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szeBB A Környezet

A Pestszentimre-városközpont fej-
lesztését szolgáló projekt részeként 
átadták a modernizált és kibővített 
imre-házat, a megszépült Hősök terét 
és a nemes utcában a mindennapi 
közlekedést megkönnyítő beruházást. 
a projekt azonban még nem zárult 
le, folytatódnak az igényes és ötletes 
fejlesztések, amelyeket még az idén 
birtokba vehetnek az imreiek.

Jön A CsAtornA

Egyre többen tapasztalhatják, hogy a 
kerületben szeptemberben megkez-
dődött csatornázás gőzerővel zajlik, 
dolgoznak a munkagépek. a fejlesz-
tés kapcsán tartott lakossági fórum 
mellett közreadjuk azon pestszentlő-
rinci és pestszentimrei utcák listáját is, 
amelyekben megfelelő időjárás esetén 
még az idén megkezdődik és be is 
fejeződik a csatornahálózat kiépítése.

A széPséges oKtóBer

Még az időjárás is gyönyörű volt 
október 23. és november 4. között – 
babucs zoltán hadtörténész szerint a 
szemtanúk így emlékeznek vissza a 
forradalom napjaira, bár az nem volt 
végig napsütéses. Mindez jól jellem-
zi, mekkora törést jelentett a szovjet 
invázió kezdete. a Xviii. kerületieknek 
a forradalomból és a megtorlásból is 
alaposan kijutott.

A FőPásztor

A kerület első díszpolgára, somogyi 
lászló egykori plébános közösségét 
kereste fel erdő péter bíboros, érsek 
október 11–12-én a Havanna-lakó-
telepen. ez volt itt az első főpásztori 
vizitációja. a főpásztori látogatás régi 
gyakorlat a katolikus egyházban. 
ilyenkor az egyházmegye püspöke fel-
keresi a plébániákat, és erősíti a hívők 
közösségét.

lázító vAllomás

Ottó címmel október 20-án este tíz 
órakor a Hír Tv vetítő című műsorá-
ban portréfilm látható a kerületünkben 
élt frech ottó amatőr fafaragóról, aki 
húszévesen részt vett a forradalom-
ban, mert rájött, más az eszme, és 
más a valóság. Mindezért „ellenforra-
dalmárként” 14 évre ítéltek. a filmet a 
szintén a kerületben élő szobolits béla 
rendezte.

5. oldal 9. oldal 13. oldal 16. oldal2. oldal

�nagyszabású 
táncprodukci-
ót mutatott be 

a Madách Musical 
Táncművészeti 
iskola a kerület két 
nagy sportcsarno-
kában. 2800 néző 
volt kíváncsi az 
elsősorban gyere-
keknek, családok-
nak szóló vendég-
előadásra.

KeréKgyártó györgy  

− ez a történet szeretetről, barát-
ságról, megértésről szól. Azt hi-
szem, ennél fontosabb üzenetet 
ma nem találhatnánk – mondta 
Kucsák László alpolgármester, 
annak a színházi előadás-so-
rozatnak a kezdeményezője, 
amelynek révén 2800-an láthat-
ták a kerületben a Lázár ervin 
és Lázár Zsófia művéből készült 
Bogármese című nagyszabású 
táncelőadást.

kUlTÚRa HázHoz
− Kultúráért felelős alpolgár-
mesterként fontosnak tartom, 
hogy a diákok kedvezménye-
sen, szervezetten jussanak hoz-
zá olyan kulturális kínálathoz, 
amely a tanulmányi ismerete-
iket bővíti, az érdeklődési kö-
rüket tágítja – fogalmazta meg 
Kucsák László egyik törekvését.

e gondolat jegyében szervez-
te meg az önkormányzat több 
budapesti múzeum bevonásá-
val azt a múzeumpedagógiai 
programot, amelynek keretében 
700 kerületi diák láthatta a köz-
gyűjtemények érdekes, izgalmas 
anyagait.

nagy sikert aratott az a prog-
ram is, amelyik színházi elő-
adást hozott az iskolákba.

− Tavaly indítottunk el a 
gór nagy Mária színitanodával 
együttműködésben egy soroza-
tot: a társulat a kerületi iskolák 
osztálytermeiben mutatott be 
egy látványos, kifejezetten az is-
kolás korosztály számára készült 
előadást – magyarázta az alpol-
gármester. – A kezdeményezés-
nek két oka is volt. Az egyik 
az, hogy a színház az osztályte-
remben különös, ritka élményt 
jelent, ezért nagy is volt a sike-
re a diákok körében. A másik, 
és erről sem szabad megfeled-
keznünk, hogy távol vagyunk 
a belvárostól, ahol a fővárosi 
színházak működnek. Beutazni 
rengeteg idő és nem kis költség. 
Így azonban a kultúra, a színház 
házhoz jött.

Családi 
pRogRaM
Hasonló okok járultak hozzá a 
Bogármese című nagyszabású 
táncelőadás meghívásához és 
kerületi bemutatásához is.

− személyesen ismerem sár-
közi gyulát, a Madách Musical 
Táncművészeti Iskola vezetőjét, 
s a vele folytatott beszélgetések 
során vált világossá, hogy ezt az 
előadást szívesen látnánk a ke-
rületben is – mesélt a kezdemé-
nyezés ötletéről Kucsák László.

A Bogármese nagyszabású 
táncprodukció, amelyet Lázár 
ervin és lánya, Lázár Zsófia 
műve alapján készített a társu-
lat. Az előadásban mintegy 70 
szereplő vesz részt, és 30 mun-
katárs biztosítja a technikai 
hátteret. 

ingyenesen 
szóRakozHaTTak

− A darabot több alkalom-
mal játszották szeptember végén 
a kerületben, két helyszínen is: 
a Lőrinci sportcsarnokban és a 
Pestszentimrei sportkastélyban. 
Az önkormányzat pedig azzal 
tudott hozzájárulni a produkció 
bemutatásához, hogy ingyenes 
belépést biztosított – tájékozta-
tott az alpolgármester.

Arra a kérdésre pedig, hogy 
mi lehet az előadás sikerének a 
titka, így válaszolt:

− egy igazi közös családi él-
mény, kisgyermekek és felnőttek 
egyaránt megtalálják a maguk 
szórakozását. A kicsiket a szí-
nes forgatag, a mese nyűgözi le, 
míg a felnőtteket a darab erköl-
csi mondanivalója is megérinti, 
akárcsak a gyermekszereplők 
hihetetlen teljesítménye.

 „ez a történet 
szeretetről, ba-
rátságról, meg-
értésről szól. 
Azt hiszem, ennél 
fontosabb üzenetet 
ma nem találhat-
nánk” – mondta 
Kucsák lászló 
alpolgármester.



tiszta víz 
a pohárban
A kerületnek nem kell attól 
tartania, hogy az Ftszv Kft. 
által üzemeltetett Cséry-
telepen a talajba ürített 
szennyező olajos iszapból 
egészségre káros anyagok 
kerültek az ivóvízhálózatba. 

az október 8-án rendezett 
lakossági fórumon dr. Haintz 
Andrea, a népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv kerületi 
tisztifőorvosa és Galgóczy 
Gábor, a Közép-duna-völgyi 
Környezetvédelmi, természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség illetékese is megnyugta-
tóan nyilatkozott. 
galgóczy gábor elmondta, 
hogy amint tudomásukra 
jutott az illegális tevékenység, 
intézkedtek annak megszün-
tetéséről és a veszélyes hulla-
dék szabályos elszállíttatásá-
ról. galgóczy megerősítette, 
hogy mivel a cséry-teleptől 
12 kilométerre található a 
legközelebbi ivóvízbázis, a 
most feltárt szennyezés nem 
okozhat kárt az ivóvíz minő-
ségében. 
a fórumon szóba kerültek a 
fúrt kutak. dr. haintz andrea 
ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy jelenleg a legtöbb 
meglévő kút illegálisnak 
minősül, és ezeknek a vizét 
csak dísznövények, illetve 
a fű locsolására ajánlják.  a 
fórumon megjelentek felve-
tették a talajvíz szennyező-
désének a problémáját is a 
cséry-telepen végzett illegális 
hulladékürítés miatt. galgóczy 
gábor megerősítette, hogy az 
ellenőrző mintavételek nem 
mutattak ki pluszszennyező-
dést.
az ingatlanok értékének esetle-
ges csökkenése szintén szóba 
került, mivel az ivóvíz szennye-
zéséről szóló rémhírek károkat 
okozhattak e tekintetben. Volt, 
aki szerint rossz hírét keltették a 
kerületnek azok, akik felelőtle-
nül, nem a lakosság és a kerület 
érdekeit nézve tálalták az ese-
tet. ugyanakkor abban mindenki 
egyetértett, hogy a szennyezés 
felelőseit meg kell nevezni.
oláh csaba, a rákosmenti 
mezei őrszolgálat vezetője a 
fórumon cáfolta azt a hírt, mi-
szerint munkatársai már két éve 
tudtak a szennyezésről:
– Visszautasítom ezt a feltétele-
zést, az őrszolgálati naplókból 
nyomon követhető, hogy ilyen 
jelzés nem érkezett.

Bővebben a 3. oldalon

lőrincen és imrén is sikert aratott a Bogármese című táncelőadás

szuPerProduKció Két 
sPortcsarnoKBan

Kucsák lászló országgyűlési képviselőnek kezdeményezésének köszönhetően a színház 
ingyenesen elérhető lett a diákok és a szüleik számára a kerületben
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

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

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

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

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

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, 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
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

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

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

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

PusKás attila  

Ughy Attila kiemelte, hogy 
számos dolgot sikerült a beru-
házás során megoldani, maga 
az Imre-ház gyönyörű lett, a 
Hősök tere minden tekintet-
ben az itt élőket szolgálja, és a 
nemes utcában megvalósított 
közlekedésfejlesztés megköny-
nyíti a mindennapokat.

További 
feladaTok
A polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az imrei 
fejlesztés nem önmagért való 
projekt.

– A megújult Pestszentimre 
az értékeket teremtő és meg-
őrző sokoldalú polgároktól, a 
lelkiismeretes helyiektől lesz 
vonzó. Az imrei felújítás arra 
szolgál, hogy segítséget, teret 
nyújtson a mindennapi élet-
hez. A kerületi vezetőknek a 
lehetőséget kell megterem-
teniük ahhoz, hogy az itt élő 
közösség tovább erősödjön 
és fejlődjön. Ha ezt el tudjuk 
érni, akkor megtettük a köte-
lességünket. Ha több lehető-
séget teremtünk, akkor elébe 
megyünk az igényeknek, ha 
pedig újabb és újabb ötlete-

ket teszünk elérhetővé, akkor 
nemcsak magunknak, hanem 
a gyermekeinknek is segíthe-
tünk – fogalmazott a polgár-
mester.

Kucsák László alpolgármes-
ter köszöntőjében elmond-
ta, hogy a kerület vezetősége 
további fejlesztéseket tervez. 
ennek egyik bizonyítéka az, 
hogy az önkormányzat visz-
szavásárolta a Pintér Kálmán 
szakrendelő melletti telket, 
amelynek jövőbeni funkciójá-
ról folynak a megbeszélések.

RendőRségi 
iRoda nyílik
Az 1938–39-ben épült, helyi 
védettség alatt álló Imre-ház-

nak, a Hősök terének és a ne-
mes utca 1–60. szám közötti 
szakaszának felújításáról az 
átadón Lévai István Zoltán 
alpolgármester számolt be. A 
felújítás során átalakították a 
felső szintet, és akadálymen-
tessé tették az épületet. Maga 
a ház, Pestszentimre történe-
tében egyedülálló módon, az 
eredeti formájában maradt 
fenn.

– A földszinti gyógyszertá-
ron kívüli területet a helyi civil 
szervezetek vehetik igénybe, 
és a tervek szerint november 
1-jétől itt lesz a pestszentimrei 
rendőrségi iroda is – mondta 
Lévai István Zoltán. – Cél az 
is, hogy az Imre-ház a jövőben 
a helyi művészek találkozó-
helyévé váljon. ezt a funkciót 
egy terasz kialakítása is segíti. 
Megoldottuk az épület aka-
dálymentesítését is, két rám-
pa, valamint egy lift teszi a 
házat mindenki számára hasz-
nálhatóvá.

A Hősök tere felújításával 
kapcsolatban az alpolgármes-
ter kiemelte, hogy a sűrű be-
építésű városrészekben nagy 

szerep hárul a zöldterületekre, 
amelyek helyet adnak a sza-
badidős tevékenységeknek, és 
találkozóhelyül is szolgálnak.

– A városi zöldterületek a 
gyerekek fejlődésében is fon-
tos szerepet játszanak, mert 
a kicsik ezeken a helyeken is-
merhetik és figyelhetik meg 
a természetet közelebbről. A 
közös zöldterületre annak 
ellenére mutatkozott igény, 
hogy Imrén elég nagy az ár-
nyas kertes, családi házas öve-
zet – hangsúlyozta Lévai Ist-
ván Zoltán, hozzátéve, hogy a 
megújult Hősök tere kellemes 
kontrasztja a nemes utca for-
galmas kezdeti szakaszának. 
nem mellékes, hogy a felújí-
tott játszótéren hét új játék is 
várja a legkisebbeket.

könnyebb 
a paRkolás
A nemes utcai fejlesztés révén 
sikerült enyhíteni az érintett 
útszakaszon a forgalmat. Az 
Imre-házzal szemben 35 autó 
befogadására alkalmas parko-
ló létesült, a nemes utcában 
pedig több tucat felújított, il-
letve új parkolóhely várja az 
autóval érkezőket. Az úttestet 
új kopóréteggel vonták be, ki-
alakítottak két gyalogátkelőt, 
négy középszigetet, és áthe-
lyeztek egy buszmegállót is. 
A környékbeli utcák forgal-
mának megnövekedését azok 
egyirányúvá tételével, illetve 
közlekedési akadályok kihe-
lyezésével előzik meg. Végül, 
de nem utolsósorban felújí-
tották az utcában a közvilá-
gítást is.

�befejeződött az imre-háznak, a Hősök teré-
nek és a nemes utca kijelölt szakaszának 
a felújítása. a pestszentimre-városközpont 

megújítása elnevezésű projekt részét képező 
beruházások ünnepélyes átadóján Ughy attila 
polgármester elmondta, hogy az ünnepség nem a 
végét jelenti az imrei fejlesztéseknek, hanem csak 
egy állomását.

ughy attila kiemelte, hogy a megújult Pestszentimre az értékeket teremtő és megőrző sokoldalú polgároktól lesz vonzó

Könnyebb lett a közlekedés a Nemes utcában
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Elkészült 
az ImrE-ház 
és a hősök tErE

szeresséK A megúJUlt imre-házAt is
péterszegi imre projektmenedzser szerint kihívás, de 
egyben nagyszerű, izgalmas feladat volt az imre-ház 
felújítása. 
– Megtaláltuk a megfelelő műszaki megoldásokat, és 
elmondható, hogy a körülményekhez képest sikere-
sen oldottuk meg a mindenkori feladatokat. Remélem, 
annak ellenére, hogy sokaknak hiányzik az imre-ház 
megszokott régi képe, az újat is meg fogják kedvelni. 
biztos vagyok abban, hogy ha sikerül jó funkciókat ta-
lálni az épületnek, akkor az imreiek továbbra is szeretni 
fogják azt.
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� a Cséry-telep 
ügye választási 
kampánytéma-

ként jelent meg a köz-
életben. pesti imre, 
budapest főváros 
kormányhivatalának 
vezetője szerint azon-
ban az ilyen esetek-
ben szükséges prob-
lémakezelés sohasem 
politikai kérdés. a 
kormánymegbízott 
szerint leginkább azok 
viselkedtek felelőt-
lenül, akik maguk is 
előidézték a Cséry-
teleppel kapcsolatos 
gondokat. 

városKéP   

– Budapest Főváros Kormány-
hivatala és a kerületi önkor-
mányzat közös sajtótájékoztatót 
tartott a Cséry-telepen történ-
tekről. Ezen ön egy sajátos kife-
jezést használt: katasztrófakese-
lyűknek nevezte azokat, akik a 
leghangosabbak voltak a rémhí-
rek terjesztésében.

– egy környezetkárosítás 
esetén mindenki számára lé-
nyeges tisztázni, hogy mi tör-
tént valójában. Milyen mértékű 
a károsítás, jelent-e veszélyt a 
lakosságra, hogyan lehet felszá-
molni a károkat? Ugyanakkor a 
felelősök felkutatása és a felelős-
ségre vonás is elengedhetetlen. 
ezek azonban mind-mind szak-
mai kérdések. Kétségkívül igaz, 
hogy választási kampányban 
vagyunk, és az ellenzéknek fon-
tos, hogy egy ilyen ügyet meg-
próbáljon a jelenlegi politikai 
vezetés számlájára írni, de en-
nek vannak határai. Azt gondo-
lom, hogy nemcsak káros, ha-
nem kifejezetten ízléstelen olyan 
dolgokat állítani, amelyeknek 
semmi közük a valósághoz, de 
alkalmasak arra, hogy emberek 
tízezreit megfélemlítsék, elbi-
zonytalanítsák, nemcsak ízlés-
telen, hanem kifejezetten káros. 
A rémhírterjesztés kategóriájá-
ba tartozik, amelynek akár bün-
tetőjogi következményei is le-
hetnek. Amikor azt látom, hogy 
a Cséry-telep egyedi esetéből a 
szocialisták „az elmúlt évtized 
legnagyobb környezetvédelmi 
katasztrófáját” vizionálják, az 
egyértelműen azt jelenti, hogy 
a gyűlölet- és félelemkampány 
megjelent a kerületben. ennek a 
helyi szocialisták a kiszolgálói, 
akik ezért valóban kiérdemlik a 
„katasztrófakeselyű” jelzőt.  

– A Cséry-telepen gyakor-
latilag egy évszázada folyik a 
környezetszennyezés. A váratlan 
helyzetekben mi a legfontosabb, 
amit vizsgálni kell? 

– Az egyik legfontosabb kér-
dés számunkra az volt, hogy a 
most leengedett olajos szeny-
nyezés fokozta-e a már meglévő 
szennyezettséget. A vizsgálatok 
azt mutatták, hogy nem. Tehát 
a terület szennyezett, és szükség 
van a rendezésére, a kármente-
sítésre, de a mostani szennyezés 
– amit mi mélységesen elítélünk 
– nem fokozta a szennyezett-
séget. ezért kifejezetten felhá-
borítónak tartom az ellenzéki 
nyilatkozatokat és szórólapokat, 
amelyek szerint a kerület ivóvíz-
ellátása veszélyben van. egyálta-
lán nincs veszélyben – minden 
vizsgálat megerősítette, hogy az 
ivóvízellátás biztonságos. 

– Budapest Főváros Kor-
mányhivatala helyszíni sajtó-
tájékoztatón mutatta be, hogy 
a mért értékekben nem történt 
változás az elmúlt évekhez ké-
pest. Miért tartotta fontosnak, 
hogy az adatokról személyesen is 
beszámoljon?

– Mint Kormánymegbízott-
nak és mint Budapest Főváros 
Védelmi Bizottsága elnökének 
kötelességem, hogy hitelesen, 
egyértelműen és korrekt mó-
don tájékoztassam a lakosságot. 
ezt személy szerint is fontosnak 
tartottam, mert olyan mértékű 

rémhírterjesztés kezdődött el, 
amely durván sértette a kerület 
lakosainak nyugalmát. A kor-
mányhivatal minden hasonló 
helyzetben kötelességének érzi, 
hogy tisztázza az adott hely-
zetet, és megtegye a megfelelő 
intézkedéseket. Minden olyan 
lehetőséggel élnünk kell, amely 
biztosítja a helyi lakosság egész-
ségét, és megóvja a nyugalmát. 
A Cséry-telep ügyében minden-
ki szakszerűen végzi a feladatát, 
és mindent megtesz azért, hogy 
a hibákat feltárja, megtegye az 
óvintézkedéseket, és felhívja a 
figyelmet a kármentesítés fon-
tosságára. 

– Ez azt jelenti, hogy a kor-
mányhivatal támogatni fogja a 
terület rekultivációját is? 

– A Cséry-telep sok-sok évti-
zedes szennyezését csak a teljes 
rekultivációval lehet orvosol-
ni. A főváros korábbi vezetése 
sajnos semmit nem tett a telep 
környezetszennyezésének meg-
szüntetésére; még 2007 októbere 
után sem ellenőrizte, hogy ezen 
a területen megszűnt-e a szeny-
nyezés, vagy sem. Tervek szü-
lettek arra, hogy a 2014–2020 
közötti uniós fejlesztési ciklus-
ban tudjunk majd forrásokat 
szerezni a teljes rehabilitációra, 
a teljes kármentesítésre.

– Mindenki előtt ismert, hogy 
a korábbi városvezetők még a 
Központi Szennyvíztisztító Telep 
iszapjának a Cséry- telepen való 
elhelyezését, ún. komposztálóte-
lep kialakítását kezdeményezték 
a Fővárosi Önkormányzatnál. Ez 
szerencsére nem valósult meg…

– Akik korábban kormány-
zati szerepet töltöttek be, vagy 
a főváros vezetésében megha-
tározó szerepet játszottak – a 
Demszky-éra alatt mindig szo-
cialista többség volt a főváros 
vezetésében –, sohasem vették 
komolyan a Cséry-telepen kiala-
kult helyzetet. sőt, ahogy ön is 
említette: engedélyezték volna 

a telep további szennyezését, fi-
gyelmen kívül hagyva a lakók 
jelzéseit, amelyek a szennye-
zéssel és a bűzzel kapcsolatban 
rendszeresen érkeztek. ezért is 
felháborító a szocialisták mos-
tani viselkedése, hiszen egyér-
telműen látszik: az elmúlt húsz 
évben, 2007-ig nem voltak part-
nerek az ügy rendezésében. Jól 
láthatóan nem érdekelte őket a 
XVIII. kerületi lakosság. Most 
azonban, amikor egy üzemi sza-
bálytalanság történt, „katasztró-
fahelyzetet” vizionáltak. Olyan 
helyzetet, aminek – bizonyos 
mértékig – ők is előidézői vol-
tak. 

