizetniük, és a látogatók számára 
is ingyenes volt a belépés.

nemzetKözi tánCKAvAlKád negyedszer A sPortCsArnoKBAn 

a tánc mindenKié

� izgalmas produkciók, színesebbnél 
színesebb ruhák és fergeteges hangulat 
fogadta a látogatókat az V. Nemzetközi 

táncos Fesztiválon október 18-án. az egész 
napos eseményen szüntelenül követték egy-
mást a fellépők a színpadon.

a csapatok kötetlenül, tét nélkül mutathatták meg a tudásukat

CsÚCsRA ÉRT 
A CsAPAT
lehet, hogy kerületi sportággá válik a tenisz? Azért 
tesszük fel a kérdést, mert a Bókay-kertben egyre 
több talentum bontogatja a szárnyait, akik közül egy, 
valkusz máté már ki is röppent. A sportágat becsü-
letben tartó kerület azért is érdemel jó szót, mert 
nyáron a hoker–Fagyas team eljutott a legmagasabb 
szintre, bekerült a szuperligába. A csapattulajdonost, 
horváth Pétert kérdeztük.

 

– Bizonyára nem a semmiből született ez a siker. 
– ez így igaz, mármint ami a hosszú és szisztematikus fel-

készülést illeti. sok-sok éves munka eredménye, hogy a Hoker–
Fagyas Team a júliusi döntőben valamennyi ellenfelét legyőzve 
feljutott a szuperligába. Hatalmas sikernek tartjuk ezt, de egyút-
tal kötelezettségeket is ró ránk. 

– Mutassa be néhány szóban a szuperligát, mit tud, s mit kell 
tudni ott?

– ez a liga itthon a csapatok krémjét, az elitjét jelenti. Az or-
szág nyolc legjobb együttese vesz részt ezen a sorozaton. Csupa-
csupa első osztályú, felkészült játékos lép pályára, ami azt jelen-
ti, hogy a felnőtt magyar ranglistán az első negyven helyezett 
között találhatók. 

– Hogyan jutottak el eddig a „nehéz” ligáig?
– 2011-ben megnyertük a felnőtt OB III. osztályát, egy évvel 

később a II. osztályt, ezt követően pedig az „igazi” bajnokságot, 
az I. osztályút. A játékosok többsége 18-20 éves, akiknek csak 
most kezdődik a felnőtt pályafutása. A csapat tagjai részben ke-
rületi lakosok, részben a szomszédos kerületekből járnak hoz-
zánk edzeni.

– Mondjon valamit a Hoker derékhadáról.
– A „főnökkel” kell kezdeni, így illik. A 35 éves Böröczky 

Zoltán játékos-edző és csapatkapitány. Az együttes gerincét a 
20 éves Toronyi erik, a 18 éves Horváth Péter, a 24 esztendős 
Helmes Péter és az ugyancsak tinikorú, 18 éves Pintér gyula al-
kotja.

– Akkor egyértelmű, hogy a felkészítés Böröczkyt dicséri…
– A fiúk tudása a volt Davis Kupa-játékos, többszörös magyar 

bajnok irányításával gazdagodik. napi 4-6 órát edzenek, a hét-
végéken pedig vagy az országban, vagy külföldön ütik a labdát. 
A kondiedzéseket a sokszoros magyar bajnok atléta, Markó gá-
bor irányítja.

– Amikor egy csapat ugrik egyet fölfelé, rögtön megkérdik, 
lesz-e erősítés…

– Úgy gondoljuk, hogy szükségünk lesz erősítésre, ha ebben a 
ligában is eredményesen akarunk szerepelni. Tehát lesz erősítés, 
de maximum két új játékos beépítését tervezzük. Vannak ígére-
tes tárgyalásaink, amelyek végére még az idén pontot teszünk.

 – Ha megvannak a játékosok, akkor már „csak” pénz kell. 
– A felkészülés tárgyi és anyagi feltételeit a cégem, a Hoker 

Kft. biztosítja. ennek a szivattyúkat gyártó és forgalmazó cég-
nek vagyok a tulajdonosa, amely a csapat mellett áll.

