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Viharos

Az év végéig megkezdődhet a csatornaépítés a kerületben

Folytatódik az óvodaés bölcsődefejlesztés
�

Pénz az
egészségre

Kerékgyártó György		

Hálózat épül

A Fővárosi Közgyűlésben már
2003 decemberében napirenden
volt Budapest teljes csatornázásának ügye. A projekt megvalósításához megbízható pénzügyi
alapot kínáltak az akkor megnyíló uniós források, ezért az
eredeti tervek szerint 2010-re
elkészültek volna a munkálatokkal. A pályázati feltételek azonban közben változtak, így lehetőség nyílt arra, hogy a főváros
egy átfogóbb projektre nyerjen
pénzt. Egy közgyűlési határozat
egyesítette a korábban kidolgozott „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza”

Rendkívüli, sokáig
emlékezetes március
15-ét ünnepeltünk idén,
hiszen 1962 óta nem
volt hasonlóan viharos
időjárás az 1848-as forradalom évfordulójának
napjaiban.

sával, bővítésével és korszerűsítésével 3 csoportos tagóvodával
bővíti a Napsugár óvodát, az
építőanyagok árának emelkedése miatt azonban a beruházás
pontosabban tervezett összege
nagyobb, mint azt korábban
becsülték. Ezért az önrész növelésére van szükség, amit a képviselő-testület meg is szavazott.
Hasonlóképpen járul hozzá az
önkormányzat a 3 csoportszobás, 40 férőhelyes Iciri-Piciri
bölcsőde építéséhez az Attila
utca 11. alatt.

Az év második
felében elkezdődik az a fővárosi
beruházás, amelynek során végre
csaknem az összes
budapesti ingatlan
rákerül a csatornahálózatra. A kerületi
fejlesztésekhez az
önkormányzat önrésszel járul hozzá.
Többek között erről
döntött március 21-i
ülésén a képviselőtestület.

A kerületünkben 90 kilométer
csatorna hiányzik, ami kiemelkedően nagy szám Budapesten.
Az emésztővel, derítővel felszerelt ingatlanokról a szennyvíz
elszállítása bonyolult, költséges,
ráadásul a csatornázatlan ingatlan nem felel meg a modern élet
követelményeinek. A főváros
nagy volumenű beruházásának
köszönhetően hamarosan szinte
teljesen megszűnik ez a probléma.

ünnep

A korszerűbb intézmények több apróságot fogadhatnak majd
és „Dél-Buda szennyvízelvezetése és tisztítása” projekteket. Az
új terv címe „Budapest komplex
integrált szennyvízelvezetése”
(BKISZ) lett, s azzal sikeresen
tudtak részt venni az uniós támogatású Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) pályázaton.
A szükséges 25-28 százalékos
önrész nagyobbik felét a főváros
teremti elő, 6 százalékos arányban azonban a kerületnek is
hozzá kell járulnia. A március
21-i ülésen a képviselő-testület
arról döntött, hogy az önkormányzat vállalja a ráeső önrész
(mintegy 600 millió forint) kigazdálkodását. Ezzel egy régóta

várt korszerűsítési projekt kezdődhet meg a kerületben.
− A jelenlegi információk
szerint a helyi beruházás az év
második felében kezdődhet meg,
és a munkálatok jelentős része a
2013–2014-es év fordulójára esik
majd – tájékoztatott Ughy Attila
a testületi ülésen.
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a jog szerint
a beruházónak a telekhatárig
kell elvinnie a csatornabekötést,
a telken belüli bekötés költségei
a tulajdonost terhelik.
− Kérem a képviselő-testületet, hogy a beruházással kapcsolatos koncepciók kidolgozásakor
foglalkozzon azzal a kérdéssel

is, hogy az önkormányzat hogyan tudná támogatni azokat
az ingatlantulajdonosokat, akik
nem rendelkeznek a telken belüli bekötéshez szükséges összeggel – mondta.
A munkálatok kerületen belüli ütemezéséről később születik döntés. A teljes projektet
2015. június 30-ig kell befejezni
a fővárosban.