A vizsgálAtoK 
megállAPítottáK
A népegészségügyi 
szakigazgatási 
szerv 
Közegészségügyi 
laboratóriumi 
decentruma 
mikrobiológiai és 
kémiai vizsgálatai 
nem mutattak 
ki károsanyag-
tartalmat a Xviii. 
kerületi vezetékes 
ivóvíz-hálózatban.
A Fővárosi 
vízművek zrt. 
által szolgáltatott 
közműves 
ivóvízellátás 
biztonságos, a 
víz megfelelő 
minőségű.
A szakemberek 
egyetlen esetben 
sem tapasztaltak 
közegészségügyi 
hiányosságot, 
járványveszélyt a 
területen.



MInDenneK 
VAn HATárA
Pesti Imre kormánymegbízott szerint a rémhírterjesztés 
durván sértette a kerület lakosainak nyugalmát

Pesti imre: akik korábban kormányzati szerepet töltöttek be, vagy a főváros vezetésében meghatározó szerepet játszottak – a demszky-éra alatt mindig 
szocialista többség volt a főváros vezetésében –, sohasem vették komolyan a cséry-telepen kialakult helyzetet

A reKUltiváCió A Cél 
pesti imre fővárosi kormánymegbízott arról számolt be a cég telephelyén Ughy attila Xviii. kerületi polgármesterrel és kucsák 
lászló alpolgármesterrel közösen tartott október 8-i sajtótájékoztatón, hogy sem a közműveket, sem a zárt rendszerben 
Csepelről érkező ivóvíz minőségét nem veszélyezteti a fővárosi Településtisztasági és környezetvédelmi kft. által üzemeltetett 
Cséry-telepen a talajba engedett olajos iszap. 
Ughy attila kiemelte, hogy a most leleplezett illegális tevékenység már a 2010 előtti években is zajlott.
– fontos tudni, hogy a kerületi önkormányzatnak korlátozott a hatásköre az ilyen ügyek feltárásában vagy befolyásolásában, 
vagy egyáltalán nincs is. ennek ellenére a kerület vezetése többször is tájékozódott ebben az ügyben, és próbált előrelép-
ni – mondta a polgármester. – nagyon szeretnénk, ha ez a terület hamar megváltozna. ebben sokat segíthet a csatornázás 
megkezdődése.
Ughy attila kiemelte: mindent megtesznek azért, hogy a jövőben a fővárosi és az országos költségvetésben elkülönített összeg 
garantálja a Cséry-telep rekultivációját. ehhez szeretnék a legszélesebb körű támogatást megszerezni, hogy minél előbb vissza 
lehessen adni ezt a területet a természetnek és a környéken élőknek.
kucsák lászló hozzátette: vizsgálják, hogy az ügyben különböző módokon terjesztett, a lakosság riogatására alkalmas hírek 
kimerítik-e a közveszéllyel való fenyegetés kategóriáját.
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A változás te 
magad légy!
A Jobbik nemzeti estek elnevezésű 
programsorozatának október 3-i ren-
dezvényén Bogár lászló közgazdász 
volt a vendég.

A méltán népszerű közgazdász ellentmon-
dó előadást tartott, hiszen egyfelől sokkolóan 
ható adatokkal támasztotta alá az ország va-
gyonának széthordását, ráadásul a megoldásra 
is utalt, amikor gandhit idézve arra buzdított: 
„A változás te magad légy!”, másfelől viszont 
konkrét lépésekhez tanácsot hiába is várt tőle a 
hallgatóság. 

Talán a legdöbbenetesebb adat az, hogy egy 
80 országot vizsgáló összehasonlítás szerint 
Magyarországnál csak nigériából szippantottak 
ki több pénzt a multinacionális vállalkozások. 
negyven év alatt összesen 300 milliárd dollárt 
vesztettünk el, és ebben még nincs benne az a 
242 milliárd dollárnyi vagyon, amely offshore 
cégeknél landolt.

Azzal sem lehet vitatkozni, hogy amíg az 
éves gDP-növekedésnél többet visznek ki az 
országból a multinacionális cégek, addig való-
jában nem lehet növekedésről beszélni, és a ki-
szolgáltatottságunk sem fog mérséklődni. De – 
mint arra Bogár László rámutatott – a gazdasági 
problémáknál is van nagyobb baj. Lehangoló, 
sőt drámai a népesedési helyzet, ami alapvető 
fordulat nélkül a magyar népesség összeomlá-
sához vezet. ennek fő oka a pillanatnyi érdeke-
ket szem előtt tartó individualizmus.

A helyzetértékelés egyértelmű, az azonban 
elgondolkodtató, hogy Bogár László az előadást 
követően elhangzó olyan egyszerű kérdésre sem 
tudott válaszolni, miszerint mit tegyünk hol-
nap.   

Pedig a válasz kézenfekvő, sokszor és sokan 
elmondták már: valahányszor lehetőségünk mu-
tatkozik, hazai kereskedőnél vásároljunk hazai 
terméket, már csak azért is, mert a hipermarke-
tekben 5-10 forinttal olcsóbban kínált külföldi 
áru hosszú távon drágább. A népesedéspolitikai 
drámát pedig a szerető család modelljével lehet 
megállítani, mert az ilyen környezetben felnövő 
fiatal maga is több gyermeket vállal, még akkor 
is, ha tisztában van vele, hogy ez anyagilag nem 
lesz mindig könnyű.

s. n. zs.  

Megújuló 
szaunák és 
uszodavilágítás
Az úszni vágyókat három uszoda is fo-
gadja Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, 
vagyis más kerületekkel összehason-
lítva kiemelkedő sportolási lehetősé-
gek állnak rendelkezésre. ezeket a 
létesítményeket azonban rendszere-
sen gondozni, modernizálni kell, ezért 
örömteli, hogy az őszi szezonban több 
észrevehető változás várja a vilmos 
endre sportcentrum (volt malév), a 
Kastélydombi, illetve a Bókay-kertben 
lévő Park uszoda látogatóit

Az egyik újdonság az, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. munkatársai a 
szezonkezdetre mindhárom létesítményben fel-
újították az uszodaterek világítását.

Az egykori Malév-uszodában a férfiöltöző 
oldalán lévő szauna állapota a napi  15-16 órás 
használat miatt az idők során igencsak lerom-
lott, de az idei karbantartási terv keretében 
most sikerült felújítani. A minőségi munkának 
és a felhasznált speciális faanyag hosszabb élet-
tartamának köszönhetően a szauna várhatóan 
még sokáig szolgálja az uszoda közönségének 
regenerálódását. 

A munkálatokat a városüzemeltető cég saját 
erőből, ezáltal költségkímélő módon végezte el. 
ez azt is lehetővé teszi, hogy októberben a Park 
uszoda szaunáját is felújítsák. 

A Városgazda vezetősége jövő nyárig további 
fejlesztéseket tervez a kezelésében lévő létesít-
ményekben.

P. a.

gyurcsány 
nem ígér
nem szabad felelőtlenül ígérni – hang-
súlyozta gyurcsány Ferenc a Kondor 
Béla Közösségi házban megrende-
zett lakossági fórumon. nem is tartott 
hosszú programbeszédet.

− elnézést, hogy késtem, egy barátommal főz-
tem, mert most épp egy szakácskönyvet írok 
– lépett a közösségi ház színpadára Gyurcsány 
Ferenc október 9-én. A Demokratikus Koalíció 
elnöke és miniszterelnök-jelöltje ebben a köz-
vetlen hangnemben tartotta meg lakossági fó-
rumát.

A Havanna-lakótelep egyértelmű balolda-
liságáról szóló mítosz fakulni látszott, amikor 
a volt miniszterelnök a helyszínre érkezett: 
gyurcsány ellenzői, akik már az esemény kez-
dete előtt táblákkal vonultak fel, és a Kondor 
Béla sétányon felállított hangosító berendezés 
segítéségével részleteket játszottak le az őszödi 
beszédből, az érkező elnök láttán karakteres 
hangot adtak nemtetszésüknek. A tiltakozók 
azonban – éppúgy, mint pár héttel ezelőtt, 
amikor Bajnai gordonnak volt fóruma a rózsa 
Művelődési Házban – kívül maradtak, így az 
eseményt nyugodt körülmények között lehetett 
megtartani.

− nem szabad felelőtlenül sokat ígérni – 
mutatott rá gyurcsány Ferenc. Feltehetőleg ez 
választási programjának egyik legfontosabb 
üzenete, mert többször elismételte: lett légyen 
szó akár a nyugdíjakról, akár az egészségügy-
ről vagy az oktatásról. Az e tekintetben óvatos 
miniszterelnök-jelölt egyébként valóban nem is 
ígért semmit, ami azonban a hallgatóságát nem 
zavarta. A Kondor aznapi közönsége örömmel 
hallgatta a DK-elnök elsősorban kritikai ész-
revételeket megfogalmazó stand-upját, egészen 
addig, amíg az előadónak tovább nem kellett 
indulnia egy élő televíziós interjúra.

− Ott folytatjuk – ígérte már a fórum legele-
jén gyurcsány Ferenc.

K. gy.

elment 
a sportlegenda
életének 79. évében elhunyt Fü-
les györgy, a szentlőrinci Atlétikai 
Club egykori serdülő és ifjúsági 
labdarúgója, később a Postás, a 
Kistext és a lőrinci Fonó játéko-
sa, edzője, aki több mint két év-
tizeden át volt a lőrinci Fonó sK 
elnöke.

A kerület 
sportszerető 
k ö z ö n s é g e 
jól ismerte 
és kedvelte 
a  mindig vi-
dám, mókázó 
Füles gyurit. 
s z á m t a l a n 
emlékezetes 
s p o r t e s e -
mény lelkes 
s z er ve z ője , 
r e n d e z ő j e 

volt. rajongott a labdarúgásért, mindent 
megtett az általa irányított csapatokért és 
azok tagjaiért. A sportolók mindig szá-
míthattak a segítőkészségére, a támogatá-
sára. régóta betegeskedett, de a gondjait 
mindig egyéni humorral, másokat megne-
vettetve palástolta el mindenki előtt. Igazi 
lőrinci sportlegenda távozott közülünk. 
Temetése október 9-én volt a Lőrinci te-
metőben.

Az 1908 sZAC Kse megőrzi Füles 
györgy emlékét. nyugodj békében, gyuri!

Pintér Béla 
az 1908 SZAC KSE elnöke

Idén 18 munkaadót díjaztak, közülük kilenc a két 
évvel ezelőtt megkapott elismerés meghosszabbí-
tásában részesült. Utóbbiak közé tartozik a XVIII. 
kerületi önkormányzat és a Bababirodalom Böl-
csőde és szolgáltató Központ.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
hat éve alkalmaz főállású esélyegyenlőségi refe-
renst, és saját intézményeiben folyamatosan helyez 
el megváltozott munkaképességű munkavállaló-
kat. Tavaly nyolc fogyatékossággal élő ember ka-
pott állást.

– A jövőben is igyekszünk földeríteni, hogy kik 
azok a fogyatékkal élők, akik be tudnak tölteni 
különböző munkaköröket, és hasznos tagjai lehet-
nek egyrészt a polgármesteri hivatalnak, másrészt 
az önkormányzati intézményeknek – mondta az 
október 10-i díjátadót követően Csomó Tamás al-
polgármester. – A mi felelősségünk, hogy a saját 
intézményeinkben rendezett legyen a fogyatékos-
sággal élő munkavállalók helyzete, a velük való 
együttélés és a közös munka. Ha közöttünk dol-
goznak ezek az emberek, hamar rájövünk arra, 
hogy sokkal többet kapunk tőlük, mint amennyit 
karitatív alapon mi adunk nekik.

A Babairodalom bölcsődében több megválto-
zott munkaképességű dolgozót foglalkoztatnak 
kertészként, illetve a konyhai személyzetben.

– először azért nyertük el a díjat, mert felvet-
tünk egy autista kolléganőt. Azóta konyhai kise-
gítőként három éve dolgozik már nálunk, kitűnő 
munkát végez, és egyre jobban részt vesz a közös-
ségi életben is – mondta Pantó Lászlóné, a bölcső-
de szakmai vezetője.

– Az elmúlt három év egyik kiemelt célja az volt, 
hogy minél több megváltozott munkaképességű 
ember dolgozzon Magyarországon – mutatott rá 
Fülöp Attila, az emberi erőforrások Minisztériu-
mának család- és esélyteremtési politikáért felelős 
helyettes államtitkára. – ezt szolgálta és szolgálja 
ma is az a rendszerátalakítás, amely mind a pályá-
zati, mind a támogatási területet érinti. – A nyílt 
munkaerőpiacon korábban nem volt olyan állami 
támogatási forma, amelyik a megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatását ösztönözte, azonban 
tavaly óta igényelhető már a rehabilitációs kártya. 
Míg 2012-ben 9500-an éltek ezzel a lehetőséggel, 
2013 júliusáig már több mint 19 ezren.

➜ P. a.

Újabb elismerés a kerületnek 
negyedik alkalommal adták át a Fogyatékosságbarát munkahely elismerést, ame-
lyet a salva vita Alapítvány 2010-ben hívott életre, hogy elősegítse az álláskereső 
fogyatékossággal élő emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egy-
másra találását. A díjat azok a szervezetek nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy 
folyamatosan fejlesztik a fogyatékkal élő munkavállalók toborzásával, foglalkozta-
tásával, megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat.

szépül a Fadrusz-kereszt környéke 
Pihenőtérrel, padokkal, új virágágyásokkal gazdagodik a hargita téri Fadrusz-
kereszt környéke. A terület rendezésével az önkormányzat méltó környezetet kíván 
kialakítani az 1956-os emlékmű mögé került kereszt körül. 

– A terület rendezésére azért van szükség, mert 
a lakosság úgy vélte, hogy a Fadrusz-kereszt hát-
térbe szorult az emlékmű mögött. Most a kereszt 
és az emlékmű között létrejön egy burkolt pihe-
nőtér, amelyet padok vesznek körül –tájékoztatott 
Szerdahelyi-Németh Klára, a XVIII. kerületi ön-
kormányzat főépítészi asszisztense. – A pihenő-
ig egy ugyancsak kövezettel burkolt sétány vezet 
majd.

A Fadrusz-kereszt mellől ki kellett vágni a 
beteg tujasort, s a fákat más növényekkel pó-
tolják. A kereszt mögé tiszafák kerülnek. Az 
új pihenőteret süllyesztik a korábbi járószint-
hez képest, így a térből kiemelkedő keresz-
tet három lépcsőn lehet majd megközelíteni.  
   – A pihenőtér kialakításával összekapcsolódik a 
kereszt és az 56-os emlékmű, oly módon, hogy a 
kereszt megkapja az őt megillető helyet a téren – 
mondta szerdahelyi-németh Klára.

A tér rendezésének első üteme október 23-ig 
elkészül, a további munkálatok előreláthatólag ta-
vasszal fejeződnek be.

A tervek szerint a kerület valamennyi intéz-
ményi játszóterének összes játékát felújítja az év 
végéig a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. A karbantartás több tucat óvodát és bölcső-
dét érint.

– szeretnénk elérni, hogy egyetlen lezárt ját-
szóeszköz se legyen az óvodák és a bölcsődék ud-

varán, és hogy a jelentős részük fel legyen újítva 
– mondta Lepsényi Tibor. A Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. Műszaki és Városüzemel-
tetési Divíziójának igazgatója elmondta, a kültéri 
játékok többségével az a legnagyobb baj, hogy an-
nak ellenére, hogy a szabadban való használatra 
tervezték őket, egyáltalán nem tartósak, rosszul 
viselik az időjárást. – Az épített játékok, a hajók 
vagy a mászótornyok általában öt-hat év alatt tel-
jesen tönkremennek, ezért újakat kell vásárolni 
helyettük.

Két busz vonalán összesen négy megállót lé-
tesítenek a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. munkatársai. A novemberben induló 236-os 
járat vonalán készülő négy megállóból három lesz 
a kerületünkben, egy pedig Vecsésen. A 236-os 
autóbusz a vecsési Market Central és a Havanna 
utcai lakótelep között, a 236A jelzésű busz a pest-
szentlőrinci Mednyánszky utca és a Havanna-la-
kótelep között fog közlekedni.

– ezen a vonalon három megállót építtet a 
kerületi, egyet pedig a vecsési önkormányzat – 
mondta Lepsényi Tibor.

A 194-es busz vonalán egy teljesen új megál-
lóhelyet kell kialakítani a Méta utca és az Ipacsfa 
utca találkozásánál. A munkálatok a tervek sze-
rint október végéig valamennyi helyszínen befeje-
ződnek. 

➜ P. a.



Városkép p 2013. október 16. XXII. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

5KözéletVan, aki már ötven éve várja a csatornázást

� a lőrinciek 
számára tartott 
lakossági fórumot 

a szeptember 20-
án megkezdődött 
csatornázási 
munkálatokról az 
önkormányzat. 
Hamarosan az imreiek 
is személyesen 
tájékozódhatnak a rég 
várt beruházásról.

KeréKgyártó györgy  

− Mi már ötven éve várjuk, 
hogy végre csatornát kapjunk – 
tette fel a kezét egy úr Ughy At-
tila polgármester kérdésére rea-
gálva azon a lakossági fórumon, 
amelyet a Lőrinci sportcsarnok-
ban rendezett az önkormányzat 
október 2-án. A fórum célja az 
volt, hogy a pestszentlőrinciek 
pontos tájékoztatást kapjanak 
a munkálatokról (hamarosan 
a pestszentimreiek számára is 
szerveznek hasonló találkozót), 
és bár a kerület vezetősége és a 
lakosság részéről is többen meg-
említették: évtizedek óta várt 
beruházásról van szó, az ötvenes 
szám mindenkit meglepett.

TáMogaTják 
− A XVIII. kerület kiemelt he-
lyet foglal el az uniós támo-
gatással megvalósuló fővárosi 
projektben, ezt jól mutatják a 
számok – hívta fel a figyelmet 
a Fővárosi Önkormányzatot 
képviselő Szeneczey Balázs fő-
polgármester-helyettes. Tájé-
koztatásából kiderült, hogy a 16 
kerületet érintő beruházásban 
240 kilométer csatornát fektet-
nek le, ebből nagyjából 90 kilo-
méternyit nálunk. A kerületben 
összesen 7200 – köztük 2929 
lőrinci – család lakóhelye válik 
ezáltal komfortosabbá. 

−A főváros csatornázottságá-
nak mértéke ezzel a beruházás-
sal 95 százalék fölé emelkedik, 
ami egy modern európai vá-
rosban el is várható. Joggal kér-
dezheti meg bárki, miért nem 
kezdődött meg előbb a munka. 

Amikor 2010-ben a főváros új 
vezetése áttekintette a helyze-
tet, kiderült, hogy erre nemhogy 
pénz nincs elkülönítve, de még 
pályázatot sem adtak be. A nul-
láról kellett kezdeni mindent – 
mondta el szeneczey Balázs. 

Ughy Attila hozzáfűzte:
− A 2010 óta működő ke-

rületi önkormányzat az első 
pillanattól lobbizott ezért a le-
hetőségért. A beruházás sikeré-
hez most az 600 milliós önrész 
mellett azzal is hozzájárultunk, 
hogy az érintett ingatlantulaj-
donosoktól átvállaltuk a 40 ezer 
forintos közmű-hozzájárulá-
si díjat, a telken belüli bekötés 

költségeit pedig szociális alapon 
nyújtott kamatmentes kölcsön-
nel támogatjuk.

fonTos a 
TájékozTaTás 
A beruházás – amelynek mun-
kálatai szeptember 20-án kez-
dődtek meg – a tervezett 2015. 
július 20-i befejezés után csak itt 
a kerületben 10 milliárd forintos 
értéket képvisel majd. A lakos-
sági fórum résztvevői tájékoz-
tatatást kaptak az ütemtervben 
foglalt munkák megkezdéséről. 
ezen túlmenően valamennyi 
érintett ingatlantulajdonos fo-

lyamatos tájékoztatást kap több 
csatornán is: a Városkép és a 
bp18.hu portál kiemelten foglal-
kozik a beruházással, a kijelölt 
területeken plakátok jelzik majd 
a munkarendet, és az egyéni 
képviselők is vállalták a segítsé-
get. A kivitelező cégek munka-
társai személyesen is felkeresik 
a tulajdonosokat, továbbá infor-
máció kérhető egy zöldszámon 
és egy központi telefonszámon 
is.

a Telken belül 
A kérdezők legtöbbjét – amel-
lett, hogy saját körzetében mikor 
kezdődnek majd el a munkála-

tok – a telken belüli bekötéssel 
kapcsolatos kérdések foglalkoz-
tatták. A kivitelezők hangsú-
lyozták, hogy a legtöbb esetben 
a telektulajdonos maga választ-
hatja meg, hol legyen a telkén 
a közmű-csatlakozási pont, s 
erről előzetesen egyeztethetnek 
az őket felkereső szakemberek-
kel. Ughy Attila elmondta, hogy 
a telken belüli bekötésekkel az 
önkormányzat egyetlen céget 
bíz meg: a saját tulajdonában 
lévő Városgazda XVIII. kerü-
let nonprofit Zrt-t. A lakók el-
dönthetik, hogy a Városgazdát 
bízzák-e meg a munkával, vagy 
saját kivitelezőt fogadnak, de 

a polgármester nyomatékosan 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
senki mást ne engedjenek be, 
aki az önkormányzatra hivat-
kozva próbál ajánlatot tenni, 
pláne gyanúsan alacsony áron. 
(A szakértők szerint a telken 
belüli bekötés reális díja normál 
esetben 6000–8000 forint méte-
renként.)