– Hol tartják az edzéseket?
– A cég már két és fél éve üzemelteti a gilice téri teniszpályá-

kat, itt edz a csapat, s itt játssza a hazai mérkőzéseit.
Ê róth ferenc

A neve velüK él
A legjobbak közé feljutott csapat a hoker név 
mellett a Fagyas nevet is viseli. Azét a Fagyas 
Katalinét, aki nyolc éve, 53 éves korában hunyt 
el. Az európa-bajnok, kétszeres eb-ezüstérmes, 
négyszeres magyar bajnok haláláig a malév sC 
teniszszakosztályának volt a vezetője, edző-
je. Kiváló képességeit jellemzi, hogy a pálya-
futása során legyőzte többek között martina 
navratilovát és Jana novotnát is, akik a női 
teniszsport klasszikusai közé tartoztak.

száJhAgyomány ÚtJán is
A rendezvény ötlete egy dániai gimnasztrádacsoportnak (gimnasztráda = öröm-
torna, mindenki tornája) köszönhetően merült fel a szervezőkben: nem találtak 
ugyanis olyan hazai táncos fesztivált, amelyen bemutatkozhatott volna ez a kül-
földi csapat. Úgy döntöttek tehát, hogy szerveznek egy olyan rendezvényt, ahol 
a külföldi résztvevők megismerkedhetnek a hazai táncosokkal, a hazaiak pedig 
képet kaphatnak a külföldi stílusokról. Azóta eltelt öt év, barátságok alakultak, 
és a rendezvény híre már nemcsak meghívókkal, hanem szájról szájra is terjed. 
minden évben érkeznek új vendégek, újul a paletta, a dánoktól pedig azóta is 
évről évre új csapat érkezik.

A KLAssZIKUsTóL AKÁR A JógÁIg
A kerület legnagyobb tánciskolája található 
Pestszentlőrinc központjában, az üllői út 386. szám alatt, 
korszerűen felszerelt tánctermekkel, jó megközelíthető-
séggel, bővülő programokkal és terembérlési lehetősé-
gekkel. molnár Ferencet, a dance City Center vezetőjét 
kérdeztük. 

– Árulja el, mitől olyan népszerűek?
– Talán azért, mert egyre többen tudják, hogy minőségi munka 

folyik a falaink között, talán azért, mert szerteágazó programokkal 
várunk mindenkit az óvodásoktól az iskoláskorúakig és azon túl is.

– Ennek alapján elmondható, hogy azért, mert „egyben van” a 
Dance City Center?

– Remélem, nem kiabálok és nem túlzok el semmit, de momentán 
úgy néz ki, hogy rendben van a szakmai munka, és ez a legfontosabb.

– Mivel lehet gazdagabb, ügyesebb az a gyermek, aki eljön önök-
höz?

– Aki bennünket választ, az családias közegben, szeretettől is kí-
sérve tanulhat például musical- vagy dzsessztáncot, de akár hiphopot 

is. Tudni kell, hogy az iskolánknak nem elsődleges célja a tanulóit 
különféle versenyekre küldeni, mert mi inkább a társművészetekkel 
kívánunk együttműködni. Például a Dohnányi ernő Zeneiskolával, 
ami valódi művészeti élményt nyújt a tanulóinknak, a jövő táncosa-
inak.

– A táncot önöknél tanulókat megérintette-e már a siker?
– eddig két alkalommal szerepeltünk, léptünk fel. elmondhatom, 

hogy igazi élmény volt a gyerekeink számára. A táncszámokat klasz-
szikusok műveiből állítottuk össze, ami már önmagában is felkelti a 
figyelmüket. Azt tapasztaltam, hogy ezáltal sokkal többet adunk ne-
kik, mint a puszta mozgást, táncot.

– Mit tegyen az, aki a Dance City Center tagja szeretne lenni?
– ez egyszerű. Jöjjön el hozzánk, mi felkaroljuk, s igyekszünk a 

legtöbbet kihozni belőle. Az iskolánkban a nagy „forgalom” ellenére 
is van még szabad kapacitás, a baba-mama tornán túl elférnek még 
foglalkozások a tágas termekben. 

– Mint például?
– Mint például jóga, zumba, netán pilates.