Bölcsőde, óvoda

Támogatja az önkormányzat
az Eke utcai Napsugár óvoda
Szélső utcai tagintézményének
megépítését is. A testület valójában már korábban döntött arról,
hogy az iskolaépület átalakítá-

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat részt
vállal az egészségügy finanszírozásában is. A március 21-i
ülésen három ilyen ügyben is
döntést hozott a képviselő-testület. Egyrészt a korábban vállalt kötelezettségeinek megfelelően az önkormányzat továbbra
is hozzájárul a költségvetésből a
háziorvosok rezsiköltségeihez:
ebben az évben is átvállalja a
háziorvosi praxisok ingatlanhoz kapcsolódó éves működtetési költségének 100 ezer forint
fölötti részét, legfeljebb a 2013as költségvetésbe tervezett 30
millió forintos keretösszeg erejéig. Másrészt az önkormányzat
a kerületi gyermekek ügyeleti
ellátásának
finanszírozására
havonta több mint 500 ezer forinttal támogatja a Heim Pál
Gyermekkórházat.
Harmadrészt teljes mértékben a helyi
költségvetésből fedezik a humán
papillóma és a kondilóma vírus
elleni oltás költségeit. Az ingyenes oltást a kerületben állandó
lakhellyel rendelkező, 7. osztályos leánygyermekek igényelhetik. A támogatással megkapható
oltásra 2010 óta rendkívül nagy
az igény, a képviselő-testület
ezért dönt minden évben újra a
finanszírozásáról.
Kapcsolódó
anyagunk az 5. oldalon

A kerületünkben tartott
megemlékezéseket szerencsére még megkímélte a
hóvihar, hiszen Budapesten
14-én csak a késő délutáni óráktól havazott, ám a
hideg szeles, előbb esős,
később már havas időjárás
azért rányomta a bélyegét
az ünnepre. A szokásoknak megfelelően március
14-én délelőtt a Kossuth
téren kezdődött a megemlékezés, majd délután
Pestszentimrén zárult.
− A legtöbbünk fejében
biztosan megfordult már,
hogy milyen érdekes volna
nagy történelmi helyzeteket
valósághűen átélni. Nekünk
most sikerült: 1848. március 15-én pontosan ilyen hideg, esős idő volt – kezdte
a beszédét Kedves Gyula
hadtörténész március 14én délelőtt a Kossuth téren
tartott megemlékezésen.
− Akik eljöttünk ünnepelni,
mindannyian a ruhánkon
viseljük a kokárdát, a 48-as
forradalom egyik fontos
szimbólumát, és kezünkben
tartjuk a másikat: az esernyőt, vagy ahogyan akkoriban mondták: a paraplét.
Az 1848-as pesti forradalmat sokáig paraplés
forradalomként emlegették
– némi gúnnyal, arra célozva, hogy a forradalmárok
fegyver helyett esernyővel
vonultak az utcára.
Bővebben a 2–3. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Spóroljunk

4. oldal

Az energiatakarékossághoz, a családok,
lakóközösségek rezsiköltségének csökkentéséhez ad ötleteket a 2011-ben
indult Energiaközösségek nevű nemzetközi megtakarítási program. Kiss
Róbert KDNP-s önkormányzati képviselő úgy véli, hogy a XVIII. kerületben
élők számára is hasznos a program
megismerése, hiszen havonta több ezer
forintos megtakarítás érhető el.

Zöldebb kerület

6. oldal

A hó elolvadása után folytatódhat a
március elején megkezdett, illetve
az egész évben folyamatos pázsittakarítás. Az ősz folyamán lehullott
zöldhulladék elszállítását is ettől a kora
tavaszi időszaktól végzi rendszeresen
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt., s hamarosan elindulhatnak a
kerület közterületein a tavaszi kertészeti
munkák is.

Ifjú művészek

10. oldal

Immár tizenharmadik éve rendezik
meg a Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Találkozók programsorozatának keretében a középiskolások képző-, ipar- és
fotóművészeti kiállítását. Az elmúlt
években a pályázat olyan népszerűvé
vált, hogy a fővároson kívül az ország
különféle vidékeiről, településeiről is
érkeztek pályaművek, ezért országossá
bővítették a felhívást.