A Fővárosi Csatornázási Mű-
veket képviselő Hornyák István 
egy másik fontos tényre is fel-
hívta a figyelmet:

−A hálózatra azok is rá tud-
nak csatlakozni, akik telken be-
lül vagy más telekről szolgalmi 
jog alapján kapják a vizet, és 
mellékvízmérővel rendelkez-
nek. ez egy díjmegosztási szer-
ződéssel lehetséges, amelyről a 
szakemberek információt adnak 
majd.

Fontos tudni azt is, hogy a 
szennyvíz elvezetése egyes terü-
leteken csak a telken belül meg-
épített házi átemelő rendszerrel 
lehetséges. ennek beruházási és 
üzemeltetési költségeit a csator-
názási művek vállalja magára.

modErn város épül
A csatornázással végre korszerű közműhálózat jön létre a fővárosban
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a telken belüli bekötésekkel az önkormányzat a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt-t bízta meg

– elképzelésünk szerint a helyi vál-
lalkozók a telken belüli csatornázási 
munkákat végeznék. Mivel ezek nin-
csenek közbeszerzési eljáráshoz kötve, 
hanem a lakosság önmaga rendelheti 
meg, nincs akadálya annak, hogy egy 
általunk ellenőrzött listából válassza-
nak szakembereket – mondta Erdődy 
Viktor. 

ez azért is volna előnyös, mert ki-
alakulhatna egy ajánlási rendszer, 
amelynek segítségével a vállalkozások 
később is több megbízáshoz jutnának, 
de jól járnának a lakosok is.

– Kamarai tagsággal rendelkező cé-
geket tudnánk ajánlani. A megrendelők 
számára garancia volna az, hogy ezeket 
a vállalkozásokat ellenőrizni tudjuk, 
így biztosan olyasvalakivel kötnének 
szerződést, aki ért is ahhoz, amit csinál 
– emelte ki az elnök.

A fórumon Ughy Attila polgármester 
a csatornázási munkálatok megkezdése 
mellett röviden beszámolt az FTsZV 
Kft. által üzemeltetett Cséry-telepen 
történt iszapszennyezés ügyében foly-
tatott vizsgálatokról és a kerület adós-
ságállományának a csökkenéséről is. 
ez utóbbiról szólva kiemelte, hogy a 
kerület jelenlegi vezetősége által folyta-
tott feszes gazdálkodásnak köszönhe-
tően a korábbról megörökölt csaknem 
12,5 milliárd forintos adósságállomány 
idén június végére mintegy 8 milliárd 
forintra apadt. A polgármester azt is 
elmondta, hogy a fennmaradó tartozás 
még jelentősebb csökkenése vagy akár 
megszűnése érdekében az önkormány-
zat tárgyal a kormánnyal egy adósság-
konszolidáció lehetőségéről.

➜ P. a.

LeHeTősÉg A HeLyI 
VáLLALKOZásOKnAK

 

inFormáCió
e-mail: 
nfo@epulocsatorna.hu
zöldszám:
06-80-205-412 

Pestszentimrén 
FolytAtódiK
november 13-án szer-
dán 18 órától Ughy attila 
polgármester részvéte-
lével lakossági fórumot 
tart az önkormányzat a 
csatornázási témakör-
ben a pestszentimrei 
lakosoknak a sportkas-
télyban. 

 A CsAtornázás ütemterve
 szeptember közepén elkezdődött a csatornázás a kerületünkben. 

a pestszentlőrincen már folyamatban lévő munkák a latorca utcában 
és a szemere istván téren október 18-ig, a Cser és a sajó utcában 
november elejéig, a poprád és a zemplén utcában november 15-ig, 
a szepes utcában november 22-ig fejeződnek be.

 a folytatást a következő ütemezés szerint tervezik a kivitelezők: 
– Abaújvár utca: november 4-től december 15-ig
– Billentyű utca: október 21. és november 22. között
– Bódva utca: október 21-től november 15-ig
– Csallóköz utca: november 14. és december 6. között
– Forgó utca (a szepes és az Ugocsa utca között): november 4-től 

december 15-ig
– Forgó utca (a Párkány és az igló utca között): november 11-től 

december 15-ig
– gömör utca: október 21. és november 29. között
– lajta utca: október 21-től november 22-ig
– Párkány utca: november 11. és december 15. között
– tapolcsányi utca: október 28-tól november 29-ig
– Ugocsa utca október 28. és december 6. között.
 ami pestszentimrét illeti, a bagamér utcában előreláthatólag október 

20-ig, a kömény utcában (a kalász utca a kerülethatár között) október 
27-ig, a kalász utcában (a vasút és a kisfaludy utca között) november 
17-ig, a kapocs utcában (a vasút és a kisfaludy utca) között 
december 1-jéig végeznek a munkával. a vasút utcában a kelme 
és a vasút utca 83. között november 3-ig, a bagamér és a paula 
utca között november 10-ig, a bagamér és a vasút utca 116. között 
december 1-jéig várható a befejezés. 

 a folytatást a következőképp tervezik: 
– Ady endre utca (a Kalász utca és a kerülethatár között): október 

28-tól november 10-ig
– Benjámin utca (a vasút és az Ady endre utca között): október 

21. és november 3. között
– Csokonai utca (a vasút és a Címer utca között): november 11-től 

december 1-jéig
– dalos utca (a Kalász utca és a kerülethatár között): november 

11-től 17-ig
– gyöngyvirág utca (a Kalász utca és a kerülethatár között): 

november 18. és december 1. között
– Köztársaság útja (a vasút és az Ady endre utca között): 

november 18-tól december 1-jéig
– lant utca (a Kalász utca és a kerülethatár között): november 18. 

és december 1. között
– lea utca (a vasút és az Ady endre utca között): november 4-től 

17-ig.
 a kivitelezők a forgalomkorlátozások és az egyéb kellemetlenségek 

miatt továbbra is kérik a lakók megértését, türelmét.

A helyi vállalkozóknak a csatornázási munkákban való részvéte-
lét szeretné elősegíteni a Budapesti Kereskedelmi és iparkamara 
Xviii. kerületi tagcsoportja. erről erdődy viktor, a tagcsoport el-
nöke beszélt az október 8-i vállalkozói fórumon.
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

� a nyár vége és az ősz első fele a fesztiválok 
időszaka a Xviii. kerületben is. évről évre 
egyre több program várja az itt élőket és 

a vendégségbe érkezőket. októberi körkérdé-
sünkben arra voltunk kíváncsiak, miként látják az 
önkormányzati képviselő-testület ellenzéki politi-
kusai: segítik-e a fesztiválok a kerületi közösségek 
kialakulását, és a rendezvények érezhetően jó 
hírét viszik-e pestszentőrinc-pestszentimrének?

„Fesztiválpárti 
vagyok”
– Úgy vagyok a fesztiválokkal, mint a gyerekek a Túró rudival. 
ritka az a kisgyerek, aki nem szereti ezt az édességet, én pedig a 
fesztiválokat szeretem legalább ennyire. 

A független képviselő kiemelte, hogy a fesztiválok ingyenes jel-
lege sokat segít abban, hogy olyan emberek is igényes kulturális 
programokhoz jussanak, akik egyébként nem engedhetik ezt meg 
maguknak.

– nem tudom, mennyibe kerül egy jegy például valamelyik 
népszerű zenekarra a sportarénában, de gyanítom, hogy sok ezer 
forint, nem beszélve arról, ha egy egész család menne el egy kon-
certre.

gönczöl András hozzátette, hogy örülne egy olyan többnapos 
zenei programnak, amely országosan is ismertté tehetné a kerü-
letet. 

– egy három-négy napos rendezvényre gondolok, amelynek el-
sődleges célközönsége a 35 és 60 év közötti korosztály, amelynek 
képviselői szívesen nosztalgiáznak, így a 70-es, 80-as, 90-es évek 
előadóit, zenekarait lehetne meghívni egy ilyen fesztiválra. 

A helyi politikus szerint kimondottan jó, hogy egy-egy zenei 
rendezvény több műfajnak is teret ad. A koncertek általában ma-
gas színvonalúak, és a népzenétől, a komolyzenétől a nótán és az 
operetten át egészen a populáris vagy éppen a rockzenéig min-
dent hallhatunk. 

– A kerület lélekszáma is kedvez a fesztiváloknak, mert min-
den műfajnak megvan itt a megfelelő létszámú közössége. 

A képviselő úgy véli, érdemes volna a dél-pesti kerületekben 
egymás fesztiváljait népszerűsíteni, mert ezek a fesztiválok nem 
konkurálnak egymással, hiszen a tematikájuk és a műsorok ösz-
szetétele is eltérő. Ily módon beindulhatna egy „fesztiváli szom-
szédolás”.

– szeretném hangsúlyozni, szinte már az unalomig, hogy a 
kerületi fesztiváloknak az összehozó és összetartó erejük sem el-
hanyagolható, egyre önzőbb és bolondabb világunkban egy-egy 
közös koccintás vagy akár „csápolás” csodákra lehet képes.

Petrovai László: „Működjön a civil kurázsi”
A Párbeszéd Magyarországért színeiben politizáló független 

képviselő szerint egyértelmű igennel lehet válaszolni a feltett kér-
désekre. 

– A különböző kulturális, szabadidő- és sportrendezvények 
fontosak a kerület életében. Segítenek elfeledni a mindennapok 
gondjait, felüdülést, kikapcsolódást nyújtanak, sőt ezen túlmu-
tató értékeik is vannak. Egy-egy jól megszervezett rendezvény 
tömegeket mozgat meg, s ezzel lehetőséget ad a kerületi lakosok-
nak az olyan találkozásra, amikor nem csak elrohannak egymás 
mellett. Ilyenkor összemosolygunk, s akár ismeretlenül is szóba 
elegyedünk egymással egy apró történés, egy közösen megélt 
emlékezetes momentum kapcsán. Ezek fontos dolgok. Oldják a 
napi robot vagy éppen a hasznos tevékenység hiánya miatti elhi-
degülést. Egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb élet üzenetét hoz-
zák. Azok a rendezvények, amelyeken kisebb, egymást jól ismerő 
közösségek vesznek részt, nyilvánvalóan segítenek e közösségek 
összekovácsolásában, míg a tematikus vagy adott helyhez kötődő 
fesztiváloknak a lokálpatriotizmus, a helyi identitás erősítésében 
van fontos szerepük.

„Működjön a civil 
kurázsi” 
Petrovai László szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 
XVIII. kerületi rendezvényekre érkeznek vendégek a város, az or-
szág, sőt európa más tájairól is – elsősorban a testvérvárosokból. 

– ezért minden sikeres rendezvény öregbíti lakóhelyünk jó hí-
rét, vendégeink hírt adnak azokról saját környezetükben. ellen-
zéki képviselőként sem annyira kritizálni szeretnék, mint inkább 
rávilágítani a továbbra is előttünk álló közös munka fontosabb 
elemeire. Úgy vélem, hosszú távon tarthatatlan a Bókay-kert tö-
megrendezvényekre történő igénybevétele. Kell találnunk olyan 
helyet a kerületben, ahol azok a nagy zajjal és jelentős környezeti 
terheléssel járó rendezvények is lebonyolíthatók, amelyek után a 
kert szinte egy elhagyott csatatér képét mutatja. Az önkormány-
zat nyáron a lakosság véleményét kérte a kert jövőbeni sorsával 
kapcsolatban. Kíváncsian várom, milyen fejlesztési elképzelések 
körvonalazódnak ennek eredményeképp. ehhez kapcsolódóan 
felhívom a mostani vezetés figyelmét egy, a korábbi önkormány-
zati ciklusban folytatott „jó gyakorlat” hiányára. egy-egy feszti-
vál, ahol sok, nagyon különböző érdekű és gondolkodású kerületi 

lakos jön össze, jó alkalom a közösségi vélemények gyűjtésére. 
Jobb, mint egy célzott lakossági fórum vagy közvélemény-kuta-
tás. Az előző vezetés e munkával profi céget bízott meg, amely ta-
pasztalataim szerint jó munkát végzett: saját helyszínen érdekes, 
interaktív programokat szervezett az adott rendezvény keretében, 
s ezzel számos jó, valóságos igényeken alapuló ötletet tudott adni 
a kerület vezetőségének. ezt a munkát nem lehet azzal helyettesí-
teni, hogy „helyi politikusaink beszélgetésre várják sátrukhoz a 
kerület lakóit”.

A képviselő abban bízik, hogy a különböző kerületi rendezvé-
nyeken egymásra találó, illetve még jobban összekovácsolódó tár-
saságokban, kis közösségekben működni kezd a „civil kurázsi”.

– Az egymással folytatott kötetlen párbeszédekben közéleti 
kérdések is napirendre kerülnek, az érintettek idővel önálló prog-
ramok szervezésébe kezdenek, s ki tudja, talán egy-egy ilyenből 
születik majd egy újabb kerületi rendezvény, fesztivál. sok sikert 
hozzá mindannyiunknak!

„részben 
Megtartott 
hagyoMányok”
Az MsZP önkormányzati frakciójának vezetője kiemelte, hogy kerüle-
tünkben régi hagyománya van a rendezvényeknek. 

– A kerület vezetősége mindig is tisztában volt az ilyen események 
fontosságával. ennek több oka is van. egyrészt a kerület jó hírnevéhez 
mindenképpen hozzájárulnak a színvonalas programok. Mindannyian 
emlékszünk e terület vitathatatlanul első letéteményesére, a szeptem-
berfesztre, amely egy helyi lokálpatriótának, gaál gábornak köszön-
hetően innen kiindulva vált a főváros egyik legrangosabb gasztronó-
miai eseményévé. 

A képviselő úgy véli, másrészt kerületünk speciális helyzete sem el-
hanyagolható szempont.

– Amíg a belvárosban lakó polgárok közelében a főváros és az ál-
lam által fenntartott színházak és közparkok találhatók, addig az olyan 
külső kerületekben, mint a miénk is, kizárólag az önkormányzatok lát-
ják el ezt a feladatot. ennek szellemében teltek az elmúlt évek. elég, ha 
csak arra utalok, hogy Budapesten szinte egyedüli önkormányzatként 
három művelődési házat is fenntartunk. ezek az intézmények számta-
lan színvonalas programot kínálnak az itt élőknek. szerencsére kerüle-
tünk jelenlegi vezetősége ezen a területen tovább haladt a Mester Lász-
ló által lefektetett úton. Mindenképpen dicséretet érdemel, hogy több 
új rendezvény meghonosításával is kísérleteznek, még ha ezek sikeres-
sége több esetben kérdéses is. Az alacsony érdeklődés mellett megtar-
tott programok egyik legnyilvánvalóbb jele az, hogy a rendezvényekről 
szóló önkormányzati híradásokban ritkán látni fotót a résztvevőkről. 

Kőrös Péter szerint a részbeni sikertelenség több okra vezethető 
vissza.

– Az egyik az, hogy a rendezvények egy része tartalmilag ki-
ürült. ezeket biztosan át kell majd gondolni a jövőben. A másik 
ok, hogy míg korábban a kerületi rendezvényeket az önkormány-
zat saját maga rendezte, helyi vállalkozók bevonásával, addig ma 
a zömében nem a kerületben élő felelősök a helyi viszonyokat és 
embereket egyáltalán nem ismerő külső vállalkozók bevonásával 
szervezik azokat. Mi, szocialisták, azt mondjuk, hogy a kerületet 
vissza fogjuk adni a kerületieknek. A jövő évtől az itt élők véle-
ményének figyelembevételével, igényeiket meghallgatva fogjuk a 
rendezvényeket tovább gondozni, és ha kell, bátran újragondolni. 
A célunk az, hogy – tiszteletben tartva a kerület hagyományait – 
jobban kihasználjuk a kiváló adottságokat, folyamatosan változó, 
színes programokat kínálva az idősebb és a fiatalabb korosztály-
oknak, a családoknak és a sportot szeretőknek egyaránt.

a kErülEt jó hírét 
vIszIk a fEsztIválok
 Minden műfajnak megvan a maga közönsége

a Havanna-napokon a lakosság is elmondhatta a véleményét a szükséges fejlesztésekről

A BóKAy-Kert AlKAlmAs helyszín 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. vezérigazgatója, 
Banyár László úgy érzi, hogy a képviselők több tekintet-
ben is téves információk alapján nyilatkoztak.
petrovai lászló: „Úgy vélem, hosszú távon tarthatatlan a 
bókay-kert tömegrendezvényekre történő igénybevétele. 
kell találnunk olyan helyet a kerületben, ahol… a nagy 
zajjal és jelentős környezeti terheléssel járó rendezvények 
is lebonyolíthatók…”
– a bókay-kert funkciójából, központi elhelyezkedésé-
ből, a kerületi lakosok körében közismert és közkedvelt 
jellegéből, infrastrukturális és logisztikai adottságaiból és 
nem utolsósorban méretéből is adódik, hogy a hely-
szín kifejezetten alkalmas a kerület sport-, kulturális és 
tömegrendezvényeinek megtartására. a városgazda a 
bókay-kertben olyan fejlesztéseket hajtott végre az utóbbi 
időben, amelyek során maximálisan figyelembe vette a 
közelben lakók zajterheléssel kapcsolatos észrevételeit is. 
ennek nyomán a nagyszínpad áthelyezésével és átépí-
tésével már a közelben élők nyugalmát minél kevésbé 
zavarva lehet megtartani a rendezvényeket – kommentál-
ta a felvetést banyár lászló. 
kőrös péter: „…Míg korábban a kerületi rendezvényeket 
az önkormányzat saját maga rendezte, helyi vállalkozók 
bevonásával, addig ma a zömében nem a kerületben 
élő felelősök a helyi viszonyokat és embereket egyálta-
lán nem ismerő külső vállalkozók bevonásával szervezik 
azokat.”
– a városgazda által működtetett létesítményekben, illetve 
az önkormányzattól kapott megbízások alapján általunk 
rendezett kulturális és sportrendezvényeket – profi szer-
vezőként – belső munkatársainkkal bonyolítottuk le, akik 
jól ismerik a helyi igényeket, és jó kapcsolatot ápolnak az 
itt élőkkel, sőt sokan közülük maguk is kerületi lakosok. a 
programok összeállításakor sokféle szempontot veszünk 
figyelembe, de ezeken belül mindig a helyi igényeket 
szem előtt tartó színvonalas rendezvények szervezése 
az elsődleges számunkra, és nem kizárólag az, hogy az 
események nagy tömegeket vonzzanak. 
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7KözéletAz önkormányzat képviselő-testületének szeptember 25-i rendkívüli ülésén született rendeletek, határozatok

rendeletek
p 1.  A képviselő-testület 13 
igen szavazattal, 5 ellenszava-
zattal és 2 tartózkodással meg-
alkotta 24/2013. (IX. 27.) sz. 
önkormányzati rendeletét a 
2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (II. 27.) sz. rendelet mó-
dosításáról.
p 2. A testület 15 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással hozta 
meg a 25/2013. (X. 4.) sz. ren-
deletet az önkormányzat köz-
igazgatási területén lévő helyi 
közutak útosztályba sorolásáról 
és azok nem közlekedési célú 
igénybevételéről.
p 3. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzóan 
fogadta el 26/2013. (X. 4.) sz. 
rendeletét az ingatlanon belü-
li csatornarákötések szociális 
rászorultsági elven való támo-
gatásáról szóló 16/2005. (III. 29.) 
sz. rendelet módosításáról.
p 4. A testület 15 igen szava-
zattal egybehangzóan hagyta 
jóvá a 28/2003. (VII. 1.) önkor-
mányzati rendeletet módosító 
27/2013. (X. 4.) sz. rendeletet 
a közterület-használat rendjével 
és engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról.
p 5. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
hozta meg 28/2013. (X.4.) sz. 
rendeletét a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. 
(II. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.
p 6. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag alkotta meg 
29/2013. (X. 4) sz. rendeletét az 
önkormányzatnál alkalmazandó 
elektronikus ügyintézésről szóló 
47/2005. (X. 28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezé-
séről.
  Határozatok 
p 7. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodás-
sal hagyta jóvá a 2013. II. félévi 
módosított munkatervét az 1. sz. 
melléklet szerint, és ezzel egyi-
dejűleg hatályon kívül helyezte 
a 259/2013. (VI. 27.) sz. határo-
zatát.
p 8. A testület 12 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az 1. számú 
melléklet szerint módosítja 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt-vel 2012. október 
25-én létrejött feladat-ellátási 
szerződést.
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert a 
fentiek szerint módosított szer-
ződés aláírására.
p 9.  A testület, alapítói jogkör-
ében eljárva, 17 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással elfogadta 
az M18 Műszaki Üzemeltető és 
Karbantartó Kft. „v.a.” korrigált 
végelszámolási nyitómérlegét. A 
2013. január 1-jei fordulónapra 
elkészített mérlegben az eszkö-
zök és a források egyező végösz-
szege 6 594 000 forint, a mér-
leg szerinti eredmény mínusz 
775 000 forint.
p 10. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a rákosmenti Mezei 
őrszolgálatot Fenntartó Társu-
lás társulási megállapodásának 
módosítását  az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező tar-
talommal. A testület felkérte a 
polgármestert és a jegyzőt a mó-
dosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt társulási megállapodás 
aláírására.
p 11. A testület 15 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással fel-
hatalmazta Lévai István Zoltán 