Ê róth
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„A folyó és a szikla összecsa-
pásából mindig a folyó kerül ki 
győztesen – de nem az erejének, 
hanem a kitartásának köszön-
hetően.” Az idézet akár azok-
ra a „budapesti  tigrisekre” is 
vonatkozhat, akik a közönség 
elé léptek az október második 
hétvégéjén tartott európa-ku-
pán, amelyen valóban kon-
tinensünk legjobbjai és nagy 
ígéretei léptek küzdőtérre, telt 
ház előtt. Most hatodik alka-
lommal rendezték meg a szakág, 
az ITF (International Taekwon-
do Federation) európa-kupa-
küzdelmét, amelynek Budapest, 
közelebbről a sportkastély volt a 
házigazdája. A küzdelmek során 
29 ország 72 csapatának 617 ver-
senyzője mérte össze a tudását, 
ahogy az idézet is jelzi: a kitar-
tását. Formagyakorlat, egyéni 
küzdelem, csapatküzdelem és 
tradicionális küzdelem szerepelt 
a menüsorban.

Ami az eredményeket illeti, 
volt miért és volt kire büszké-
nek lennünk, hiszen jutott érem, 
szakajtónyi a magyar verseny-
zőknek. A felnőtt nők között 
Gódor Julianna két aranyat és 
egy ezüstöt nyert, Héni Petra 

pedig két arannyal zárt. Az if-
júsági korú lányok mezőnyében 
Orha Virágnak három bronz ju-
tott, Schäfer Annának és Schäfer 
Lizának kettő-kettő. Az ifjú-
sági fiúk között Tar Balázs két 
bronzzal zárta a viadalt.

az elSő Nap
szombaton, október 10-én a 10–
14 éveseké volt a tatami.  Igaz, 
érmet ezen a napon nem nyer-
tek a tigrisek, viszont igazi har-
cosként küzdöttek.

A szuper formagyakorlatot 
bemutató Nagy-Varga Bence 
egy kis ütemhiba miatt nem tu-
dott továbbjutni. Küzdelemben 
az első helyezettel kezdett, s az 
ellenfél nagyon kemény volt. 
Csonka Miklós formában nye-
réssel indult, szépen teljesített, 
de nem sikerült éremig vinnie. 
Küzdelemben ügyes volt, az első 
mérkőzését megnyerte, de saj-
nos a másodikat elvesztette, így 
itt sem szerzett érmet. A forma-
gyakorlatban Csáki Máté is re-
mekelt, de az éremig nem jutott 
el. Küzdelemben egy ír fekete 
övestől kapott ki. Nász József 
szintén kitűnő formagyakorla-
tot mutatott be, azonban érmet 

szerezni ő sem tudott. A küzdel-
met fejben kissé feladta.

a FolytatáSbaN 
sajnos schäfer Lizának sokat és 
gyorsan kellett fogyasztania, így 
sem formagyakorlatban, sem 
küzdelemben nem tudott do-
bogóra állni. A mester, Pataki 
Krisztián az egyéni formagya-
korlatban egy apró hiba miatt 
nem jutott a 8 közé. Orha Vi-
rág formagyakorlatban bejutott 
a nyolcba, de dobogóra már 
nem állhatott. Küzdelemben 
legyőzött egy olasz lányt, meg-
szerezve ezzel az európa-kupa 
első „tigrises érmét”. Tar Balázs 
formagyakorlatban fejben és 
testben is ott volt, szépen nyer-
te a meccseit, aztán kiejtették… 
Hetvenhét versenyző között a 
16 közé jutott. Küzdelemben az 
első meccsét megnyerte, a má-
sodikban végül alulmaradt.

a MáSodik Nap
Be kell látni, hogy gódor Ju-
lianna formagyakorlatába egy 
kis hiba csúszott – búcsúzott. A 
küzdelemben szépen szerepelt, 
a döntőben odatette magát. Az 
aranyra ugyan nem volt ez elég, 
de az ezüst is kiváló teljesít-
ményt takar. Héni Petra formá-
ban messze a mezőny egyik leg-
jobb versenyzője volt, azonban 
minimális hiba miatt kiejtették 
őt. schäfer Anikótól dinamikus 

formagyakorlatot láthattunk. 
szoros harcban veszítve küzde-
lemben felülmúlta saját magát.

Ifjúsági csapatunk a döntőbe 
jutásért alulmaradt a lengyelek-
kel szemben, akárcsak az ifi for-
macsapatunk. Felnőtt női csapa-
tunknak sem küzdelemben, sem 
formában nem akadt ellenfele, 
a lányok jöttek, láttak, győztek, 
újabb két aranyat nyerve. A tig-
risek közül gódor Julianna és 
Héni Petra volt a szupercsapat 
tagja.