Bővült a PVÖ

14. oldal

Hat képviselővel bővült a Pestszentimrei
Városrészi Önkormányzat, egyúttal a
hatályos jogszabálynak megfelelően
módosították az érintett rendeleteket. A
PVÖ-ben korábban két önkormányzati
képviselő vett részt a 11 fős testület munkájában. A javaslat alapján a
létszámot 15 főre emelték, amiben az
önkormányzati képviselők számát 8-ra
módosították.

Cselgáncsmester

18. oldal

A barátai és a versenyzői köszöntötték a Gombás Étteremben a 80 éves
Króner Ferenc mesteredzőt. A kerületünkben létrehozott egykori klubból
nőtte ki magát a később világhírű
cselgáncsközponttá váló Spartacusszakosztály, amelynek meghatározó
egyénisége volt Króner Ferenc. Ez a
műhely olimpiai, világ- és Európa-bajnoki helyezettek sorát adta.
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Közélet

A testvérvárosok képviselői is fejet hajtottak az 1848-as hősök emléke előtt

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek

Fegyver helyett
esernyővel vonultak

Ingyenes

jogi tanácsadás

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

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

Közérdekű info.
A kormányhivatal
nyitvatartási ideje

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

A Kossuth téren az önkormányzat vezetői mellett a civil szervezetek is koszorúztak

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

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

Okmányirodák

Fehér Gábor

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.
Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5733
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével
keresse az irodákat!
296-1300
Gyámhivatal:

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

dr. Ternyák Péter Lajos

Kardos Gábor

hivatalvezető
Okmányiroda:

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

Baier Tibor

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

Vitai András színművész Pestszentimrén intett a hagyományok őrzésére

�

A lengyel és az olasz testvérváros küldötteivel együtt ünnepelte március 15-ét a kerület.
Március 14-én kellemetlen esős, szeles időben
a Kossuth téren kezdődött a megemlékezés, majd
délután Pestszentimrén zárult.
Kerékgyártó György		
− A legtöbbünk fejében biztosan megfordult már, hogy milyen érdekes volna nagy történelmi helyzeteket valósághűen
átélni. Nekünk most sikerült:
1848. március 15-én pontosan
ilyen hideg, esős idő volt –
kezdte beszédét Kedves Gyula
hadtörténész március 14-én
délelőtt a Kossuth téren tartott
megemlékezésen. A hóval és
nagyon erős széllel érkező ítéletidő csak az ünnep előestéjén
érte el a fővárost, így – ha kissé
ázva és dideregve is – rendben
lehetett megtartani a kerületi
megemlékezéseket.

A paraplés
forradalom
− Akik eljöttünk ünnepelni, mindannyian a ruhánkon
viseljük a kokárdát, a 48-as
forradalom egyik fontos szimbólumát, és kezünkben tartjuk
a másikat: az esernyőt, vagy
ahogyan akkoriban mondták:

a paraplét. Az 1848-as pesti
forradalmat sokáig paraplés
forradalomként emlegették –
némi gúnnyal, arra célozva,
hogy a forradalmárok fegyver
helyett esernyővel vonultak az
utcára. Ma már tudjuk, milyen
nagyszerű dolog volt, hogy vér
nélkül sikerült győzni – emlékezett a 165 évvel ezelőtti eseményekre Kedves Gyula, aki
szónoklatában e vér nélküli
győzelem és a teljes országra
kiterjedő összefogás fontosságát hangsúlyozta.
Lévai István Zoltán alpolgármester a megemlékezés
szimbólumairól beszélt:
− Az ünneplőruhánk sokban emlékeztet a gyászruhára.
Ez a hasonlóság is azt mutatja, hogy amikor 1848-ra emlékezünk, egyszerre hajtunk
fejet az elesett hősök előtt és
ujjongunk azon vívmányok
fölött, amelyeket ők harcoltak
ki – mondta. − A szabadságharc elbukott, de a március
15-ei forradalom eredményei
vitathatatlanok. A 165 évvel

ezelőtti események eszünkbe juttatják a mondást, amely
fontos üzenet nekünk, ma élő
magyaroknak is: gyengébb lehetsz, de gyávább nem! Tudnunk kell meríteni a 48-as hősök bátorságából.