alpolgármestert, hogy az FTC-
PLer Kézilabdasport Kft. soron 
következő taggyűlésén a társa-
sági szerződés jelen előterjesztés 
melléklete szerinti módosítását 
a szavazatával támogassa. 
p 12. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 5 tartózko-
dással elfogadta az Égerfa utcá-
ban (hrsz. 145111/145) és a Pla-
tánfa utcában (hrsz. 145111/146) 
ingatlantulajdonnal rendelkező 
lakók által felajánlott 525 000 
forintot az aszfaltozott közutak 
és a víziközművek létesítésére 
irányuló önkormányzati beru-
házás finanszírozásához.  A tes-
tület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a pénz átvételével 
kapcsolatos intézkedésekre.  
p 13. A testület 20 igen szava-
zattal fenntartás nélkül egyet-
értett azzal, hogy az önkor-
mányzat csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához. A testü-
let felhatalmazta a polgármes-
tert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan döntött 
úgy, hogy a 2014. évi költségve-
tésben 8 millió forintot irányoz 
elő a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázat költségeire, egyúttal 
felkérte a polgármestert, hogy a 
2014. évi költségvetésbe tervezze 
be az összeget. 
A testület  20 igen szavazattal 
egyhangúlag határozott  a 2. 
sz. melléklet szerinti A-típusú 
pályázati kiírásról. A testület 
felkérte a polgármestert, hogy 
a pályázatot az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a Városkép 
című lapban jelentesse meg. 
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen döntött a 3. sz. mel-
léklet szerinti B-típusú pályázati 
kiírásról. A képviselők felkérték 
a polgármestert, hogy a pályáza-
tot az önkormányzat hirdetőtáb-
láján és a Városkép című lapban 
jelentesse meg. 
A képviselők 20 igen szavazattal 
egyetértésben felkérték a polgár-
mestert a pályázatok elbírálásá-
val kapcsolatos feladatokra. 
p 14. A képviselő-testület  20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy pályázat ki-
írását kezdeményezi az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatalnál a 
nagykőrösi úttól délre eső te-
rületen új közforgalmú gyógy-
szertár létesítésére. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen határozott arról, 
hogy a Tölgy utca (Alacska-
lakótelep) körzetében új köz-
forgalmú gyógyszertár lé-
tesítésére irányuló pályázat 
kiírását kezdeményezi az Orszá-

gos Tisztifőorvosi Hivatalnál. A 
képviselők felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
p 15. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ által fenntartott is-
kolák intézményi tanácsába az 
önkormányzati választási ciklus 
lejártáig a következő képviselő-
ket delegálja:
Bauer Ferenc (Ady iskola), Kar-
dos gábor (Bókay iskola), Dámsa 
József (Brassó és Kandó iskola), 
Zarándy Zoltán (Csontváry is-
kola),  galgóczy Zoltán (Darus 
iskola és Dohnányi zeneisko-
la), Pásztor János (eötvös isko-
la), szarvas Attila (gloriett és 
gulner általános iskola, Karin-
thy gimnázium),  Csabafi róbert 
(Kapocs és  Kastélydombi isko-
la), Kőszegi János (Kassa iskola), 
Kádár Tibor (német nemzetisé-
gi iskola), gyenge Károly (Kon-
dor iskola),  Dömötör István 
(Vajk-sziget iskola), Lévai István 
Zoltán (Táncsics iskola)  sántha 
gábor (Vörösmarty iskola), Kiss 
róbert (sOFI), Vilmányi gábor 
(Felnőttek gimnáziuma). 
p 16. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag felhatalmaz-
ta a polgármestert arra, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató non-
profit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén az 
önkormányzat képviselőjeként  
vegyen részt. 
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató non-
profit Kiemelten Közhasznú Kft. 
következő taggyűlésén szavaza-
tával támogassa azt, hogy a tár-
saság ellátási kötelezettségéből 
kikerüljön a Kondor Béla sétány 
13/a szám alatt található orvosi 
rendelőben a 380092098 kód-
számú felnőtt háziorvosi praxis. 
A testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag felhatalmazta 
a polgármestert arra, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató non-
profit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén az 
egészségügyi alapellátás meg-
szervezéséről és működtetéséről 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja. 
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyöntetűen felha-
talmazta a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés mó-
dosításának aláírására. 
A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmaz-
ta a polgármestert arra, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató non-
profit Kiemelten Közhasznú Kft. 

következő taggyűlésén szavaza-
tával támogassa a társaság meg-
bízását – 2014. január 1-jétől – a 
Kondor Béla sétány 13/a alatt 
található orvosi rendelőben a 
380092097 kódú felnőtt házi-
orvosi praxisra vonatkozóan az 
egészségügyi alapellátás meg-
szervezésével és működtetésével, 
illetve szükség esetén a helyette-
sítéssel.
p 17. A képviselő-testület – fi-
gyelembe véve az előterjesztés 
1. sz. mellékletében kimutatott 
költségeket és díjakat, valamint 
az elkészült értékbecslést – 20 
igen szavazattal egyhangúlag el-
fogadta a vállalkozó arra vonat-
kozó indítványát, hogy az illegá-
lisan elhelyezett gépjárműveket 
átadja az önkormányzatnak. A 
vállalkozó ezen járművek ér-
tékét a felmerült költségeibe és 
díjaiba beszámítja oly módon, 
hogy azokat értékarányosnak te-
kinti, így a beszámítást követő-
en az önkormányzatnak továb-
bi fizetési kötelezettsége nincs. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert a fentiekről szóló 
megállapodás aláírására.
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen elutasította, hogy 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. feladatkörébe ke-
rüljenek a közterületen illegáli-
san elhelyezett gépjárművekkel 
kapcsolatos feladatok.
p 18. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással beleegyezését adta ahhoz, 
hogy Budapest Főváros Önkor-
mányzata a 2014. adóévre beve-
zesse az idegenforgalmi adót, és 
felkérte a polgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa a Fővárosi 
Önkormányzatot.
p 19. A testület 14 igen szava-
zattal és 6 tartózkodással el-
fogadta a beszámolót a lejárt 
határidejű határozatok (I–IV. 
fejezet) végrehajtásáról. 
p 20. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 5 tartózkodás-
sal elfogadta a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közoktatásért 
Közalapítvány 2012. évi szöve-
ges beszámolóját. 
A testület 15 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással jóváhagyta 
a Közművelődési és sport Köz-
alapítvány 2012. évi szöveges 
beszámolóját.
A testület 15 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással elfogadta a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány 2012. 
évi szöveges beszámolóját. 
p 21. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott döntést a szociális 
és a gyermekvédelmi ágazatban 
dolgozók elismeréséről.
p 22. A képviselő-testület zárt 
ülésen 20 igen szavazattal egy-
behangzóan döntött az Életfa 
szociális szolgálat intézmény-

vezető-helyettesének kinevezé-
séről.  
p 23. A testület zárt ülésen 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
hozott határozatot a saját halot-
tá nyilvánítás rendjéről. 
p 24. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a PIK Kul-
turális, szabadidő és sport-
egyesület székhelybejegyzési 
engedélyét visszavonja. Felkérte 
a polgármestert, hogy erről ér-
tesítse az egyesületet, felszólítva 
azt alapszabálya 2013. december 
1-jéig történő módosítására. 
A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, 
hogy amennyiben a PIK Kultu-
rális, szabadidő és sportegyesü-
let székhelye a 2013. december 
1-jei adatok szerint változatlanul 
a 1188 Budapest, Vasút utca 48. 
lesz, abban az esetben felkéri a 
polgármestert, hogy az egye-
sülettel szemben törvényességi 
ellenőrzést kezdeményezzen a 
Fővárosi Főügyészségnél.
p 25. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat és a shell Hungary 
Zrt. által 2009. január 15-én a 
XVIII.  gyömrői út mentén fek-
vő ingatlanra (hrsz. 152656/3; 
5000 négyzetméteres földte-
rület) aláírt bérletiszerződés-
módosításban rögzített bérleti 
díjat nem változtatja meg.
  InterpellácIók 
p A testület a napirendi pont-
ban nem hozott határozatot.

kérdések 
p A képviselő-testület a napi-
rendi pontban nem hozott ha-
tározatot.
  

tájékoztatók, 
bejelentések
p A testület, alapítói jogkör-
ében eljárva, 14 igen szavazattal 
és 6 ellenszavazattal úgy dön-
tött, hogy tagi kölcsönt nyújt 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt-nek az alábbi fel-
tételekkel:
– A tagi kölcsön összege 600 
millió forint, lejárata 2016. szep-
tember 30.
– A kölcsön folyósítása: 500 
millió forint 2013. szeptember 
30-ig, 100 millió forint pedig ke-
retösszegként áll rendelkezésre. 
ennek lehívását a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
külön indokolt kérelme alapján 
és az önkormányzat pénzügyi 
ellenőrzési bizottsága vélemé-
nyének figyelembevételével a 
polgármester engedélyezi. (A 
keret felhasználásának lejárata 
2016. szeptember 30.)
– A tagi kölcsönből 500 millió 
forintot a társaság az UniCredit 
Bank Hungary Zrt-vel fennálló 
hitelkeret-szerződése alapján fel-
vett hitel visszafizetésére köteles 
felhasználni.
– A kölcsön kamata a jegyban-
ki alapkamat, a kamatperiódus 
hossza egy naptári félév.
– A kölcsönt a lejáratot követően 
24 havi egyenlő részletben kell 
visszafizetni.
A képviselő-testület felkérte 
a polgármestert, hogy a tagi 
kölcsön nyújtásához szükséges 
előirányzatokat az önkormány-
zat 2013. évi költségvetésébe 
tervezze be. A testület felhatal-
mazta a polgármestert a fentiek 
szerinti tagi kölcsönszerződés 
aláírására és a tagi kölcsön fo-
lyósításához szükséges egyéb 
intézkedésekre.  

Új gyógyszErtárak 
nyílhatnak a kErülEtbEn 

n az ingatla-
non belüli csa-
tornaráköté-
seket szociális 
rászorultsági 
alapon támo-
gatja az önkor-
mányzat

A kerület fáját keresik
A kerület legszebb, legérdekesebb fájának be-
mutatására írt ki fotópályázatot Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata. A pályázaton két 
korcsoportban várják a fényképes vagy videós anya-
gokat: általános iskolásoktól (6–14 év) és középisko-
lásoktól (14–18 év). 

A kiírás szerint a versenyen egy pályázó legfeljebb hat képpel 
vehet részt egy olyan fáról, amely bizonyíthatóan a kerületben 
található. ezt az utcanév és a házszám vagy a gPs-koordináták 
megadásával lehet igazolni. A képeket, filmfelvételeket digitálisan 
rögzített formátumban, cd- vagy dvd-lemezen kell benyújtani. A 
benyújtott anyaggal szemben követelmény, hogy más pályázaton, 
illetve kiállításon nem vett még részt.

A pályázatokat személyesen lehet leadni a Meteo Klinikán 
(1183 Budapest, Czuczor gergely u. 2.), vagy elektronikus levél-
ben elküldeni az info@zold18.hu címre. A beküldési határidő 
2013. november 15. 12 óra. 

Az elbírálás a pályamunkákra a www.zold18.hu honlapon 
2013. november 16–30. között leadható szavazatok alapján tör-
ténik. Mindkét korcsoport győztese tárgyjutalomban részesül. A 
díjátadó és a pályamunkákból szervezendő kiállítás a tervek sze-
rint decemberben lesz. Az eredményhirdetés után a fotókat és a dí-
jazottak névsorát meg lehet tekinteni a www.zold18.hu honlapon. 
További információ: Ivády Anett (anett.ivady@icicom.hu) és For-
gács edit (296-1423; forgacs@bp18.hu).
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a szén-Monoxid-Mérgezés 
könnyen Megelőzhető!
A fűtési szezon kezdetével megkezdődik a szén-monoxid-mérgezések időszaka 
is. A fővárosban szeptember végéig már több mint 120 esethez kellett kivonulniuk 
a tűzoltóknak, és sajnos haláleset is történt. Pedig a mérgezés odafigyeléssel 
megelőzhető. A Co-érzékelők a Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság adatai 
szerint idén már csaknem 30 esetben mentettek életet.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyako-
ribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a 
nem megfelelő műszaki állapotú vagy helyte-
lenül használt tüzelőberendezés, kémény, kály-
ha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, 
gázüzemű vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű 
kazán okoz. A tökéletlen égés során képződő 
színtelen, szagtalan gáz belélegezve a tüdőn át 
a vérbe kerül, és megakadályozza az oxigénfel-
vételt. Már rendkívül alacsony koncentráció-
ban mérgező, és másodpercek alatt eszmélet-
vesztést, majd halált okozhat. 

A védekezés egyik legfontosabb biztosíté-
ka a szén-monoxid-érzékelő. Az alig pár ezer 
forintos készülék életet menthet, mert han-
gos jelzésével álmából is felriasztja az embert. 
Mindenképpen az en 50 291-es szabványnak 
megfelelő készüléket vásároljunk.

szén-monoxid-mérgezésre lehet gyanakod-
ni, ha indokolatlan fejfájást, szédülést, émely-
gést érzünk, vagy látó- és hallóképességünk 
csökkenését érzékeljük. A gázkészüléket ilyen-
kor azonnal el kell zárni, a lakást ki kell szel-
lőztetni, és ki kell menni a szabad levegőre.

➜ városkép

díjazott pedagógusokat 
köszöntött ünnepélyesen
a polgárMester
A Bonis Bona állami elismerésben részesült kerületi pedagógusokat Ughy Attila 
polgármester köszöntötte október 3-án a polgármesteri hivatalban.

Már korábban beszá-
moltunk arról, hogy 
Bonis Bona – A nemzet 
tehetségeiért kitüntetést 
kapott Fenyvesi Mária, 
a Kastélydombi iskola 
matematika-kémia ta-
nára és Miklósné Malek 
Erzsébet, a XVIII. ke-
rületi sOFI testnevelés-
tanára Kiváló verseny-
felkészítő kategóriában, 
valamint Krakkerné 
Berki Hajnalka, a Bókay 
iskola biológia-földrajz 
tanára és dr. Laczkó Má-
ria, a Pestszentlőrinci 
Közgazdasági és Infor-
matikai Középiskola 
magyar-angol tanára 
Kiváló tehetséggondozó 
kategóriában. 

A Bonis Bona-díjat a 
nemzeti Tehetség Prog-
ram keretében alapította 

az emberi erőforrások Minisztériuma 2013 tavaszán. A díj elnevezése a Bonis bona discere – Jótól 
jót tanulni – latin közmondásból származik.

Az elismerést azoknak a tanároknak ítélik oda, akik legalább öt éven keresztül kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak, és jelentős sikereket értek el a tehetséggondozásban, tanítványaik versenyre 
való felkészítésében.  

Ughy Attila polgármester október 3-án virágcsokorral és elismerő oklevéllel köszöntötte a kitün-
tetett kerületi pedagógusokat a polgármesteri hivatalban. (Laczkó Mária egy későbbi időpontban 
veszi át az oklevelet, mert a köszöntő időpontjában egy vidéki egyetemen tartott előadást.) 

Az eseményen részt vett Bak Ferenc, az önkormányzat humánszolgáltatási irodájának vezetője is. 
Az ünnepi pillanatokat követően kötetlen beszélgetéssel folytatódott a találkozó. 

➜ fülep 

Fontos tAnáCsoK A Co-mérgezés megelőzéséhez
– Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel 

szereltesse be, illetve vizsgáltassa felül!
– szerezzen be szén-monoxid-érzékelő jelzőkészüléket, amely figyelmeztet a mérgezés 

veszélyére! 
– ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadon maradjanak! 
– Rendszeresen szellőztesse azokat a helyiségeket, ahol tüzelő-, illetve fűtőberendezések 
vannak!

� a fővárosi közgyűlés 
bűnmegelőzési és köz-
biztonsági bizottsága és 

a Trádió közhasznú alapítvány 
közösen indított drogprevenciós 
előadás-sorozatot iskolákban. 
igyekeztek tudatosítani, hogy a 
múló mámor után csak végle-
ges károsodás marad.

A Trádió Közhasznú Alapítvány nonprofit 
alapon támogatja a mentők és a tűzoltók 
munkáját. Célja ezen szervezetek társa-
dalmi megbecsülésének a növelése, a köz-
gondolkodás formálása és az eredményes 
kármegelőzés elősegítése. A szóban forgó 
drogprevenciós előadás-sorozattal egy 
olyan társadalmi célcsoport kialakítását 
tűzték ki célul, amelyben a kábítószerek 
marketingjének, illetve terjesztésének ed-
digi módszerei hatástalanná válnak.

felügyeleT nélkül
A 2013 tavaszán induló Drogokról más-

képpen című prevenciós programsorozat 
keretében az alapítvány munkatársai rend-
őrségi szakértőkkel együttműködve ország-
szerte tájékoztató előadásokat tartottak fel-
ső tagozatos általános iskolai tanulóknak 
és gimnáziumi diákoknak. A szervezők 
azért fordítottak kiemelt figyelmet erre a 
korcsoportra, mivel ezek a fiatalok a szülői 
felügyelet nélküli szórakozás kezdeti lehe-
tőségeit próbálgatják, a kábítószerrel való 
találkozás első időszakát élik. A tájékozta-
tás emellett kiterjedt a pedagógusokra, sőt 
a szülőkre is, ezzel elősegítve a generációk 
közti kommunikációt. 

A dr. Balogh Sándor igazságügyi or-
vos-szakértő és Marosi Antal újságíró 
közreműködésével tartott előadások a ká-
bítószer-használat veszélyeire hívták fel a 
figyelmet. A program során nemcsak a füg-
gőségek lelki oldalát vázolták fel, hanem a 

szerhasználat okozta végleges egészségügyi 
károsodásokat is megmutatták. A kábító-
szerkérdés egy olyan kiemelt egészségügyi 
probléma, amely nem csupán a fogyasztók 
életerejét emészti fel, hanem közvetlen kör-
nyezetük életét is megmérgezi, tönkreteszi 
családi és baráti kapcsolataikat, s komoly 
anyagi és jogi vonzattal jár. Így a Fővárosi 
Főügyészség támogatásával a jogszabályi 
háttér is hangsúlyt kapott az előadásokon.

A program keretében a pestszentlőrinci 
és pestszentimrei iskolákban októberben 
tartottak interaktív előadásokat. Tízet a 7. 
és 8. osztályos tanulóknak egyet külön a 
szüleiknek és a tanáraiknak. A Vasvári Pál 
Polgári egyesület által szervezett előadáso-
kon mind a felnőttek, mind a diákok hasz-
nos információkkal gazdagodtak.

➜ csernai mariann

 A ProgrAm AtyJA
dr. Balogh sándor igazságügyi 
orvos-szakértő tevékenysége 
szolgál a program alapjául. ő 
már 1987-ben bekapcsolódott 
a kibontakozó kábítószer-
ellenes küzdelembe mind a 
prevenciót, mind a használat 
visszaszorítását tekintve. 
dolgozott a Kábítószerügyi 
tárcaközi Bizottságban, és a 
kilencvenes évek elején egyetlen 
orvos-szakértőként vett részt 
a drogambulanciák számára 
meghirdetett nemzetközi 
drogkezelési tanfolyamon.



IdősEk 
napja 
humorral

� az idősek világnapja alkalmából minden év ok-
tóber elején a pestszentlőrinci sportcsarnok-
ban jönnek össze a kerület nyugdíjasai egy kis 

szórakozásra. az idén mintegy félezren nézték végig 
a többórás műsort.

Az érintetteket és az önkormányzat képviselőit Kőfalvi Pál, a XVIII. 
kerületi nyugdíjas Érdekvédelmi egyesület (nyÉVe) elnöke kö-
szöntötte, majd bejelentette, hogy korára való tekintettel lemond a 
tisztségéről. Ugyanígy tett a nyÉVe motorja, Farkas Ferencné is, 
de mindketten azt ígérték, hogy az év végéig segítik az egyesület 
munkáját. ezután Csomó Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy 
az önkormányzat megbecsüli a nyugdíjasokat, és az erejéhez mérten 
igyekszik támogatni őket. Kucsák László alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő a szépkorúak országos szintű támogatásáról szólt. 
Megemlítette, hogy ezt célozza a rezsicsökkentés is. A színes műsort 
Lévai István Zoltán alpolgármester is megtekintette.

 A szép szavak után jöttek a szép dalok, nóták. Berentei Péter 
táncdalokkal alapozta meg a jó kedvet, nógrádi Tóth István főszer-
vező, nótaszerző és énekes bús magyar nótákkal andalított, fia, Tóth 
róbert Károly zongora- és táncművész partnerével, a csinos Hor-
váth Dorinával magas színvonalú tánctudásról tett tanúbizonysá-
got, szóka Júlia primadonna operettslágereket és nótákat adott elő, 
nyertes Zsuzsa pedig vidám régi slágereket, miközben egy sajátos 
sztriptízt is bemutatott. A végére cigánydalok jutottak Csáki Tibor 
tolmácsolásában, és persze ne feledkezzünk meg az átkötő jelenete-
ket előadó és konferáló Ihos Józsefről, azaz „Kató néniről” sem, aki 
partnernőjével, Henter Viktóriával varázsolt mosolyt a megfáradt 
arcokra.