Pataki Krisztián és Szász Pé-
ter a tradicionális küzdelemben 
a négybe jutásért kikapott az 
olaszoktól – a döntést füttykon-
cert és értetlenség fogadta. A fel-
nőtt férfiak csapatküzdelmében 
legjobbjaink a nyolcig jutottak.

Összességében fantasztikus 
napokat tudhat maga mögött 
minden versenyző, edző és 
néző. Külön köszönetet érde-
mel a Budapesti Tigrisek se 
két edzője – Pataki Krisztián és 
Patakiné Zs. Anikó –,  akik ren-
geteg munkával készítették fel a 
versenyzőket.

négy magyar 
aranyérem született 
az európa-
kupa kőkemény 
mezőnyében.

a tigrisek felnőtt női csapatának sem a küzdelemben, sem a formagyakorlatban nem akadt ellenfele

a tigris KivÍvta 
a tiszteletet

eUróPA-KUPA mAgyAr téKvAndós siKereKKel

� Hatszáznál több indulóval és magyar győzel-
mekkel rendezték a tékvandósok európa-kupa 
küzdelmeit október 10–11-én a pestszentimrei 

Sportkastélyban. 

Hét keserves, vereséget hozó 
mérkőzés után végre megtört 
a jég, és nyerni tudott a PLeR-
Budapest kézilabdacsapata. 
Igaz, nem az elit körbe igyek-
vő ellenféllel szemben, de a 
lényeg az, hogy a fiatal csapat 
végre megérezhette, milyen is 
az, amikor győztes meccs után 
fújja le a bíró a találkozót.

Október 8-án a Lőrinci 
sportcsarnokban a Komlóval 
mérkőzött Hutvágner István 
gárdája, s magabiztos, 10 gólos 
győzelmet elérve jelezte: meg-
kezdte a felzárkózást, és igyek-
szik megteremteni az alapját 
annak, hogy minél több pont-
tal várhassa az alapszakasz 
után a rájátszást.

egyetlen pillanatig sem volt 
kérdéses, hogy melyik csa-
pat lehet elégedett a két félidő 
után. A lőrinciek már az első 
30 perc után 8 góllal vezet-
tek, ami jelezte a végső sikert 
is. Így is lett, mert a második 
játékrészben is a PLeR-es fiúk-
nál volt a laszti, és az történt, 
amit ők akartak. nem is ma-
radt el a siker: 10 gólos (36-
26) győzelmet arattak a vidéki 
együttessel szemben.

Persze tudni való, hogy ez 
amolyan kötelező győzelem 
volt, mert a Komlónál jósze-
rével csak nehezebb ellenfél 
következhetett. Olyan, mint 
amilyen október 17-én Mező-
kövesden várt a csapatra. en-
nek a gárdának az edzője nem 
más, mint Skaliczki László, 
akinek neve van a szakmában.

ettől függetlenül ezt az 
akadályt is vette a gárda, a 
győzelméhez nem férhetett 
kétség. Igaz, ez nem volt olyan 
„vastag”, mint a Komló elle-
ni hazai siker, de siker volt, s 
ez volt a legfontosabb ahhoz, 
hogy tovább erősödjön az nB 
I-es tagságra méltó csapat ön-
bizalma.

A Mezőkövesd elleni ide-
genbeli csata nem jelentett 
sétagaloppot, ugyanis a vi-
dékiek is menekülésben van-

nak a kieséstől, így várható 
volt, hogy „harapni fognak”. 
ennek ellenére végül biztos 
győzelmet könyvelhetett el 
Hutvágner István lendületben 
lévő csapata. A zöld-feketék 
végig vezetve értek el 3 gólos 
győzelmet. Ráadásul úgy, hogy 
a szünetben 4 gól volt az előny, 
ami bizonyára megnyugtat-
ta a játékosokat. Pedig hazai 
pályán a Mezőkövesd volt az 
esélyesebb. ezt a papírformát 
rúgta fel okos játékkal a PLeR, 
s nyert 33-30-ra, elkerülve így 
az utolsó helyről.

Azon túl, hogy nagyon jó 
dolog nem a „fenekét” néz-
ni a mezőnynek, önbizalmat 
adhat az is, hogy a következő 
körben, november 5-én ismét 
legyőzhető ellenfél következik. 
A Balmazújváros lesz az, igaz, 
idegenben.

 
8. forduló

PLeR-Budapest–Komló 36-26 
(18-10)

9. forduló
Mezőkövesd–PLeR Budapest 

30-33 (15-19)
 
BÚCsÚ A KUPától
 A bajnoki siker után 
az elmúlt héten újra 
a Komló ellen lépett 
pályára a csapat. igaz, 
nem itthon, és nem is 
bajnokin, hanem ma-
gyar Kupa-találkozón. 
nos, erre a feladatra 
nem tudta kellően 
összeszedni magát 
a lőrinci társaság, s 
egygólos vereséget 
szenvedve kiesett a 
kupából. mondhatjuk, 
baj, csalódás, de fel-
foghatjuk úgy is, hogy 
most már minden 
idegszálával a bajnoki 
szereplésre koncent-
rálhat a csapat.
Komló–Pler Buda-
pest 28-27 (15-13)

VÉgRe, VÉgRe 
gyŐZeLMeK!

 
hét vereséggel végződő bajnoki után a kézilabdázó-
ink „elkapták a fonalat”, s két győzelemmel kerültek 
el a tabella utolsó helyéről, ráadásul a következő for-
dulóban, a Balmazújváros ellen is megvan az esély a 
sikerre.

A 2013–14-es tanév budapesti diákolim-
piai versenyein elért eredményeik alapján 
a legaktívabb, legeredményesebb fővárosi 
iskolák részesültek jutalomban.

A díjátadón négy kategóriában (általá-
nos iskola 1–4. évfolyam, 5–8. évfolyam, 
középiskola 9–12. évfolyam és sajátos 
nevelési igényű intézmények) adtak át 
sportszervásárlási utalványokat. Az el-
múlt tanévben 350 fővárosi iskola vett 
részt a versenyeken, ami növekvő számot 
jelent. 

Az értékelésben 9 kiemelt sportág 

szerepelt, így az atlétikában, az asztali-
teniszben, a játékos sportversenyekben, a 
kézilabdában, a kosárlabdában, a labda-
rúgásban, a röplabdában, a tornában és 
az úszásban értékelték az eredményeket, 
részben a diákolimpián részt vevő tanu-
lók száma alapján, részben az eredmé-
nyesség alapján.

A XVIII. kerület diákjai büszkén ve-
hették át az elismeréseket, hiszen hat in-
tézmény legjobbjait és testnevelő tanárait 
is szólították.

Megérdemlik, hogy felsoroljuk az in-
tézmények és a testnevelők nevét – meg-
dolgoztak érte. Íme: gloriett Általános és 
sportiskola, testnevelő: Hrisztoforidiszné 
Rábai Zsuzsa. (A gloriett két kategóriá-

ban is az elismertek között volt.) Kassa 
Utcai Általános Iskola, testnevelő: Hor-
váth gábor. Pogány Frigyes szakközépis-
kola, testnevelő: Hakkel Ildikó. Táncsics 
Mihály Általános és német nemzetiségi 
Iskola, testnevelő: svélecz edit, XVIII. ke-
rületi sOFI, testnevelő: Batári géza.

DIÁKOLIMPIKOnOK eLIsMeRÉse

hirdetés

Kedves hangulatú ünnepséget tartottak a városháza dísztermében októ-
ber 7-én. A budapesti diákolimpián legeredményesebb intézményeket és 
azok tanulóit jutalmazták.

SZAC: 
háromból három
Kitűnő sorozatot tudhat 
maga mögött az 1908 
SZAC futballcsapata. 
Az együttes a legutóbbi 
három mérkőzését 
megnyerte, mégpedig 
nagyon jó játékkal, sok 
gólt szerezve. A PSK neve 
mellé 1 győzelem és 2 
vereség került.
Az eredmények. 8. forduló: 
MAFC–PSK 0-1, SZAC–
Rákosszentmihály 5-0. 
9. forduló: PSK–Inter 0-4, 
II. ker.–SZAC 1-2, 10. 
forduló: Gázgyár–PSK 3-0, 
SZAC–Szabadkikötő 7-2.
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� rendkívül sikeres 
építészcsalád 
tagjai dolgoztak 

ötven évvel ezelőtt a 
lakatos utcai lakótelep 
tervezésén. az ybl-díj-
jal is elismert brenner 
János maga is a 
legfontosabb munkái 
között említette a XViii. 
kerületben megvalósu-
lót. a brenner család 
bemutatására teszünk 
kísérletet. 