A rendezvény zárásaként mindenki együtt énekelte a szeressük 
egymást, gyerekek című slágert. ezen a napon láthatóan mindenki 
szerette egymást…

➜ (temesi)

drogokról 
másképpEn
A választás a te kezedben van!
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9A „Forgószelet” végül senki nem állíthatta meg Közélet

�Még az időjárás 
is gyönyörű volt 
október 23. és 

november 4. kö-
zött – babucs zoltán 
hadtörténész szerint a 
szemtanúk rendszerint 
így emlékeznek vissza 
a forradalom napjaira. 
Mindez jól jellemzi, 
mekkora törést jelen-
tett a magyarok szá-
mára a szovjet invázió 
kezdete. a Xviii. kerü-
letieknek a forradalom-
ból és a megtorlásból 
is alaposan kijutott.

Városkép (VK): Közismert, hogy 
Pestszentlőrinc, mint Budapest 
kapuja, stratégiailag fontos terü-
letnek számít katonai szempont-
ból. A forradalomban is külön-
leges szerepet töltött be?

Babucs Zoltán (BZ): A forra-
dalmi események hasonlókép-
pen folytak le, mint a főváros 
más területein, de egy fontos 
különbség mégis akad: tudtom-
mal itt nem történt lincselés. A 
felkelők foglyaikat a rendőrségre 
kísérték, és átadták őrzésre. sa-
játossá teszi a kerület helyzetét 

az is, hogy a térségben két lak-
tanya is működött – a stromfeld 
laktanya Vecsés külterületén, a 
Beloiannisz laktanya a Király-
hágó és a Halomi út között –, 
ám egyik parancsnoksága sem 
avatkozott bele az események-
be. Lőrinc szerepe november 4. 
után vált különösen jelentőssé.

kilőTT Tankok
VK: Kik a saját hősei az 1956-os 
lőrinci eseményeknek?

(BZ): szántó Farkas Béla fő-
hadnagy nevét kell először em-
líteni, aki a szabadságáról visz-
szatérő tisztként november 4-én 

csatlakozott a nemzetőrséghez, 
és megszervezte a Béke téri el-
lenállást. Forró András főhad-
nagy a helyetteseként segítette 
őt. A Béke térnél két légvédelmi 
löveget helyeztek tüzelőállásba, 
ezeket nemcsak légi, hanem földi 
célok megsemmisítésére is hasz-
nálták. november 5-re a lőrinci 
temetőhöz húzódtak vissza, két 
nap múlva már az iparvasútnál 
küzdöttek, ahol kilőttek egy 
szovjet tehergépkocsit, a rajta 
utazó katonákat pedig a Bókay 
iskolába kísérték. Az elfogottak 
további sorsáról nincs adat, ez is 
oka lehetett annak, hogy szán-

tót később halálra, Forrót pedig 
börtönre ítélték.

VK: A Fröhling-pékség előtti 
sortűz, a Béke téri események és 
az iparvasút melletti küzdelem 
az ismertebb események közé 
tartoznak. Folytak más gócok-
ban is küzdelmek?

BZ: Természetesen. egy ki-
ugró esemény november 8-án 
a Piros iskolánál történt. Tusch 
József és társai nehézfegyverzet-
hez jutottak, amivel kilőttek egy 
harckocsit. A pékség előtti sor-
tűz ezt követően történt – nem 
zárható ki, hogy a tank kilövése 
is idegessé tette a szovjeteket. 

az UTolsó 
Rádióadás
VK: A dél-pesti régióban az Üllői 
út mellett fontos felvonulási út-
vonal volt például a Soroksári út 
is. Mennyire volt egységes, szer-
vezett a védekezés a térségben?

BZ: Ha visszatekintünk a 
szovjet invázió időszakára – 
amelyet az ottani hadvezetés 
Forgószél hadműveletnek neve-
zett el –, azt látjuk, hogy a Ma-
gyar néphadsereg gyakorlatilag 
lábhoz tett fegyverrel figyelte 
az eseményeket. Ép ésszel gon-
dolkodva azt kell mondanunk: 

szerencsére. Ha ugyanis a had-
sereg megpróbált volna ellenáll-
ni, egészen biztos, hogy sokkal 
több vér folyik, és nagyobb a 
pusztítás. A közben kitört szu-
ezi válság apropóján nyilvánva-
lóvá vált, hogy Magyarország-
nak senki sem segít, Hruscsov 
ebben a térségben szabad kezet 
kapott. Az ellenállásban tehát 
nemzetőrök vettek részt, akik-
nek csak lokális szerveződésre 
volt lehetőségük.

VK: Kik voltak a nemzet-
őrök?

BZ: szinte kivétel nélkül fia-
talok. Azok a középkorúak, akik 
túlélték a világháború harctere-
it, esetleg szovjet hadifogságban 
is megfordultak, tudták, hogy 
puskákkal győzni a T-34-esek 
ellen lehetetlen. Bár igaz, sűrűn 
lakott területen a páncélosok 
védtelenebbek.

VK: A szovjet hadvezetés 
tisztában volt ezzel?

BZ: Tisztában kellett lennie, 
ezért nehezen érthető, miért 
ezt a harcmodort választották. 
1944 decemberében a Budapes-
tet ostromló szovjet páncélosok 
súlyos veszteségeket szenvedtek 
a kis utcákból, kapualjakból, 
házak tetejéről támadó német 
és magyar katonáktól. 1956 
novemberében mégis megint 
beküldték a tankokat a házak 
közé. e hiba miatt lehetett egy 
ideig helyi sikereket elérni, de 
a „Forgószelet” aztán már nem 
lehetett megállítani. sok olyan 
emberrel beszélgettem, aki át-
élte az akkori eseményeket. Ér-
dekes, hogy az október 23. és 
november 4. közötti időszakra 
mindenki úgy emlékszik vissza, 
hogy még az időjárás is csodá-
latos volt. A november 4-vel ki-
bontakozó dráma, amely nagy 
Imre utolsó, kétségbeesett rá-
dióüzenetével kezdődött, már 
mindenkiben más képzeteket 
kelt.

➜ Kerékgyártó györgy

Csodálatos őszI Idő volt
 Pestszentlőrinc az 1956-os forradalom és a megtorlás idején

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Himnusz elhangzása után Wass Albert Mikor a 
bujdosó az Istennel beszél című versét mondta el 

Kőszegi Márton. ezt követően Kucsák László al-
polgármester beszédében megemlékezett az aradi 

vértanúk kivégzéséről, köztük az örmény szárma-
zású Kiss ernőéről, aki egyike volt annak a négy 
mártírnak, akiknek az ítéletét kötél általi halálról a 
katonatiszthez méltó, golyó általi kivégzésre módo-
sították.

– Tizenkét katona állt fel Lázár Vilmossal, gróf 
Dessewffy Arisztiddal, Kiss ernővel és schweidel 
Józseffel szemben. A sortűz után hárman holtan zu-
hantak a földre, de Kiss ernőnek csak a vállát érte a 
lövés. ezután három katona közvetlenül elé állt, és 
újra lőtt – idézte fel a kivégzést Kucsák László. 

Kötél általi halált halt Aradon Pöltenberg ernő, 
Török Ignác, Lahner györgy, Knézich Károly, nagy-
sándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Kár-
oly.

Az október 6-i megemlékezésen Kocka Andrea, 
a Dohnányi ernő Zeneiskola művésztanára eléne-
kelte a Történeti ének az aradi vértanúkról című 
dalt, majd a koszorúzással zárult a rendezvény.  Az 
emléktáblánál Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata nevében Kucsák László, Lévai István 
Zoltán és Csomó Tamás alpolgármesterek helyeztek 
el koszorút. A XVIII. kerületi Örmény nemzetiségi 
Önkormányzat képviseletében Nazarjan Hamlet és 
Kása Istvánné koszorúzott. A Lengyel nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Tóthné Szegedi Ilona, a Fi-
desz képviseletében Galgóczy Zoltán és Kardos Gá-
bor, a KDnP részéről Szarvas Attila és Kiss Róbert, a 
Párbeszéd Magyarországért nevében Petrovai Lász-
ló, a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről 
Makai Tibor és Lugosi Katalin, a Demokratikus Ko-
alíció nevében Ekker János és Dabasi Ottó helyezte 
el a megemlékezés virágait. szintén virággal emlé-
kezett a Tájak-Korok-Múzeumok egyesület XVIII. 
kerületi szakcsoportja és az együtt Pestszentimréért 
egyesület. 

➜ P. a.

A forradalomat 
ünnepeljük
Pestszentlőrinc az ünnep elő-
estéjén, Pestszentimre október 
23-án emlékezik a forradalom és 
szabadságharc eseményeire.

A hagyományoknak megfelelően mind-
két kerületrész megemlékezik az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hőseiről és 
eseményeiről. A pestszentlőrinci ünnep-
séget október 22-én 16.30-tól a Béke téri 
kopjafánál tartják, az esemény szónoka 
Lomnici Zoltán főbíró, az emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke lesz. 

A pestszentimrei megemlékezést 
másnap, október 23-án 10 órától a meg-
újult, megszépült Hősök terén rendezik. 
Az imreiek számára különösen fontos az 
idei október 23., és nem csak azért, mert 
egy megújult városközpontban ünnepel-
hetnek. Azért is, mert 70 éve állították 
fel a téren a Magyar hősök emlékművét, 
továbbá azért is, mert az ünnepséggel 
együtt megnyíló 1956 Imrén című kiál-
lításon a tervek szerint először láthatók 
olyan dokumentumok, amelyek a kor-
szak mellett az imrei forradalmi esemé-
nyeket is bemutatják. A megemlékezésen 
Pándy Tamás helytörténész mond beszé-
det.

➜ K. gy.

a pestszentlőrinci megemlékezést október 22-én 16.30-tól a Béke téri kopjafánál tartják 

Kucsák lászló, lévai istván zoltán és csomó tamás alpolgármester Kiss ernő emléktáblájánál 
közösen emlékezett az aradi hősökre 

AZ ArADI VÉrTAnÚKrA 
sOKAn eMLÉKeZTeK

nyíliK Az imre-ház
az imre-ház átadóünnepségét a 
nemzeti ünnepen, október 23-án 
10 órakor tartják. a nemes utca 14 
szám alatt kialakított új közösségi 
tér ünnepélyes átadására minden 
kerületi lakost szeretettel vár az 
önkormányzat.

Az 1849-ben Aradon kivégzett 13 vértanú emléke előtt rótták le kegyeletüket Kiss 
ernő honvéd altábornagy emléktáblájánál Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zatának, a kerületi pártoknak és civil szervezeteknek a képviselői október 6-án.
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10 Kultúra Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

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

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

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

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

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

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

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

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

n szőnyegtisztítás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

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

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

n hőszigetelés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reálos áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n ingAtlAn FelúJítás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

n megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 
06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

oKtAtás
n mAtemAtiKA, FiziKA KorrePetálást VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS 

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

n matematika, fizika tanítás általános és középiskolások részére. A kerületben házhoz 
megyek. Tel.: 0670-201-4228

gArázsvásár
n gArázsvásár! Üvegezett fa ajtók, ablakok. Bútorok, háztartási gépek, cipők, ruhák, 

edények, szőnyegek, egyebek. Szentimre kertváros. 0630-448-9466

sPort-tánC

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

n várjuK régi és új edzőtársainKat a BóKay KertBen lévő 
felújÍtott KonditeremBe. minden HónaPBan aKcióKKal, 
olcsó BérleteKKel. HaviBérlet (6200ft.), diáKBérlet, 
HetiBérlet. Hirdetés felmutatójánaK 500ft.  Kedvezmény a 
HaviBérletBől.

mŰtárgy

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

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

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

n Kispesti villanyszerelési anyag kereskedelmi cég keres gyakorlattal rendelkező 
műszakieladót, továbbá villanyszerelő karbantartót. Tel.: 06-30-201-16-11

ingAtlAn

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

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

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

n Pestszentlőrincen az erdő mellett, nagyon jó levegőjű helyen eladó egy 120 
m2-es, 1+5 félszobás, tetőtér beépítéses sorházi öröklakás. Irányár: 23,8 MFt. Tel: 06 
30 931-7174

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

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

n Wekerle központjában 180 nm-es, kétszintes tetőtér beépítéses lakás eladó. Az 
alsó szint hagyományos 3 szobás polgári, a felső szint viszont egy jó terekkel rendelkező, 
fiatalos amerikai konyhás nappalival és egy hálóval rendelkező lakás. Irányár: 31,5 MFt. 
Tel: 06 30 931-7174

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

n Pestszentimrei lakóparkban 2007- ben épűlt, újszerű, 100 nm-es, 4 szobás 
ikerház 250 nm-es telken eladó. A tetőtér beépítéses ház cirkó fűtéses és kocsi beállás is 
lehetséges. Irányár: 24,7 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n eladó Pestszentimre központjában egy 2007-ben épült, 120 m2-es, 1+3 
félszobás, újszerű, napfényes családi ház,  400 m2-es telken, medencével.  Ár: 26,9 MFt. 
Tel: 06 30 931-7174

n A glóriett lakótelepen eladó egy 2 szoba + étkezős, 65 nm-es panel lakás. A 
jó beosztású ingatlan a tőmbfűtésű, szigetelt ház  4. emeleten helyezkedik el. A világos 
lakás szobái külön nyílnak és parkettásak. Irányár: 11,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174    

n eladó a gesztenyés lakóparkban egy 68 m2-es, 1 + 2 félszobás tégla, 
cirkófűtéses, tetőtéri öröklakás. A 2005-ben épült, a mai kor igényeinek kiválóan 
megfelelő épület, tágas tereivel jól szolgálja egy család mindennapi életét. Irányár: 15,8 
MFt. Tel: 06 30 9 317-174   

n Xviii. kerület legszebb lakótelepén a GLORIETT LAKÓTELEPEN,  4 emeletes lift 
nélküli panel házban, 2.emeleti, FELÚJÍTOTT, 64 NM-ES, TERASZOS, 2,5 SZOBÁS 
meleg hangulatú otthon ELADÓ! Irányár: 13,9 MFt.  Tel: 06 30 9317-174

n eladó Kispesten 71 m2 alapterületű, 2+ két fél szobás földszinti ,erkélyes, parkra 
néző lakás alacsony közös költséggel és kíváló közlekedésnél. Irányár: 9,9 MFt. Tel: 06 
30 931-7174

n Kispest Kertvárosban eladó egy előkertes 80 m2-es, 2 és félszobás sarokházrész. 
A lakás a kocka alakú ház teljes felső szintjén helyezkedik el, külön bejáratú és teljesen 
szeparált, leválasztott 140 m2-es kertrész ill garázs tartozik hozzá. Irányár: 13,9 MFt. Tel: 
06 30 931-7174

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

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

Városgazda
  arróműhely

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

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

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
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P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 3 db gépkocsi beálló – 12 m2  

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
Abaújvár u 3 – 541 m² - hobby telek

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat

Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Darányi u 66. fsz. 4. – 30 m² - élelmiszer

Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár

Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

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

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

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha

Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda

Havanna u 44. fsz. 7. – 20 m² - kutyakozmetika
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u 50. fsz. 218-219-220. – 41 m² - használt ruha üzlet

Havanna u 50. fsz. 227. – 23 m² - zöldséges
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek

Kondor Béla sétány 1. fsz. 1. – 764 m² - élelmiszer áruház
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat
Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek

Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lakatos út 9. fsz. 1. – 113 m² - húsbolt

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

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár

1. oldal
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Park Uszoda. Városház u 40. – kb. 14 m² - büfé

Párkány u. Hrsz.: 157228 – 517 m² - hobby telek
Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai – Ipacsfa A/23 garázs – 18 m² - garázs
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 1. – 20 m² - garázs
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Sina Simon sétány 8. fsz. 1. – 39 m² - élelmiszer
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt 
Tövishát u 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

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

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

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár

Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat

Üllői út 362. fsz. 8. – 23 m² - ruhakölcsönző
Üllői út 365. fsz. 2. – 43 m² - szolárium

Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt
Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan

Üllői út 429. fsz. 7. – 114 m² - használt ruha
Üllői út 445. fsz. 2 – 333+156 m² - drogéria
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás

Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda
Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő

Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges

2. oldal
Vilmos Endre Sportcentrum – 25+6 m² - büfé+raktár

A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla 

sétány 16. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. november 4. 9.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2013. november 8. 14.00 óra

Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal
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11A vigadalom filozófiája, hogy a kézművesek és a kistermelők találkozzanak a vásárlóikkal Szabadidő – Sport

FeLMÉrÉs A DIáKOK 
sPOrTnAPJán
Aktívan töltötték a délelőttöt a Kondor Béla általános 
iskola tanulói az október 11-i országos diáksport na-
pon, amelyen az iskola egykori diákja, Balogh gábor 
olimpiai ezüstérmes, világ- és európa-bajnok öttusá-
zó, a magyar diáksport szövetség elnöke is együtt fu-
tott a gyerekekkel.

A közös bemelegítés és futás után az iskola tanulói az elsők között 
próbálhatták ki azokat a gyakorlatokat, amelyekkel egy új teszt-
rendszerben mérik fel az egyéni edzettségi állapotot. 

– Iskolai programjainkat a nemzeti alaptantervre alapozva kezd-
tük el kidolgozni. sikerült nyernünk egy európai uniós pályázaton, 
amelynek egyik eleme a mindennapos állapotfelmérés – mondta 
Balogh Gábor. – Abból indultunk ki, hogy bár a napi testnevelés 
jó kezdeményezés, ez mennyiségi fejlődés, a tornatanítást viszont 
minőségileg is meg kell újítani. ehhez pedig mérésre van szükség, 
ám szakítva azzal a hagyománnyal, hogy a gyerekeket egymáshoz 
viszonyítjuk. ezt már csak életmódbeli és testfelépítési sajátosságok 
miatt sem szabad.

Az új felmérés célja tehát az, hogy a tornagyakorlatok és egy szá-
mítógépes program segítségével a szülő és a pedagógus is követni és 
fejleszteni tudja a gyerek edzettségi állapotát. 

– A lényeg az, hogy minden gyereknek legyen sikerélménye. 
szeretnénk szakítani azzal, hogy csak az élsportolók kiválasztása a 
fontos. sajnos ma a felnőtt magyar lakosságnak csupán 9-10 száza-
léka sportol, és ha gyerekkorban nem alakul ki valakiben a mozgás 
iránti igény, akkor később sem fog. A differenciált oktatás lényege 
éppen az, hogy a testnevelők azokat a gyerekeket is be tudják von-
ni a közös mozgásba, akiknek eddig csak kudarcélményt jelentett a 
tornaóra. ebben kíván segítséget nyújtani  a szövetség.

Az idei diáksportnapra rekordszámú – több mint 520 – iskola 
nevezett, és több mint 10 ezer gyerek sportolt, akik ezzel a Move 
Week – a mozgás hete –elnevezésű nemzetközi tömegsport-rendez-
vénysorozathoz is csatlakoztak.

– Az volt a célunk, hogy a gyerekek jól szórakozzanak és megta-
lálják azt a mozgásformát, amelyben jól érzik magukat – mutatott 
rá Balogh gábor.

Az oldalt összeállította: Puskás attila

www.bp18.huwww.bp18.hu

hirdetés

A Bókay-kerti sokadalomban természete-
sen megtalálható volt valamennyi hagyo-
mányos vásári termék a kürtős kalácstól a 
vattacukron át a kenyérlángosig. Az ízek 
mellett a látványra sem lehetett panasz, szí-
nes és változatos vásári termékek sokasága 
várta a vásárlókat.

TánC és ízek UTCája
A vigadalom filozófiája az, hogy a kézmű-
vesek és a kistermelők úgy találkozzanak a 
vásárlóikkal, ahogyan régen: közvetlenül, 
egy kiadós vásár keretében. A Zöld sorom-
pó egyesület a kézműves szervezetek segít-
ségével a szakma legjobbjait látja vendégül 
már harmadik éve. A sikerhez az időjárás 
is hozzájárult, az őszi napsütésben nem is 
lehetett volna rossz vásárt csinálni. 

A sport- és kulturális események sorá-
ban említést érdemel a Béri Balogh ádám 
Barantacsapat és a Kassai Íjásziskola kép-
zéssel egybekötött bemutatója. A sonore 
Vegyeskar mellett sikerrel léptek fel a Téb-
láb művészeti iskola táncosai is, akik a nap 
zárásaként táncházzal várták a közönséget.

A házi készítésű élelmiszerek külön ut-
cát kaptak, ahol közvetlenül a termelőktől 
lehetett vásárolni mézet, tejtermékeket, 
kolbász- és szalámiféléket vagy éppen házi 
savanyúságot. Az őstermelőkkel együtt 
csaknem 90 árus kínálta a portékáját. A 
kicsiket a hasonló rendezvényeken már ha-
gyományosnak mondható kisállat-simoga-
tó és pónilovaglás várta.

az iskolák sikeRe
A színpadon egész nap egymást érték a 
különféle műsorok. nagy sikere volt a ke-
rületi iskolások műsorainak. Valamennyi 
fellépő lelkesen, feladatát komolyan véve, 
felkészülten adta elő a különböző produk-
ciókat. ez a bő kétórás program – amely-
nek keretében népi játékokat, táncokat, 
énekeket láthattunk-hallhattunk – talán az 
egész vigadalomnak a leglátogatottabb ré-
sze volt. Üde színfolt volt az Ady általános 
iskola és a Dohnányi zeneiskola fellépése 
is, mert mindkét programban egy sajnos 
egyre ritkábban hallható hangszer, a citera 
volt a főszereplő.