KeréKgyártó györgy  

– Azt kívánom, teljék örömük 
abban, hogy itt élnek – mond-
ta Brennerné Becker Zsuzsanna 
építészmérnök a Lakatos-lakó-
telepi agora és emlékpark avató-
ünnepségén. A kiváló építész a 
hatvanas évek elején a Lakóterv 
vállalat szakembereként részt 
vett a Lakatos utca környékén 
megvalósuló beruházás gene-
ráltervezésében, sőt nevéhez 
fűződik az üllői úton egy szol-
gáltatóház és egy lakóépület, 
valamint a mai eötvös iskola 
tervezése is. A Lakatos-lakóte-
lep egészének a tervezésére pe-
dig a férje, Brenner János kapott 
megbízást, aki ezért a munká-
jáért 1964-ben ybl Miklós-díjat 
kapott.

NeMzedékről 
NeMzedékre
– A Lakatos utcai lakótelepet 
édesapám mindig is a kiemelke-
dő alkotásai közé sorolta, és ki-
fejezetten büszke volt a jól sike-
rült munkára. emlékszem arra, 
hogy időnként végigsétált a la-
kótelepen, és elégedetten állapí-
totta meg, hogy az az időközben 
megnőtt fákkal, növényzettel 
még szebb és lakhatóbb lett, 
mint amilyen az átadásakor volt 
– mesélte ifjabb Brenner János, 
aki a családi hagyományt foly-
tatva építészi diplomát szerzett.

Érdemes figyelmet szentelni e 
tehetségekkel teli család történe-
tének. Az idősebb Brenner János 
német gyökerű értelmiségi csa-
ládba született, amely apai ágon 
előtte már öt szakembert adott 
az építészszakma számára, de 
a felmenők között szerepel ne-
ves téglagyáros és a szülőváros, 
szombathely egyik polgármes-
tere is. Műszaki irányultságú 
családból érkezett Becker Zsu-

zsanna is, aki egy kohómérnök 
lányaként látta meg a napvilágot 
Budapesten.

Az ifjabbik Brenner János így 
beszélt a pályaválasztásáról:

– számomra nem merült fel 
komolyan más irány, mint az 
építészi pálya, amely utóbb ki-
csit átalakult, mert specializá-
lódtam: városépítéssel kezdtem 
el foglalkozni, illetve ennek 
közigazgatási és hatósági vo-
natkozásaival. De lehet, hogy a 
választásom egyszerűen a fantá-
ziátlanságomon múlt, hiszen a 
családban csak szakmabelieket 
láttam magam körül. szüleimen 
kívül anyai ágon például a nagy-
néném, Becker Judit és a férje, a 
sajnos korán elhunyt Czebe Ist-
ván is kiváló építész volt. egyik 
unokatestvérem, Pálossy Mik-
lós építőmérnökként a szolnoki 
Tiszavirág hidat tervezte, az ő 
édesapja szintén építőmérnök 
volt, Czebe Judit unokatestvé-
rem kiváló várostervező, szóval, 

az építés génjének, ha szabad így 
fogalmazni, és ha volna ilyen 
egyáltalán, sokan hordozói va-
gyunk. 

ÚJ VároS 
Születik
Az édesapa, az idősebb Brenner 
János – ahogy ő fogalmazott egy 
folyóiratban közzétett önéletraj-
zában – 1950-ben egy „szinte 
sorsszerű véletlen folytán” ke-
rült a Budapesti Városrendezé-
si Intézethez (BVI). A fordulat 
valóban fontos volt. 1950-ben 
a korábbi elővárosokat (mint 
Újpest, Rákospalota, Angyal-
föld, Pesterzsébet, soroksár 
vagy éppen Pestszentimre és 
Pestszentlőrinc) közigazgatási-
lag a fővároshoz csatolták ke-
rületként vagy kerületrészként. 
Megkezdődött a sokáig még 
nagy-Budapestként emlegetett 
főváros új arculatának megter-
vezése, és ebben éppen a BVI 