A vigadalmat szervező Zöld sorompó 
egyesület elnöke, Pethő Ágota elégedetten 
nyilatkozott a rendezvényről.

– A köd délelőtt ugyan egy kicsit meg-
ijesztett bennünket, de jött a kikiáltónk, 
gyönyörű Zsiga, és „kiénekelte a napot” a 
felhők mögül. Már napközben is sok pozi-
tív visszajelzést kaptam mind a kilátoga-
tóktól, mind az árusoktól, akik szeretnek 
idejönni. Már azt is kérdezték, hogy nem 
szervezünk-e szüreti mulatságot is, mert 
arra is eljönnének – mondta Pethő ágota.

nem KérteK Pénzt 
A FelléPésért
Pethő ágota kiemelte, hogy 
a fellépők idén is többnyire 
ingyen, tiszteletdíj nélkül 
vállalták a szereplést.
– ez azért is nagy dolog, 
mert például a regélő Fehér 
táltosok, akik délelőtt és 
délután is tartottak dobos 
bemutatót, az ország több 
pontjáról gyűltek össze. 
A táltosokon kívül sok 
nézőt vonzott a baranta 
harcművészeti és az 
íjászbemutató is.



színEk és Illatok 
a vásárI sokaságban

A színpadi programok vonzották a legtöbb érdeklődőt a Pestszentlő-
rinci vasárnapi vásári vigadalmon. ennek legfőbb oka talán az volt, 
hogy a programban kerületi általános iskolások is felléptek. A büszke 
apukák és anyukák szorgalmasan fotózták, videózták a csemetéiket, 
akik táncoltak, zenéltek, énekeltek.

CSATORNÁZÁS
Rövid hatáRidővel

vállaljuk
az engedélyezést

tervezést és a teljes 
kivitelezést

www.g-bau.hu
tel.: 06/20 935 0803

06 1 291 6763

Magyarországon a több évtizede mű-
ködő, évente felülvizsgált és aktualizált 
védőoltási rendszernek köszönhetően 
számos, korábban halálos betegség – 
járványos gyermekbénulás, fekete himlő 
– eltűnt, más betegségek (kanyaró, to-
rokgyík, rubeola stb.) pedig összehason-
líthatatlanul ritkábban fordul elő, mint 
a kevésbé szigorú védőoltási rendszert 
alkalmazó országokban. 

A védőoltások gyakran saját sike-
reik áldozatává válnak, hiszen mind a 
lakosság, mind az orvosok tudatából fo-
kozatosan kikopik az adott betegséggel 
szembeni félelem. ennek helyét pedig 

gyakran a védőoltások mellékhatásaival 
kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.

Az nsZsZ, a volt ánTsZ tájékozta-
tása szerint a mai, modern védőoltások 
biztonságosak, és a beadásuk sokkal ke-
vesebb kellemetlenséggel jár, mint ma-
gának a betegségnek az átvészelése. Az 
oltások hatásosságát és biztonságosságát 
gyakran több tízezer emberen vizsgál-
ják, a minőségért a gyártóktól független 
hatóságok felelnek, a követelmények pe-
dig rendkívül szigorúak. 

A szülőknek mérlegelniük kell a vé-
dőoltások által megelőzhető betegségek 
következményeit is. Az egyik leggyak-

rabban támadott, úgynevezett engerix-B 
védőoltás a hepatitis B vírusos fertőzés 
megelőzésére szolgál, amely világszerte 
az egyik legelterjedtebb betegség. 

A világon 350 millióra becsülik a 
fertőzöttek számát, és évente egymillió 
ember hal meg a fertőzés következtében. 
A tünetmentes fertőzés és a heveny máj-
gyulladás általában gyógyul. 

A vírust a vér és a testnedvek – nyál, 
ondó, hüvelyváladék – terjesztik. Tehát 
elsősorban szexuális úton terjed, de mi-
vel a küzdősportok során szerzett sérü-
lések, illetve a közös borotva, fogkefe, 
törülköző használata, a tetoválás, az 
akupunktúra, a testékszerek is átvihetik 
a fertőzést, a tizenéves korosztály foko-
zottan veszélyeztetett. A vírust 100 szá-
zalékos biztonsággal kiirtó gyógyszer 
nem létezik, ezzel szemben a védőoltással 

95-100 százalékos védettség szerezhető. 
A fentiek miatt az nsZsZ felhívja a szü-
lők figyelmét arra, hogy hiteles forrá-
sokból tájékozódjanak, higgyenek a tu-

dományos és megalapozott tényeknek, 
s kellő kritikával olvassák a védőoltás-
okkal kapcsolatos internetes bejegyzé-
seket.

ne FÉLJÜnK A VÉDőOLTásOKTóL!
A mai ember talán már nem is gondol arra, hogy a védőoltások 
bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátásokat. 
Csökkentette a gyermekhalandóságot, és növelte a születéskor 
várható élettartamot. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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12 „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is”Kultúra

Időutazás 
a gulnerrel 
A gulner gyula általános iskola a 86. 
tanévét kezdte meg az ősszel. ebből az 
alkalomból kiállítással idézték fel a vá-
rosháza galériában az intézmény éle-
tében eltelt több emberöltőt.

A tárlaton az iskola életét dokumentáló több 
évtizedes jegyzőkönyvek mellett életképeket és 
a nyári táborok emlékét őrző fotók, osztály- és 
tantestületi tablóképek, a különféle művészeti 
ágakban rendezett versenyek első helyezettjei-
nek valamint az egyéb módon kiemelkedő di-
ákoknak és a művésztanároknak az alkotásai 
voltak láthatók október első felében. 

Kerekes Elek, aki kisdiákként maga is fél év-
százada lépte át az intézmény küszöbét, 35 éve 
tanít itt, és nyolc éve áll az intézmény élén. 

– nagyon sok dokumentumot őrzünk az is-
kola életéről – mondta az igazgató. – Az Üllői út 
és a gulner gyula utca sarkán álló épület 1927-
ben elkészült, de mivel nem volt pénz a bebúto-
rozására, az elemi iskola a Wlassics gyula utcai 
iskola második emeletén kezdte meg a munká-
ját, s 1928 márciusában költözött át a mai helyé-
re. Az új, nyolc tantermes intézménybe az első 
tanévben 611 tanuló járt, váltott „műszakban”.

Jelenleg csaknem 400 diák tanul a gulner 
iskolában, és 35 pedagógus gondoskodik a ne-
velésükről. A diákokat, a pedagógusokat, a szü-
lőket szoros kötelékek fűzik az iskolához, mert 
többeknek a szülei és a nagyszülei is ide jártak. 

A gyerekek az iskolai tanórákon túl töb-
bek között színház- és múzeumlátogatásokon, 
kézműves foglalkozásokon, valamint fafara-
gó, tánc, színjátszó, informatikai, matematika, 
sport, honismereti és természetjáró szakkör-
ben vehetnek részt. Az igazgató megemlítette 
az iskolában folyó művészeti nevelést is, amire 
méltán büszkék, mert a diákjaik számos kerü-
leti, fővárosi, országos és nemzetközi versenyen 
értek el sikereket. Például a gangesz és Duna 
nemzetközi rajzpályázaton Kerényi eszter Lilla 
lett az első helyezett 2012-ben. Az iskola a sport-
ban, a zenében, táncban és a színjátszásban is 
igen színes és eredményes múltra tekint vissza. 
ez talán nem véletlen, hiszen Komlós Jucinak, a 
nemzet színészének, az iskola egykori diákjá-
nak szellemiségét is őrzik a falak, de megemlít-
hetjük révész László orgonaművészt, Csepregi 
Éva, Lugosi róbert és Zoltán erika előadómű-
vészeket, Zila László mestercukrászt és engrich 
Mariann örökös magyar tékvandóbajnokot is 
azok közül, akik szintén ennek az iskolának a 
küszöbét koptatták…

➜ fülep erzsébet

német értékek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre németszárma-
zású Polgárainak egyesülete október 15-én 
műsort szervezett a városháza dísztermében. A 
programban az egyesület Liederschatz kórusa 
mellett a Piros iskola (a Pestszentlőrinci német 
nemzetiségi általános Iskola) tanulói hang-
szeres zenei és prózai produkcióval, a Táncsics 
Mihály általános és német nemzetiségi Iskola 
diákjai nemzetiségi táncokkal működtek közre. 
Az Ovi nemzetiségi óvoda kisgyermekei rövid 
meséket mondtak német nyelven.
A német nemzetiségiek számára idén október 
24-én 18.15 órakor tartják a közmeghallgatást 
az nnÖ hivatalos helyiségében (Kondor Béla 
sétány 10. nemzetiségek Háza, 1. emeleti nagy-
terem.).

Maradandó 
élményt adtak 
A zene világnapja alkalmából a 
dohnányi ernő Alapfokú művészeti 
iskola művésztanárai adtak hangver-
senyt október 1-jén a városháza dísz-
termében. 

A zene világnapja, amely 1975-ben yehudi 
Menuhin hegedűművész kezdeményezésé-
re született, a műfajoktól függetlenül a ze-
nei kultúra fontosságát hirdeti világszerte. 
– Korábban általában vendégművészek léptek 
fel ebből az alkalomból – mondta Farkas Már-
ta, a Dohnányi zeneiskola igazgatója. – elhatá-
roztam,  hogy ezentúl másképpen lesz, hiszen 
sok remek művész van a tantestületben, ezért 
magunk szerveztük meg a koncertet. – A felké-
résemre minden zenepedagógus igent mondott, 
és még az esemény másnapján is, amikor meg-
láttuk egymást az iskolában, eszünkbe jutott 
a hangverseny nyújtotta csodálatos élmény. A 
műsorból nem tudok kiemelni senkit sem, mert 
mindenki nagyszerűen szerepelt.

Ambrózy Attila fagottművész, a zeneiskola 
tanára kifejtette, hogy a művésztanárok hang-
versenyének kettős célja van: egyrészt az, hogy 
a tanítványok hallhassák a tanáraikat, másrészt 
az, hogy a tanárok is megmutathassák a tudá-
sukat. 

– saját tanítványaimról tudom, és bizonyára 
a kollégáim is tapasztalták, hogy a növendékek-
ben kialakul egyfajta referencia, amikor a taná-
rukat hallják játszani. 

A program igen gazdag volt, az est folya-
mán többek között moldvai dallamok csen-
dültek fel Koczka Andrea tolmácsolásában, 
valamint Bach-, Corelli-, schumann-, szergej 
Bujanovszkij- és Fernando sor-műveket hallha-
tott a közönség. 

➜ f. e. 

Milyen a női 
sokszínűség?
Bujtor Beatrix és Papp Krisztina A nő 
kétszer, avagy a női sokszínűség cím-
mel rendezte meg első közös kiállítá-
sát a rózsa művelődési házban. eltérő 
stílusuk változatos képekben adja visz-
sza a nőt a tündökléstől a borún át a 
gyengédségig.

A Bujtor Beatrix és Papp Krisztina által feldol-
gozott téma számos művészt megihletett az 
idők folyamán, sokan boncolgatták már a kér-
dést, mitől nő a nő valójában. A nő, aki karri-
ert épít, gyermeket nevel, családot tart össze, 
és önmagával vívja meg a legkeményebb küz-
delmeit. Feladatai vannak, elvárásoknak kell 
megfelelnie, mégis sugárzó és erős marad. ezt a 
sokszínűséget vitte vászonra a két fiatal művész, 
hol a társadalom egészét, hol saját családtagjait 
szemlélve.

A kiállítást Kucsák László alpolgármester 
nyitotta meg, aki családias hangulatban, régi ta-
nítványként, ismerősként köszöntötte az alkotó-
kat és az érdeklődőket. A művészek elmondták, 
hogy a kiállítást az a készülő könyv inspirálta, 
amelyen közösen dolgoznak, és amelyben a 
festmények némelyike illusztrációként köszön-
het vissza. 

A kiállított képek október végéig tekinthetők 
meg a rózsa Művelődési Házban, onnan pedig 
egy hónapra a belvárosi Hunnia Art Bisztró-
ba kerülnek. egyéves körút keretében láthatók 
lesznek a Kondor Béla Közösség Házban, a 
kőbányai Kő Caféban, sőt külföldi helyszíne-
ken is. Miként az alkotók elárulták, a kiállítás 
képei nem képeznek állandó egységet, a külön-
böző helyszínekre különböző összeállításokkal 
készülnek, az adott hely stílusához igazodva. 
Folyamatosan frissülő honlapjukon rövid be-
mutatkozókkal, festményekkel és interaktív vi-
deókkal is várják a virtuális látogatókat.

➜ csernai

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét 
is. nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, 
ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, szá-
zan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, ami-
ben mind egyek lehetünk.” (Kodály Zoltán)

A magyar és az egyetemes zenei kultúra 
gyöngyszemei csendültek fel a sonore Vegyeskar 
előadásában Mohai Tibor karnagy vezényletével.   
A kórus műsorát a Duo Contours, vagyis Pollák 
Rita cselló- és Kovács Adrienne gitárjátéka, vala-
mint Kiss Fanni szólóéneke színesítette. 

– A sonore Zenei Kulturális egyesület egyik 
fő célja a fiatal tehetségek felkutatása – mondta a 
karnagy. – A maglódi zeneiskolában is tanítok, és 
ott találkoztam egy tízéves tehetséges kislánnyal, 

Kiss Fannival, akit felkértem, hogy a zene világ-
napja tiszteletére a Honfoglalás című film betétda-
lát énekelje el szólóban, a sonore kórus kíséretével.  
A hangversenyen Kucsák László alpolgármes-
ter, a rendezvény fővédnöke mondott köszöntőt.  
A sonore Vegyeskar kilenc éve, a sonore Zenei 
Kulturális egyesület három éve alakult meg. A 
kórus színes programokat, repertoárt mondhat 
magáénak, s megalakulásától rendszeresen szere-
pel az országhatáron belül és külföldön is. Az évek 
során számos szakmai elismerésben részesült, töb-
bek között nemzetközi versenyen ezüst diplomát, 
az egri Éneklő Magyarország Kórusfesztiválon di-
cséretes arany minősítést kapott.

➜ fülep erzsébet

A lélek nyelvén énekeltek 
A sonore zenei Kulturális egyesület vegyeskara a zene világnapja alkalmából ok-
tóber 4-én adott hangversenyt a városháza dísztermében. 

rangos vásárhelyi elismerés
garamvölgyi Béla kerületünkben élő festőművész két alkotása is látható az október 
6-án orbán viktor miniszterelnök és Baán lászló, a szépművészeti múzeum és a 
magyar nemzeti galéria főigazgatója által megnyitott 60. vásárhelyi őszi tárlaton.

Az immár 60. alkalommal megszervezett Vásár-
helyi őszi Tárlat Magyarország legnagyobb múlt-
ra visszatekintő kortárs művészeti seregszemléje. 
A kiállításra olyan művészek kapnak meghívást, 
akik valamilyen módon kötődnek a városhoz 
vagy a hagyományos őszi tárlathoz.

Az 1954 óta rendszeresen megtartott tárlat el-
indítója a polihisztor galyasi Miklós volt, a körü-
lötte élő képzőművészekkel: Kurucz D. István és 
Almási gyula festőkkel, szabó Iván szobrásszal.

A jubileumi kiállításra rekordszámú, 768 al-
kotással pályáztak, ezek közül a közönség 194 
művész 262 alkotását láthatja december elejéig a 
hódmezővásárhelyi Alföldi galériában.

A megnyitón Almási István, Hódmezővásár-
hely polgármestere és Lázár János országgyűlési 
képviselő mondott köszöntőt, a tárlatot Orbán 
Viktor miniszterelnök és Baán László, a szépmű-
vészeti Múzeum és a Magyar nemzeti galéria fő-
igazgatója nyitotta meg. 

A rendezvényen mintegy húsz elismerést ad-
tak át. A fődíjat a miniszterelnöktől és a polgár-
mestertől Czene Márta festőművész vehette át. 
Garamvölgyi Béla kerületünkben élő festőmű-
vész, a Fazekas Mihály Fővárosi gyakorló általá-
nos Iskola és gimnázium vezetőtanára a „Kurucz 
D. István festőművész emlékére” alapított díjat 
vehette át.

– A kiállításra  portrésorozattal készültem – 
mondta garamvölgyi Béla. – A sorozatból két ké-
pemet válogatta be a zsűri. Az egyik a feleségem, 
a másik Fényesi Tóth János barátom „történetét” 
ábrázolja. A díj elnyerése megmelengette a szíve-
met, mert főiskolai növendékként a százados úti 
művésztelepen találkoztam Kurucz D. Istvánnal, 
a Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművésszel, 
akinek emberközpontúsága mélyen megérintett. 
nagy örömmel tölt el, hogy a jubileumi tárlaton 
a róla elnevezett díjat kaphattam meg. 

➜ fülep 
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13egyházA bíboros úgy érzi, a közösség megőrizte somogyi lászló lelkiségét

� a kerület első 
díszpolgára, 
somogyi lász-

ló egykori plébános 
közösségét kereste fel 
erdő péter bíboros, ér-
sek október 11–12-én 
a Havanna-lakótele-
pen. ez volt itt az első 
főpásztori vizitációja.

KeréKgyártó györgy  

− somogyi László atya aktív, élő 
közösséget vezetett a Havan-
na-lakótelepen. szociálisan ér-
zékeny, elkötelezett ember volt, 
aki komolyan vette az elesettek 
szolgálatát. szeretettel fordult 
az emberek felé, ezért szeret-
ték annyian. Örülök, hogy ma 
ugyanilyen lelkiséggel működő 
közösséget találunk itt – mond-
ta Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom–budapesti érsek a 
Havanna-lakótelepen működő 
plébániai közösségben és a so-
mogyi László szakszolgálatnál 
tett látogatásán. 

HÚsz év 
− A főpásztori vizitáció régi 
gyakorlat a katolikus egyház-
ban. Ilyenkor az egyházmegye 
püspöke meglátogatja a plébá-
niai közösségeket. erdő Péter 
bíboros, érsek úr egyben az 
esztergom–budapesti főegyház-
megye püspöke is, ezért üdvö-
zölhetünk ilyen magas rangú 
egyházi személyt a kerületben 
– magyarázta Csomó Tamás al-
polgármester, aki maga is részt 
vett az eseményen, hozzátéve: 
−A plébánia közösségét vezető 
gábor elemér atya minden pén-

teken felkeresi a somogyi Lász-
ló szakszolgálat idősekből álló 
közösségét. Mivel a vizitáció 
éppen péntekre esett, bíboros úr 
természetesnek vette, hogy ő is 
részt vegyen ezen a látogatáson, 
egyben ő maga szolgáltassa ki az 
oltáriszentséget a híveknek.

Az egyházfő a látogatás al-
kalmával elmondta:

− Éppen húsz éve, hogy az 
egyházmegyei átszervezéssel ez 
a terület a főegyházmegyéhez 
került. Azóta ez az első főpász-
tori vizitáció.

Még egyszeR 20 
A somogyi László szakszolgá-
latnál tett látogatás egyébként 
csendben zajlott le, a hívek úgy 

várták az egyházfőt, ahogy a 
rendszeresen érkező gábor 
elemér atyát is – igaz, azért az 
arcokon tükröződött némi meg-
illetődöttség. A szentség kiszol-
gáltatását követően a bíboros és 
kísérete rövid beszélgetésen vett 
részt a vendéglátókkal, akik kö-
zött a szakszolgálat képviselete 
és az alpolgármester mellett ott 

volt Kiss Róbert és Galgóczy Zol-
tán önkormányzati képviselő is. 
A látogatás egy kisebb ceremó-
niával zárult.

− szinte napra pontosan húsz 
évvel ezelőtt halt meg somogyi 
László. Megragadtuk az alkal-
mat, és a bíboros úr jelenlétében 
koszorúztuk meg az épületben 
elhelyezett emléktáblát – mond-

ta Bálint Ramóna, a szakszolgá-
lat vezetője. 

 
„éppen húsz éve, hogy 
az egyházmegyei átszer-
vezéssel ez a terület az 
egyházmegyéhez került. 
Azóta ez az első főpász-
tori vizitáció” – mondta 
erdő Péter bíboros.


 

Egyházfő a havannán
 Főpásztori vizitáción járt a Havanna-lakótelepen Erdő Péter 
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hivatalosan is átadták október 13-án a 
szemeretelepi református templomot, amely 
három és fél esztendő alatt a semmiből nőtt 
ki nagy Béla templomtervező és -építő gon-
dolatai és elképzelései alapján. A templom 
felépítése 160 millió forintba került.

Az első hivatalos istentiszteleten dr. Szabó István, a 
Dunamelléki református egyházkerület püspöke adta 
át a templom kulcsát Kiss Lászlónak, a gyülekezet lel-
készének, és vágta át a nemzeti színű szalagot. ezt kö-
vetően a hívek immár hivatalosan is birtokba vehették 
a templomot.

– Kívánom a gyülekezetnek, hogy váljon valóra az 
az álmuk, hogy ezt az ajtót soha ne kelljen becsukni, 
hanem mindig legyen annyi vágyakozás, élet és akarat 
a hívekben, hogy a kulcs csak jelkép maradjon – mond-
ta szabó István.