vitte a főszerepet. Ráadásul a 
Rákosi-rendszer rögvest lakás-
építésbe is fogott, a fővárosban 
is elkezdték az első generációs 
lakótelepek kialakítását. Brenner 
János első ilyen munkája a 3000 
lakásos Kerepesi úti lakótelep 
városrendezési terveinek elké-
szítése volt. Megszámlálhatatlan 
munkája közé tartozik óbuda 
városközpontjának újratervezé-
se, a Római-part és a Moszkva 
tér rendezése, valamint a Tele-
pes utcai, a Törökvész utcai, a 
Mártonhegyi úti és a Dániel úti 
lakótelep tervezése. A hatvanas 
évek végétől éveken keresztül 
az nDK-ban, elsősorban Drez-
dában és Jenában dolgozott, 
ugyancsak új városrészek terve-
zésében vett részt.

Különleges helyzetnek szá-
mított, hogy Brenner János és 
Becker Zsuzsanna egyszerre 
dolgozhatott a Lakatos-lakóte-
lep tervein. Igen, egyszerre, de 
nem együtt. erre így emlékezett 

vissza az ifjabb Brenner János:
– Amikor a szüleim – egyéb-

ként véletlen folytán – együtt 
dolgoztak a Lakatos utcai la-
kótelep létrehozásán, egyikük 
mint a városépítési terv szer-
zője, másikuk az iskola terve-
zőjeként és a típusterveket a 
helyszínre adaptáló tervezőként, 
még mindössze tízéves gyerek 
voltam, de egy-két anekdotába 
illő részletre emlékszem. ezek 
közé tartozott, hogy édesanyám 
otthon is többször az aktuális 
tervezési problémákra terelte a 
szót, édesapám viszont többnyi-
re azt mondta: inkább hívj fel 
holnap az irodában.

Brennerné Becker Zsuzsá-
nak a Lakatos-lakótelepi agora 
átadásakor Ughy Attila polgár-
mester elismerő oklevéllel mon-
dott köszönetet.

Ifjabb Brenner János méltó 
utóda a neves építészcsaládnak. 
Pályáját a hetvenes években a 
Városépítési Tudományos és 

Tervező Intézetnél, illetve az 
Országos Műemléki Felügyelő-
ségnél kezdte, de 1980-tól már 
Hamburgban, majd Hessen tar-
tományban és németország más 
területein dolgozott. Ma Berlin-
ben él és dolgozik, de szakmai 
tapasztalataival Magyarországot 
is segíti.

terVezéS 
az eU-baN
–  2011-ben próbáltam kicsit te-
hermentesíteni a Belügyminisz-
térium Szaló Péter vezette he-
lyettes államtitkárságát, hiszen 
a kis tagállamoktól az elnökségi 
feladatok ellátása aránytalanul 
nagy erőfeszítéseket igényel. 
Ugyanakkor elmondható, hogy 
a magyar elnökség európai szin-
ten nagy elismerést aratott mind 
a demográfiai, mind a klímavál-
tozási problémák város- és terü-
letfejlesztési következményeinek 
kezelésére tett javaslatokkal. Ezt 
megelőzően 2007 első félévét, 
a német EU-elnökséget, afféle 
összekötő tisztviselőként csak-
nem egészében Magyarországon 
töltöttem a településrendezésért 
és építésügyért felelős miniszté-
rium munkatársaként. A magyar 
kollégákkal közösen eredmé-
nyesen vettünk részt a Lipcsei 
Charta, a városfejlesztési politi-
ka mindmáig meghatározó EU–
kormányközi dokumentumá-
nak megszövegezésében. Nagy 
megtiszteltetés volt számomra, 
hogy a minisztérium kikérte 
véleményemet az 1997. évi épí-
tésügyi törvény tervezetének 
megfogalmazásában, majd a 
törvény több módosításakor, va-
lamint a törvényen alapuló több 
rendelet megfogalmazásakor is. 
Mindezen túlmenően rendkívül 
fontosnak tartom kapcsolatomat 
a szakmai civil szervezetekkel, 
különösen a Magyar Urbanisz-
tikai Társasággal. 

„édesanyám ott-
hon is többször az 
aktuális tervezési 
problémákra terelte 
a szót, édesapám 
viszont többnyire 
azt mondta: inkább 
hívj fel holnap az 
irodában” – emlé-
kezett vissza ifjabb 
Brenner János arra 
az időszakra, ami-
kor építész szülei a 
lakatos-lakótelep 
tervein dolgoztak.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

tasnádi szandra szerint a művészet kulcsa az 
elfogadás, a kíváncsiság és az elme nyitottsá-
ga. egy izgalmas könyv, egy érdekes beszél-
getés – inspirációt a mindennapokból merít. 

Tasnádi Szandra szobrászművész még csak 23 éves, de 
már nemcsak a saját, hanem kortársai és a fiatalabbak 
karrierjét is egyengeti. Jelenleg konceptuális szobrásza-
tot tanul Németországban a Képzőművészeti Egyetem 
Erasmus-ösztöndíjas hallgatójaként.

– Mikor döntötted el, hogy szobrászattal szeretnél 
foglalkozni?

– Amióta az eszemet tudom, csak a szobrászat érde-
kelt. Ha jól emlékszem, már öt-hat éves koromban tud-
tam, mi szeretnék lenni, és mivel szeretnék foglalkozni. 
Ez az általános iskolában is végigkísért. Szerencsére 
már akkor volt lehetőségem gyakorolni a szakmát, hi-
szen Bucsek Noémi keramikusművész annak idején is 
vezette a Brassó Utcai Általános Iskolában a szakkört, 
amelyet azóta is nagy érdeklődés övez. Később a Kép-
ző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, ismertebb 
nevén a Kisképzőben folytattam a tanulmányaimat, 
ahova szobrász szakra jártam. Kipróbáltam a kerámiát 
is, megtanultam korongozni, sőt a bőr, a bútorműves, az 
ötvös és az üvegműves szakra is átjárogattam dolgozni.

a goNdolat MűVéSzete
– Milyen stílusban alkotsz? Hogyan jellemeznéd?

– Nem gondolom, hogy kötelezően kell lennie egy 
stílusnak, amelyet a művész a magáénak tud mondani. 
Szerintem formaalkotási szempontból nem árt nyitott-
nak lenni, több technikát és anyagot is kipróbálni. Én is 

egyelőre kísérletező fázisban vagyok, mégis a koncep-
tuális szobrászat az, amit a legközelebb érzek magam-
hoz. Szeretek modell után dolgozni. A legfontosabb, 
hogy megértve a formát, vissza tudjam adni azt, ami 
igazán megfogott benne. Most például egy koponyát 
mintázok, amely feltehetően decemberre lesz kész. Ez 
nem konceptuális szobrászat, mégis otthon érzem ma-
gam benne.

Fiatal alkotók FórUMa
– Bár még fiatal vagy, már te is felkarolsz művészeket. 
Hogyan működik ez?

– Nagyon fontos számomra a fiatalok támogatása, 
mivel tudom, hogy mennyire nehéz elindulni ezen a 
pályán. Nekem Árvay Zolta festőművész és Nádasdi 
Mihály szobrászművész, a Fehéren Feketén Galé-
ria tulajdonosa volt a segítségemre, nekik köszönhe-
tem, hogy a kerületi művészközösség teljes jogú és a 
MOHA művészeti egyesület legfiatalabb tagja lehetek. 
Emellett Nádasdi Mihály említette, hogy szeretne fiata-
lok munkáiból is kiállítást rendezni, segíteni a színre lé-
pésüket és támogatni őket. Mivel korábban nem lehetett 
hallani itt élő fiatal művészekről, megkért engem, hogy 
keressem fel őket, hogy egy bemutatkozó kiállítással ők 
is bekerülhessenek a köztudatba. Szerencsére ez hamar 
meg is valósult, első közös kiállításunk idén októberben 
volt látható a galériában.  A legnagyobb vágyam viszont 
az, hogy létrehozzak egy olyan művészeti egyesületet, 
amelyhez a huszonéves, pályakezdő művészek csatla-
kozhatnak. Remélem, hogy jövő ilyenkorra megvalósul 
ez a program.

Ê csernai mariann

nyITOTTsÁg 
egy ÉLeTen ÁT

hÁrom éPítész, 
egy csalÁd
Két Brenner is részt vett az idén jubiláló Lakatos-lakótelep tervezésében

ughy attila polgármester a neves építész özvegyének, a tervezésben ugyancsak fontos szerepet játszó Brennerné Becker 
zsuzsannának köszönetet mondott a lakatos-telepi agora átadásán 

tasnádi szandra 23 évesen már nemcsak a saját, hanem kortársai és a fiata-
labbak karrierjét is egyengeti