 Az adakozásból, a Bajcsy-Zsilinszky utca túloldalán 
álló régi templom eladásából, pályázati pénzekből és 
önkormányzati segítséggel felépült templom avatásán 
Ughy Attila polgármester köszöntőjében úgy fogalma-
zott, hogy a templom különleges hely, amelyet a hit épít 
fel, és a hit tart meg.

– Tudjuk jól, mert érezzük most is, hogy a temp-
lom nem csupán épület. A templomban nemcsak a szó 
visszhangzik, hanem a gondolat is. A falak és a tornyok 
már messziről jelzik a látogatóknak, hogy akik itt élnek, 
tisztelik és megtartják azokat a törvényeket, amelyek 
az égből jönnek, és a Földön elfogadták őket. A temp-
lom hirdetője és mementója a közösség értékrendjének 
és gondolatainak. A szemeretelepi templomszentelés 
olyan ünnep, amelyen Böjte Csaba szavaival élve újra 
felismerjük, hogy a bizalom, a remény és a hit istentől 
való.

Kiss László, a gyülekezet lelkésze korábban úgy fo-
galmazott a reformátusok új otthonáról, hogy az építész 
olyan helyet kívánt teremteni, ahol az emberek az isten-
tisztelet után is szívesen együtt maradnak. 

Kijelenthető, hogy ez a templom modern, mégis 
barátságos, otthonos érzetet keltő belső hangulatával 
biztosan eléri a közösséget. Ugyanezt a célt szolgálja a 
kávézó-teázó asztalokkal felszerelt közösségi terem, a 
templomkert és a gyermekmegőrző szoba is. 

➜ P. a.

Közösen 
ünnepelnek 

 
A Kossuth téri evangélikus 
templom lelkésze, győri 
gábor beszélt az ünnep-
ről, amelyet első alkalom-
mal tartanak közösen a 
Kossuth tér református, 
illetve evangélikus temp-
lomában. 

– Október utolsó két napján 
„szomszédolni” fogunk, mert 
úgy gondoljuk, hogy nagyobb 
számban jönnek el bármelyik 
felekezet hívei, ha tudják, látják, 
hogy ott vannak a másik protes-
táns egyház képviselői is. Az első 
napon, október 30-án mi látjuk 
vendégül a reformátusokat. Az ő 
új lelkészük, sándor Balázs tart 
majd előadást, ezt követően pe-
dig győri gábor Dávid hirdeti 
az igét. Az ünnep úgy válik tel-
jessé, hogy a templom kórusa az 
alkalomhoz illő énekekkel lepi 
meg a híveket. 

A „revans”, ahogy győri gá-
bor fogalmazott, másnap, 31-én 
lesz, amikor az evangélikusok 
látogatnak át a szomszédba, a 
reformátusokhoz. ezen az is-
tentiszteleten előbb dr. Korányi 
András professzor, a hittudo-
mányok doktora tart előadást, 
majd sándor Balázs lelkész hir-
det igét. Hogy az ünneplés ezút-
tal se maradjon énekhang nélkül, 
arról a Lőrinci grádicsok nevet 
viselő kórus gondoskodik.

 A reformátusok és az evan-
gélikusok példáját a jövőben 
akár a protestáns egyházhoz 
tartozó baptisták és unitáriusok 
is követhetnék, hiszen a közös 
ünnep magában foglalhatja a kö-
zös ünneplést, megemlékezést és 
örömöt is.

➜ róth

erdő Péter bíborost csomó tamás alpolgármester fogadta a főpásztor maga áldoztatta a híveket

FeLsZenTeLTÉK A LőrInCI 
reFOrMáTUs TeMPLOMOT

Jól megférnek 
egymás mellett

 
rövid két hét alatt két emléknapja 
is van a terézeknek. A nagy és a 
Kis szent terézt ünnepelhettük, rá-
juk emlékezhettünk.

 
A karmelita rendi szerzetesnő, Ávilai 
Szent Teréz (Teresa sánchez de Cepeda y 
Ahumada) 1515. március 28-án született a 
spanyolországi ávilában, s 1582. október 
4-én hunyt el Alba de Tormesben. Magyar 
nyelvterületen hívják nagy szent Teréznek 
is, megkülönböztetve ugyanazon szerzetes-
rend XIX. századi alakjától, Lisieux-i szent 
Teréztől, azaz Kis szent Teréztől.

Halálának napján a katolikus egyház As-
sisi szent Ferencről emlékezett meg, ezért 
az ő emléknapját a következő napra tették, 
de a naptárreform nyomán végül október 
15. lett szent Teréz ünnepe. „nagy” Terézt 
1614-ben avatták boldoggá és 1622-ben 
szentté. VI. Pál pápa 1970-ben egyháztaní-
tóvá nyilvánította. Több könyvet is írt, ön-
életrajzának címe: Az Úr irgalmasságának 
könyve. Épségben maradt holttestét az albai 
bazilikában őrzik. 

Legismertebb jelképei a nyíllal átszúrt 
szív, valamint a könyv és a toll. „nagy” Te-
réz szent Jakab apostol mellett spanyolor-
szág védőszentje és a sakkozók védőszentje. 

A szintén karmelita Lisieux-i Szent 
Teréz (Marie-Françoise-Thérèse Martin) 
Alençonban született 1873. január 2-án, és 
mindössze 24 éves volt, amikor 1897. szep-
tember 30-án tuberkulózisban meghalt 
Lisieux-ben. 1923-ban avatták boldoggá és 
1925-ben szentté. nevét számos nyelvre le-
fordított önéletrajza – egy lélek története 
– tette ismertté, amelyet egy évvel a halála 
után jelentettek meg. 

Jelképe a rózsa, ünnepnapja október 
1-je. szent Johanna mellett Franciaország 
védőszentje, ezenkívül többek között a 
misszionáriusoknak, a tüdőbajosoknak, a 
virágárusoknak és a virágkertészeknek, az 
AIDs-betegeknek, a pilótáknak is a védő-
szentje.

➜ r. f.
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14 egy vidám napon érdemes felkeresni a sportkastély mögött működő termelői piacotprogramajánló

mustkóstolás 
az ImrEI 

szürEtEn
többfajta friss mustot is lehet majd kóstolni az októ-
ber 19-i pestszentimrei szüreti mulatságon, ahol a bor-
készítés első fázisaival – a szőlőpréseléssel és -tapo-
sással – ismerkedhetnek meg azok, akik felkeresik a 
sportkastély mögött működő termelői piacot.

– egy gyöngyöspatáról érkező szőlőtermelő hölgy hagyományos 
palóc népviseletben présel majd mátraaljai szőlőből friss mustot, és 
árulja mézédes szőlőjét – mondta Kaszás Attila, a szüreti mulatság 
főszervezője. – Korom Péter kesztölci bioborász a neszmélyi borvi-
dékről hozza el különleges ökológiai eljárással készült borait. Lesz 
köztük Zweigelt, Chardonnay, Cabernet sauvignon, siller, Csersze-
gi fűszeres és „magyar vermut”, vagyis ürmös is. A borász is fog 
mustot préselni, és hagyományos recept alapján, erdélyi vasüstben 
készített pincepörköltjét is megkóstolhatják a látogatók. 

A szervezők tervei szerint nemzetközi hírű népművészek is 
érkeznek a mulatságra. Bese Botond dudaművész és dudakészí-
tő mester, Nagy Balázs tekerőlant-művész és tekerőlant-készítő 
mester, valamint Nagy Zoltán József néptáncos előadóművész, 
néptáncoktató muzsikál, dalol, játszik vagy éppen táncol majd a pi-
aci vásárlókkal. Körbejárva a piacot szüreti és boros dalokkal, rig-
musokkal, játékokkal szórakoztatják és tanítják az érdeklődőket. 

A gyerekek különféle kézműves foglalkozásokon – kosárfonás-
ban, nemezelésben – vehetnek részt, a gyere-Kert környezeti ne-
velési program Zöld sarok elnevezésű foglalkoztatójában pedig 
animátorok segítségével különféle terményekből készíthetnek játé-
kokat. sőt a székelyföldi Ágoston Erzsébet irányításával erdélyi kür-
tős kalácsot is süthetnek.

– Magyarország legjelentősebb frissgyümölcslé-termelői szőlő-
leveket hoznak el a szüreti mulatságra, amelyen télállóburgonya-, 
vöröshagyma- és almavásárt is rendezünk. ezen 5–10 kilós kiszere-
lésben akciós áron juthatnak első osztályú termelői zöldségekhez és 
gyümölcsökhöz az imrei vásárlók – tette hozzá Kaszás Attila.

P. a.

színház 
kICsIknEk 

és nagyoknak 
Október 20-án 15 órakor szeretettel várjuk a felnőtteket egy pikáns, 
szórakoztató előadásra. A Budapesti Bulvárszínház Harsányi gábor 
színház vagy szex című színdarabját állítja színpadra a rózsa Mű-
velődési Házban. A fergeteges komédia egy színházigazgatóról szól, 
aki nívós világirodalmi műveket szeretne színpadra állítani. Érke-
zik is egy jótevő, aki felajánl egy hatalmas összeget, és cserébe csak 
egy film szinkronizálását kéri a színház művészeitől. A baj csak az, 
hogy a szinkronizálandó film finoman fogalmazva erkölcsileg tá-
madható… A főbb szerepekben Várkonyi András, nyertes Zsuzsa, 
Cseke Katinka, Heller Tamás és Harsányi gábor lesz majd látható.
Október 27-én 11 órakor a gyermekeket várjuk, akik a Fogi színház 
előadásában a süsü, a várvédő című előadást tekinthetik meg. süsü, 
az egyfejű sárkány több generáció óta a gyermekek nagy kedvence. 
ebben az előadásban, mint várvédő hőst ismerhetjük meg a köz-
kedvelt mesehőst, aki Torzonborz király seregének támadásától védi 
meg barátai otthonát, a királyi várat.

Az előadásokra jegyrendelés, jegyvásárlás a rózsa Művelődési 
Házban személyesen, illetve telefonon (290-9498) lehetséges.

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 19. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Október 19. 17.30: Kézműves-
foglalkozás Gattyán Ágnes népi 
iparművész vezetésével
Október 19. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Október 20. 15 óra: Színház vagy 
szex – vígjáték két részben, 16 
éven felülieknek. Belépőjegy: 2200, 
nyugdíjasoknak: 1500 Ft.
Október 27. 11 óra: Süsü, a várvédő 
– a Fogi színház előadása. Belépő-
jegy: 990 Ft.
November 2. 15 óra Számít6sz rám! 
klub
November 8. 20 óra: Halloween-
parti a retró jegyében. Belépőjegy: 
1000 Ft, jelmezben: 800 Ft.
November 9. 15.30: Jónő-projekt. 
Nőkről (nem csak) nőknek férfiaktól. 
A tanfolyam ingyenes előzetes be-
mutatója. Részletek a www.rozsamh.
hu és a www.eltero.hu honlapon.
November 10. 11 óra: Hidegen fúj-
nak a szelek – a Kolompos Együttes 
koncertje. Belépőjegy: 1700 Ft.
November 10. 15 óra: a Kopacz 
Krisztina festményeiből nyíló kiállítás 
megnyitója
Az év hátralévő részében számos 
programot kínálunk az érdeklődők-
nek. Például karácsonyi koncertet 
ad a Kaláka, és több színdarabot is 
megtekinthetnek majd a Rózsában. 
Az előadásokra már most kaphatók 
jegyek a nyitvatartási időben. A 
részletes programról érdeklődni lehet 
személyesen a művelődési házban 
vagy az intézmény honlapján.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 
órától 19 óráig, illetve hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

4seAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
októbertől áprilisig folyamatosan 
lehet sízést, snowboardozást tanulni. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig. 
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 23. 9 óra: Mega játszóház 
Október 27. Rock and roll verseny
November 2. 10 óra: Nemzetközi 
karateverseny 
November 3. 9 óra: Imre-napi foci

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 19. 13 óra: Nemzetközi 
táncfesztivál
Október 20. 16 óra: a Cartoon 
Heroes női floorball-csapatának 
bajnoki mérkőzése, majd 18.30-tól 
férfi bajnoki találkozó
Október 26. 18 óra: PLER-
Budapest–Ceglédi KKSE férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés 
Október 27. 16 óra: PLER-Budapest 
II–Gödöllői KC férfi NB I/B-s bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Október 27. 18. óra: a Cartoon 
Heroes floorball-csapatának bajnoki 
mérkőzése
November 9. 18 óra: Orvosbál

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 17. 17 óra: Előadás az 
egészséges életmódról. Tervezett 
témák: ízületi betegségek és az 
étrend, a mozgásszervi problémák és 
a táplálkozás kapcsolata, a porcépítő 
hatóanyagoktól a lúgosításig.
Október 22. 14 óra: Szent Lőrinc-
lakótelepi Nyugdíjas Klub
Október 24. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Október 26. 11 óra: Társasjáték klub
Október 30. 17 óra: KézműveSzerda. 
Ceruzatartók, dobozok készítése.
November 5. 17 óra: Zsámbokréti 

Rita textilművész kiállításának meg-
nyitója a Galéria 18 kiállítóteremben
Internet-felhasználói tanfolyam 
indul a könyvtárban, 20 órában, 
délelőttönként 9–13 óráig. Első 
csoport (haladó): november 4., 11., 
18., 25., december 2. Második 
csoport (kezdő): november 6., 13., 
20., 27., december 4. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj egyidejű 
befizetésével lehet. Részvételi díj: 
beiratkozott olvasóknak 110 Ft/óra, 
regisztráltaknak 110 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Egész hónapban Takács Zsóka új 
képekkel bővített tűzzománc-kiál-
lítása.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Október 21. 16 óra: Társas hétfő
Október 25. 17 óra: Könyajánlók 
klubja
Október 28. 16 óra: Tóth Mária 
olvasónk mesél a gyerekeknek
November 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
A könyvtárban az év végéig folyama-
tosan látogatható a Gárdonyi Géza 
emlékére összeállított kiállításunk. 
A Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény által össze-
állított Kerületi óvodák a kezdetektől 
című kiállítás szintén megtekinthető.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 17. 14 óra: Fehér asztalnál 
– NYÉVE-összejövetel
Október 18. 18 óra: a Magyar 
festészet napja alkalmából a kerületi 
festőművészek A tükör című közös 
kiállításának megnyitó ünnepsége
Október 19. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Október 19. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Október 20. 10 óra: Csoki koncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék 
és muzsika 60 percben
Október 20. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 21. 10 óra: Emlékpróba 
1956 – a Theatrum Hungaricum 
előadása
Október 25. 10 óra: Marcipán cica 
meg az oroszlánság – zenés előadás 
óvodásoknak 
Október 26. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves
foglalkozás
Október 27. 10 óra: Az egészség és 
a természetes gyógymódok napja 
Október 30. 18.45: Zumba Nikivel
November 2. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
November 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 6. 18.45: Zumba Nikivel
November 7. 17 óra: Közéleti témák 
közszereplőkkel a NATIK szervezé-
sében. Meghívott vendég: Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke.
November 7. 17 óra: Schmidt 
Gabriella festőművész kiállításának 
megnyitója
November 8. 10 óra: Ki mit tud? 
Vetélkedő a kerületi diákhetek 
rendezvénysorozat keretében.
November 9. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
November 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól ingye-
nes jogi tanácsadás a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

városházA díszterem
városház utca 16.

Október 27. 18 óra: Fellegi Ádám 
Liszt-díjas zongoraművész hang-
versenye
November 10. 18 óra: a Túri család 
népzenei koncertje a Kondor Béla 
Közösségi Ház szervezésében

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Állandó kiállítások: A pusztától 
a parkvárosig; A XVIII. kerület 
története. 
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan értesül-
het a programjainkról, rendszeresen 
megosztunk képeket, videókat, 
helytörténeti érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

rePüléstörténeti 
Kiállítóterem

üllői út 440. 
(Delta Üzletház, I. emelet)
Ég és Föld – A polgári repülés és 
Budapest XVIII. kerülete címmel 
repüléstörténeti kiállítás.
A kiállítás október 31-én bezár, majd 
később új helyre költözik. Október 
31-ig csütörtöktől szombatig 10 és 
18 óra között. 

múzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
A Tomory-teremben az Ady Endre 
Általános Iskola történelem szak-
körének munkái tekinthetők meg 
Időutazás a középkori Magyarország-
ra – Múltunk emlékei címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész kiemel-
kedő helytörténészeinek emlékére: 
100 éve született Tomory Lajos; 
In memoriam Kovács Márk, Tekes 
Sándorné, Zsebők Kornélia.
Nyitva tartás: kedden 10–18 óra 
között, szerdától–szombatig 14–18 
óra között.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

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

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Az ősszel még továbbra is külső 
helyszíneken várjuk programjainkra 
az érdeklődőket.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 
56–60.):
Szerdánként 19 órától salsaoktatás.
Nosztalgia táncklub kéthetente 
szombaton 15–19 óráig a Magic 
duóval. Belépőjegy: 500 Ft.
Zumba kedden és csütörtökön 
19.15-től. Belépőjegy: 700 Ft.
Borostyán Gondozási Központ (Címer 
utca 88.):
Október 17. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves klub felnőtteknek. A foglalkozás-
ra előzetes bejelentkezést kérünk.
Október 29. 18 óra: Tudatos életmód 
klub: Egészséges őszi finomságok. 
Kisa Judit előadása.
Október 30. 17.30: Kertbarát klub: 
Szüret után. Előadó: Permesz 
György.
Október 31. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves klub felnőtteknek. A foglalkozás-
ra előzetes bejelentkezést kérünk.
November 8. 18 óra: Operabarátok 
klubja. Vezeti: Ötvös Csilla, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese. A 
téma: Pergolesi Úrhatnám szolgálója.
Néptáncoktatás a 4–8 éves 

korosztálynak Kováts Judit 
néptáncpedagógus vezetésével. 
Részvételi díj: 2000 Ft/hó. 
Októbertől minden pénteken 
klasszikusbalett-foglalkozás. Előzetes 
jelentkezést kérünk.
Szenczi-Molnár Albert Református 
Általános Iskola (Nagykőrösi út 
55–57.)
November 8. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Belépőjegy gyer-
mekeknek 500, felnőtteknek 800 Ft.
Néptáncoktatás és táncház felnőt-
teknek októbertől szerdánként 18 
órától. Előzetes jelentkezést kérünk.
Októbertől városi séták, amelyeken 
megismerhetők Budapest rejtett 
építészeti és múzeumi kincsei.
A programokról bővebb informáci-
óért érdeklődjön személyesen az 
Imre-Pont-irodában (Bányai Júlia u. 
23.), telefonon (291-9202), illetve 
keresse műsorfüzetünket, látogassa 
meg weboldalunkat (www.pikhaz.
hu) vagy Facebook-oldalunkat (www.
facebook.com/pikhaz). 

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Október 19. 10 óra: Kreatív kéz-
műves klub gyermekeknek. Téma: 
szüret, ősz, Halloween.
Október 25-én a Barangoló kör 
összejövetele.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10–19 óráig, szombaton 9–12 óráig 
a PIK Ház felújítása alatt a fenti 
címen!

PolgároK házA
üllői út 517.

Október 22. 18 óra: Ünnepi műsor 
a 19.56-os forradalom emlékére a 
Tihanyi Vándorszínpad közreműködé-
sével. A belépés ingyenes.
Köszöntőt mond: Kucsák László 
országgyűlési képviselő.   
Az est házigazdája: dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármester, a kerületi 
Fidesz- csoport elnöke.
Október 27. 16 óra: Meglelt Éden 
(Madách Filmklub)
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között.

gyógyÍtó naP 
Október 27-én (vasárnap) egész-
ségnapra várják az érdeklődőket a 
Kondor Béla Közösségi Házban. A 
10 órától 17 óráig tartó programon 
különféle előadások hallgathatók 
meg, és különféle egészségjavító 
szolgáltatások – fej-, kéz-, talp- és 
hátmasszázs, valamint íriszdiagnosz-
tika – vehetők igénybe. A látogatók 
emellett életmódra vonatkozó taná-
csokat kaphatnak, és kedvezményes 
áron vásárolhatnak gyógyhatású 
készítményeket. 
Belépődíj: 400 Ft, kedvezményes 
jegyár: 300 Ft.

fedezzüK fel 
KárPátalját! 
A NATIK október 31. és november 
3. között négynapos kirándulást 
szervez Kárpátaljára. A részletes 
programról érdeklődni és jelentkezni 
a 291-0666-os és a +36-20-524-
3043-as telefonszámon lehet.

laKossági fórum 
a BóKay-Kertről

A Bókay-kert mindannyiunk 
öröksége, gondolkodjunk együtt 
a jövőjéről! 
A kerület vezetősége és a 
munkacsoport vezetője, Kardos 
Gábor önkormányzati képviselő 
idén nyáron felhívással fordult a 
kerület lakóihoz, civil és szakmai 
szervezeteihez, hogy a Bókay-
kert fejlesztési irányait közösen 
dolgozzák ki. 
Az eddig beérkezett vélemények, 
javaslatok alapján kerületi fórumot 
tartanak október 24-én 17 órakor 
a Bókay-kerti Herrich-Bókay-villa 
nagytermében, amelyre várják a 
kerület polgárait. 

Programok

PályAátAdó FoCivAl thöKöly úton
a Magyar labdarúgó-szövetség országos pályaépítési 
programja keretében valósult meg a Thököly úti műfüves 
futballpálya, amelynek ünnepélyes átadása október 18. 15 
órakor lesz az Mlsz, a kerületi önkormányzat vezetőinek és 
a kerülethez kötődő válogatott labdarúgók valamint olimpiko-
nok közreműködésével. 
az ünnepélyes átadót követően óvodás futballbajnokságot 
és kispályás labdarúgótornát tartanak. a résztvevő csapatok: 
az Mlsz se, az Mlsz-válogatott, a Xviii. kerületi önkor-
mányzat, a parlamenti válogatott, a szaC, a psk, a színész-
válogatott, az fTC-öregfiúk, a székely válogatott.
a programokra mindenkit szeretettel várnak.
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Valóban fantasztikusnak ne-
vezhető eredménnyel tette fel 
a koronát az idei teljesítmé-
nyére Valkusz Máté, az U16-os 
magyar teniszezők legjobbika. 
A „munkája” szicíliába, 
reggio Calabriába szólítot-
ta őt október első hétvégéjén, 
mégpedig igen előkelő társa-
ságba. Ugyanis a nyolc legjobb 
európai versenyző küzdött 
meg a Mesterek Tornáján, 
ami azt jelentette, hogy három 
nap alatt három győzelem-
mel lehetett a csúcsra jutni. 
nos, Mátét senki sem tudta 
megállítani. A 16 éves lőrinci 
fiatalember előbb a fehérorosz 
Haliakot, majd az első helyen 
kiemelt görög Tszitszipaszt 
győzte le, s már a fináléban 
volt. Itt a cseh Orlita ellen ját-
szott, és simának nevezhető 

találkozón nyert 6:2, 6:1-re. 
Így egyrészt korosztálya eu-
rópai ranglistájának az élé-
re ugrott, másrészt a „dicső 
elődök”, Zsiga Máté és gálfi 
Dalma után ő lett a harmadik 
magyar, aki diadalmaskod-
ni tudott korosztálya európai 
Masters-viadalán.

Máté már hazaérkezett 
Olaszországból, azonban sok 
láblóbálásra nem lesz ideje. 
Az iskolában is szorgoskodnia 
kell, hiszen november elejétől 
december utolsó hetéig Flori-
dában edzőtáborozik majd.

A menetelés tehát folytató-
dik, miközben az őt támogató 
cég, a MOL elégedett lehet, hi-
szen olyan ifjú tehetség pályá-
ját egyengeti, aki sok örömöt 
szerezhet még a sportot szere-
tő magyar embereknek.

JóL DÖnTÖTT 
A MOL…
Valkusz Máté: győzelem 
a Mesterek Tornáján is
megállíthatatlanul menetel val-kusz máté, kerületünk 
kiváló ifjú teniszezője, aki sikert sikerre halmozott eb-
ben az idényben. legutóbb szicíliában szerzett érté-
kes győzelmet, megnyerte a mesterek tornáját. nem 
is akárhogyan: a három találkozóján szettet sem ve-
szített.

A jelenlegi tabella arról árulko-
dik, hogy nagyot fordult a világ 
az elmúlt néhány hónapban. 
erről beszélt a két csapat veze-
tőedzője.

gyönyöRű 
HeTek UTán
Pénzes sándor, a PsK vezető-
edzője:

„Nem tagadhatjuk, jól gurult 
eddig számunkra a labda. Tavaly 
júniusban fenyegetett bennünket 
a kiesés réme, azonban végül jó 
alakult minden, bent marad-
tunk. Ez bizonyára lelkesedéssel 

és bizonyítási vággyal töltötte el 
a srácokat, ráadásul a nyáron 
senki nem ment el. Sőt jött egy 
kapus, így aztán most ez az egyik 
legbiztosabb pontja az együttes-
nek. És véget ért az a hihetet-
len sérüléshullám, amely tavaly 
sújtott bennünket. A legjobb 
csapattal tudunk pályára lépni, 
amelynek a tagjai egyre jobban 
megismerik egymás gondolata-
it. Fazonja van az együttesnek, 
különösen a támadójáték haté-
kony. A meccsenkénti négygólos 
átlag árulkodó. Azonban el kell 
mondani azt is, hogy a védelem 
is „gólképes”, mert az az alakzat 

kettőt kapott mérkőzésenként, 
ami rossz… Megvannak az alap-
emberek, akikre számíthatok, s 
csere esetén is olyanokat hozha-
tok a pályára, akik tudják a he-
lyüket. Más futballt, más játék-
stílust igyekszem valóra váltani. 
Mozog a csapat, támadó a játék. 
Ehhez persze sok futásra van 
szükség, de ezt is meg tudjuk va-
lósítani. Sikerrel vettük a SZAC-
cal vívott rangadót is, ráadásul 
úgy, hogy 1-0-ra vezettek a lőrin-
ciek. Innen fordítottunk, és nyer-
tünk 4-2-re. Egy ilyen eredmény 
játékost, edzőt egyaránt „feldob”. 
Ezzel együtt azt mondom, nem 
most kell a tabella elején állni, 
hanem május végén. Csak az 
számít…”

a középMezőny-
ben lesznek…
Maráczi János, a sZAC vezető-
edzője:

„Öniróniával azt mondhat-
nám, hogy egy meccsel keveseb-
bet játszottunk… Nem teszem, 
mert akkor is csak a 15. helyig 

ugranánk, ami még mindig siral-
mas. A rossz szereplés oka talán 
az, hogy a rendkívül rövid nyá-
ri átigazolási időszak alatt nem 
tudtunk minőségi futballistákat 
hozni, akikkel helyt tudnánk 
állni. Be kell látni, a jelenlegi 
gárdában nem mindenki tudása 
éri el azt a szintet, amely nélkül 
nem megy ez a játék. A kieséstől 
nem félünk, abban biztos vagyok, 
hogy ettől nem kell tartani, mert 
a tavaszi szezonban egy má-
sik, egy sokkal jobb SZAC-ot lát 
majd a közönség. Igaz, ez csak a 
középmezőnyhöz lesz majd elég, 
de annál alább nem adjuk. Ja-
nuár–februárban lesz meg az új 
csapat, mert a kapustól a csatár-
posztig kellenek változtatások. 
Ami némi bizakodással tölt el, 
az az, hogy az osztály nehezebb 
csapataival már játszottunk, s 
lejjebb már nem csúszhatunk…”

szombaton a PsK az Asr 
gázgyár otthonában vívott 
rangadót. A mérkőzés az első 
félidő 40. percében, 0-0-ás ál-
lásnál félbeszakadt, mert az 
imreiek közül három futballistát 

is kiállított a játékvezető, ketten 
pedig megsérültek, így a PsK 
hat emberrel nem folytathatta 
az amúgy is reménytelen küz-
delmet.

Pénzes sándor vezetőedző 
szűkszavúan csak ennyit mon-
dott: „Most még nem akarok 
belemenni a részletekbe, de amit 

elszenvedtünk ebben a negyven 
percben, az a játékvezetés paró-
diája volt. nem mondom, hogy 
nem mért egyenlő mércével a 
bíró, mert akkor inkább dicsér-
ném őt…”

A másik kerületi mér-
kőzés eredménye: sZAC–
Budatétény 5-2 (3-1).

Az már a bajnoki rajt előtt tud-
nivaló volt, hogy az őszi sze-
zon nem a PLer-ről szól majd 
a kézilabda-bajnokságban. Azt 
azonban az igazán pesszimisták 
sem gondolták, hogy a tavaly az 
ötödik helyen végző együttes 
ilyen mély gondok közepette 
kénytelen megélni a bajnoksá-
got. A klubvezetés türelme ok-
tóber 14-ig tartott, ekkor sajtó-
közleményt adott ki.
Íme: „A hétfői nappal megkö-
szönte Zsiga gyula vezetőedző 
munkáját a PLer-Budapest ve-
zetősége. A tréner leváltásáról 
annak a reményében döntött, 
hogy egy új vezetés új lendüle-
tet adhat a jelenleg nulla ponttal 
álló fővárosiaknak a bennma-

radáshoz. Zsiga gyula az FTC 
és a PLer 2011-es fúziója óta 
irányította együttest, amellyel 
az első szezonban a 7., a tavalyi 
bajnokság végeztével pedig az 5. 
helyezést szerezte meg. A továb-
biakban a csapat másodedzője, 
Hutvágner István látja el a fel-
adatot. A PLer-Budapest meg-
köszöni Zsiga gyula két és fél 
éves kitartó munkáját, további 
sok sikert kívánva neki.”

Lehetne bölcselkedni, hogy a 
döntés „benne volt a levegőben”, 
hiszen a nulla pontot, miként a 
sok esetben mutatott játékot, ne-
hezen lehetne bármivel is meg-
magyarázni. Mert ki lehet kap-
ni, lehet futni a mezőny után, de 
azt bizony nehéz megmagyaráz-

ni, hogy még a más súlycsoport-
ba tartozó utánpótlás válogatott 
is 5 góllal jobb volt.

veReség 
a jUnioRokTól…
Lehet, hogy akkor szakadt el 
a cérna, lehet, hogy akkor lett 
elege a vezetőségnek, amikor 
a PLer vereséget szenvedett a 
junior válogatottól. ez a bukás 
még akkor is szégyenteljes volt, 
ha bizonyára csupa-csupa feltö-
rekvő, tehetséges sportemberből 
áll a junior keret.

A mérkőzés után interjút ké-
szítettünk az akkor még „csa-
patfőnök” Zsiga gyulával, aki a 
következőket mondta:

„Megmondom, győzelmet 
vártam ezen a meccsen, de nem 
az lett, hanem ötgólos vereség. 
ennek sok oka lehet. elsősor-
ban szakmaiak, de nemcsak 
azok, hanem például a fáradtság 
is, amit akár elfogadhatónak is 

mondhatnék, ha nem minden 
csapat ilyen feszített tempóban 
meccselne. Heti két találkozó, 
állandó utazás, s ami a legnehe-
zebb számunkra, hogy futunk a 
pont, az első győzelem után, de 
mindig kicsúszik a kezünkből.”

Régi CsapaT, 
Új „Mozdony”
Az edző távozik, a csapat ma-
rad, mint rendesen…

nem tudni azonban, kinek 
lesz nehezebb, kire vár kemé-
nyebb időszak. A menesztett 
trénerre, a csapatban maradó já-
tékosokra, netán az új mesterre, 
a juniorokat kemény kézzel irá-
nyító Hutvágner Istvánra?

Mi tagadás, senki sincs, nem 
lehet most könnyű helyzetben 
Lőrincen. Bár igaz, ennél mé-
lyebbre már nem süllyedhet a 
gárda, mert mínuszpontokkal 
azért nem zárják az őszt. Legföl-
jebb akkor, ha nem állnak ki a 
következő találkozó(k)ra… er-
ről persze szó sincs, így aztán a 
régi csapat az új „mozdonnyal” 
megkezdheti a felzárkózást.

Talán Majd 
MosT?
Bízva abban, hogy még nem 
késő, és hogy elegendő forduló 
van hátra a bajnokságból arra, 
hogy a PLer legalább megka-
paszkodjon az első osztályban. 
Tény, papíron könnyebb ellenfe-
lek ellen kell pályára lépnie, bár 
az eddig látottak alapján nagyon 
is kérdéses, hogy a mostani csa-
pat számára létezik-e könnyű 
ellenfél. erre a Mezőkövesd és 
a Cegléd elleni találkozó adja 
majd meg a választ.

a legutóbbI 
négy forduló 

vesszőfutásának 
a krónIkája:

PLer-Budapest–szeged 
26-37 (10-19)

Tatabánya–PLer-Budapest 
28-26 (14-13)

Junior válogatott –PLer-
Budapest 29-24 (13-13)

PLer-Budapest–Veszprém
22-33 (12-20)

egyelőre csak szemmel veri az ellenfeleket a Pler

a szac nemcsak a PsK-t, hanem a teljes mezőnyt is üldözi 

elváltaK a Pler és 
zsiga gyula útjai

A klubvezetés megköszönte a vezetőedző munkáját

�
a sikertelen bajnoki szereplés miatt a pleR-
budapest vezetősége elköszönt zsiga gyula 
eddigi vezetőedzőtől. annak reményében tette 

ezt, hogy más szakemberrel lendületet kaphat a nul-
lapontos együttes.

IMre sZárnyAL, 
LőrInC ZOKOg
 
Bizony, visszasírhatják lőrincen a tavalyi szezonvégről 
árulkodó tabellát. minden további helyett nézzük, melyik 
együttes hogyan zárta az akkori szezont. A szAC 45 
ponttal a 10. lett, a PsK pedig 35 ponttal a 12. 
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A cél, hogy minden idős és fogyatékossággal élő rászorulónak segítséget nyújtsanakportré

„Húszévesen részt vettem a for-
radalomban, mert rájöttem, más 
az eszme, és más a valóság” – 
vallja a filmben Frech Ottó, aki 
1956-ban a Mezőhegyesi Cu-
korgyárban dolgozott, és a né-
zetei miatt beválasztották a gyár 
munkástanácsába. 

Bajtársaival kiadták a jel-
szót: segíteni kell a pestieknek! 
Élelmiszert hoztak fel teherau-
tókon a fővárosba, ő például a 
lőrinci Piros iskolánál osztotta 
a krumplit. Jól is szavalt, így 
néhány társával együtt járta a 
városokat hazafias versekkel. 
Ahogy fogalmaz: „Fellázítottuk 
a fél országot!” 

A forradalom leverése után, 
habár fegyveres harcokban nem 
vett részt, 14 év börtönre ítélték, 
amiből öt és fél évet le is ült.

Vácott együtt ült többek kö-
zött Krassó györggyel, Mécs 
Imrével, göncz árpáddal és 
Déry Tiborral. Lázadó termé-
szetük miatt ő és Krassó volt a 
két leggyakrabban büntetett rab 

a börtönben. Frech Ottó a film-
ben több történetet mesél a tár-
sairól is. 

Megtudjuk azt is, hogy halál-
ra volt ítélve, az egyik újságban 
meg is jelent, hogy kivégezték. 
szerencsére téves volt a hír, 1962. 
április 2-án szabadult, ám voltak 
kommunisták, akik a fejéhez 
vágták: Te szemét fasiszta, majd 
megtudod, mi a magyarok iste-
ne, visszasírod még a börtönt! 

„Ha az ember harcolt a sza-
badságáért, a hazájáért, az gyil-
kos volt. Akit kivégeztek, hős 
lett, aki túlélte, »csak« megszen-
vedett…” – mondja szomorúan 
a forradalom és a film hőse, aki 
egy évtizeddel ezelőtt, a forga-
tás idején, faragta az 51. szobrát. 
ez egy bitófához állított, ösz-
szekötözött kezű forradalmárt 
ábrázol, aki a kivégzésére vár. A 
művet a Kozma utcai börtönben 
kialakított emlékhelyen állítot-
ták fel. 

Ottónak az az álma, hogy 
száz szobrot készítsen, nem va-
lósult meg, mert 2007-ben meg-
halt. De ő alkotta többek között 

a Pestszentimrén álló szent Im-
re-szobrot, Lőrincen a hét vezér 
emlékművét és a Béke téri kop-
jafákat. Mint a portréfilmben 
említi: „sose tanultam faragni. 
Ketten faragunk, az Úristen 
meg én.”

A filmből – amelyet tehát 
október 20-án 22 órakor vetít 
a Hír TV – nemcsak az 56-os 
forradalom időszakáról és a lő-
rinci Frech Ottó börtönéveiről 
kapunk hiteles képet, hanem 
a ma valóságáról is. szobolits 
Béla alkotásának elkészítését a 
Magyar Történelmi Film Ala-
pítvány támogatta.

➜ temesi lászló

„FeLLáZÍTOTTUK A FÉL OrsZágOT”
 Film egy pestszentlőrinci 56-os forradalmárról

ottó címmel október 20-án este tíz órakor a hír tv 
vetítő című műsorában portréfilm látható a kerüle-
tünkben élt Frech ottó amatőr fafaragóról, akit „ellen-
forradalmárként” 14 évre ítéltek. A filmet a szintén a 
kerületben élő szobolits Béla rendezte.

�négy szociális 
intézmény élén 
négy különböző 

személyiség áll, mégis 
egy cél hajtja őket 
napról napra. ez a cél 
az, hogy minden idős 
és fogyatékosság-
gal élő rászorulónak 
a szükségleteihez 
igazodó szolgáltatást 
tudjanak nyújtani.

csernai mariann  

A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
egyesített szociális Központ 
jogutód szervezeti egységei – a 
gyöngyvirág, a somogyi László, 
az Életfa és a Borostyán szociá-
lis szolgálat – segítik a kerület-
ben élő idősek és fogyatékkal 
élők gondozását. ezekben az 
intézményekben nappali ellátás 
és szociális étkeztetés érhető el, 
illetve az otthonuk elhagyásá-
ra képtelen személyek számára 
házi segítségnyújtás kérhető. 
Korábban már bemutattunk 
két intézményvezetőt, a somo-
gyi László szociális szolgálat 
élén álló Bálint ramónát és a 
gyöngyvirágot vezető Tímárné 
Penczi Ildikót. Most az Életfa 
szociális szolgálat vezetőjét, dr. 
Barnáné Matazsdi editet és a 
Borostyán megbízott vezetőjét, 
séllei Zoltánt ismerhetik meg.

az elHivaToTTság 
a kUlCs
Barnáné Matazsdi Edit szeptem-
bertől vezeti az Életfa szociális 
szolgálatot. egészségügyi tanul-
mányai után csaknem 10 évig 
intenzív osztályon dolgozott, 
csak később ismerkedett meg a 
szociális, segítő munkával. ez 
az ágazat új kihívást jelentett 
számára, de végül olyannyi-
ra megtalálta itt a helyét, hogy 
azóta már 11 év telt el. ezalatt 
az egészségügyi mellé szociális 
területen is szerzett felsőfokú 
végzettséget, illetve szakvizsgát 
tett. először alapszolgáltatást 
nyújtó intézményben kapott 
munkát, ahol fogyatékossággal 
élő emberekkel foglalkozott. 
Pályája során rövid kitekintést 
tett a szociális szféra hivatali 
oldalára, majd a jogvédelemben 
dolgozott, de hamar rájött, hogy 
a gyakorlatban a helye. 

Az Életfa munkatársai mind-

mind hosszú évek óta tevé-
kenykednek szociális területen. 
Barnáné Matazsdi edit vezető-
ként fontosnak tartja, hogy tá-
mogassa a munkájukat.

– naponta új kihívások-
kal kell megküzdenünk. nagy 
számban keresnek meg minket 
nehéz körülmények között élő 
emberek, szociálisan rászoru-

lók, alacsony jövedelműek vagy 
olyanok, akik már nem képesek 
ellátni saját magukat – mesélte. 
– sok munkatársam a tűzvonal-
ban dolgozik, és személyesen éli 
át a nehéz helyzeteket, ezért fon-
tos, hogy összetartó csapatként, 
együtt oldjuk meg a kihíváso-
kat. Intézményként pedig az a 
fő feladatunk, hogy minél több 

helyre jusson el a hírünk, hogy 
minél több embernek nyújthas-
sunk segítséget. 

öRökzöld 
éleTÚT
A Borostyán szociális szolgá-
lat Pestszentimre központjában 
található, ez az egyetlen ilyen 

létesítmény a kerületrészben. Az 
intézmény megbízott vezetője, 
Séllei Zoltán 2002 óta dolgozik 
itt. Pályáját gépjárművezetőként 
kezdte, az ellátottak szállításá-
ban segédkezett. Az évek alatt 
azonban tudatosult benne, hogy 
fogékony és érzékeny az idősek 
problémáira, ezért komolyab-
ban szeretné kivenni a részét a 

segítő munkából. Bár sofőrként 
könnyen bizalmi légkört ala-
kított ki az idősekkel, ebben a 
munkakörben nem nyújthatott 
hosszú távú segítséget számuk-
ra. ezért elvégezte a Wesley 
János Lelkészképző Főiskola 
szociális munkás szakát, majd 
nappali ellátási vezetőként kez-
dett dolgozni a Borostyánban.  
séllei Zoltán lényegesnek tart-
ja, hogy a valóban, ténylegesen 
rászorulók részesüljenek a szo-
ciális szolgáltatásokban. sok, a 
társadalom perifériájára szorult 
vagy családban, mégis magá-
nyosan és elhagyatottan élő idős 
ember keresi meg őket. Ilyen-
kor adódnak kihívások, hiszen 
ezeket a helyzeteket a hozzá-
tartozókkal együttműködve, az 
idősek érdekeit képviselve kell 
megoldani, ami nem mindig 
zökkenőmentes.
– számomra fontos, hogy az 
ellátottaknak családias lég-
kört tudjunk teremteni, és az 
itt eltöltött időt kellő odafi-
gyeléssel értékessé és tartal-
massá tegyük számukra – 
mondta az intézményvezető. 
Úgy érzi, beosztottaitól nem vár 
el többet annál, amit ő maga 
teljesít. Istenre bízza magát, így 
végzi a munkáját és éli az életét.

életFA szoCi-
ális szolgálAt 
1184 Budapest, 
lakatos utca 9. 
telefon: 296-0456
Borostyán 
szoCiális 
szolgálAt 
1188 Budapest, 
Címer utca 88. 
telefon: 295-
3282



Együtt könnyEbb 
a szakszErű Ellátás 
Az Életfa és a Borostyán vezetője is az összefogásban hisz

Barnáné matazsdi edit az életfa szolgálatot irányítja séllei zoltán a pestszentimrei Borostyánt vezeti

hirdetés

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

Nyugdíjas szemüveg AKCIÓ!
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

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

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