Humor a forradalomban
A magyar történelem bővelkedik fordulatos élettörténetekben, de az olyan sorsról,
amilyen az erdélyi Vízaknán
született Bányai Júliáé, azt
gondolhatnánk, csak Jókai
tollán született. Pedig nagyon is valóságos történetről
van szó. Bányai Júlia a férje
halála után műlovarnőként
dolgozott a bécsi cirkuszban,
majd a forradalom kitörését
követően álruhában, férje nevén jelentkezett a honvédseregbe, és részt vett az erdélyi
harcokban. Francia nyelvtudását kihasználva kémkedett
is, a szabadságharc után pedig Törökországba emigrált,
majd Egyiptomba költözött.
E kalandos életre emlékezett
Magyarné Teliska Gyöngyi, a
Szenczi Molnár Albert iskola
igazgatója a Bányai Júlia utcai
emléktáblánál rendezett délutáni koszorúzáson.
A pestszentimrei megemlékezéseket – a hagyományok-

Kádár Tibor

nak megfelelően – a református templom kertjében, a
Vasvári-kopjafánál tartották,
ahol Kucsák László alpolgármester köszöntötte a vendégeket, majd Zakar Péter idézte
fel a forradalom és szabadságharc eseményeit.
− Olyan sok mindenről kellene beszélni 1848 kapcsán,
hogy nehéz eldönteni, hol is
kezdje az ember – mondta a
történész. – A legbölcsebb talán azt a lelkesedést, azt a rajongást kiemelni, amellyel 48
fiataljai hozzáfogtak hatalmas
feladatuk elvégzéséhez. Ez a
tűz lobogott minden tettükben. Amikor az utcára vonultak, amikor az alkotmányt fogalmazták, vagy amikor hadba
indultak.
Az ifjonti hév sokszor mulatságos helyzeteket szült, a
nagy mesélőkedvvel fellépő
Zakar Péter ezekből is megosztott néhányat a közönséggel.
Az ünnepségeken részt vett
két testvérváros képviselete is:
az olasz San Nicola la Strada
önkormányzatának főmunkatársa és a lengyel DąbrowaTarnowska küldöttsége a polgármester vezetésével. Ahogy
Ughy Attila fogalmazott még
a Rózsában rendezett ünnepségen, így Garibaldi és Bem
apó leszármazottai is velünk
ünnepeltek.
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alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315,
csomo.tamas@bp18.hu, minden
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00
között a hivatalban.

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

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

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

Csomó Tamás

dr. Lévai István Zoltán

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

dr. Hunyadkürti Szilvia

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

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

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

irodavezető
Közigazgatási
és Hatósági Iroda:

Ughy Attila

Kucsák László

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés és időpont
kérés a 296-1440-es
telefonszámon.

Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619
H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

Képviselői fogadóórák:
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A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével
vagy a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket,
írásokat a szerzők előzetes hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

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

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

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

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

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

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

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

Petrovai László
LMP, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.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

Városkép p 2013. március 25. XXII. évfolyam 5. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

A közösségért végzett munkát jutalmazzák a kerületi kitüntetések Közélet

�

Többet adtak a
világnak, mint
amennyit attól
kaptak. „Csupán” ennyit
tettek azok a kerületiek,
akiknek a közösségért
végzett munkáját március 15-én kitüntetésekkel, köztük díszpolgári
címmel köszönte meg
az önkormányzat.

Megszolgált érdem
Díszpolgárokat avattak, és önkormányzati díjakat adtak át március 15-én

gendő, hogy jelezze, mennyire
hálás érte az egész közösség.
A vastaps, amellyel a Rózsa
közönsége köszöntette a díjazottakat, igazolta, hogy valóban az
arra legméltóbbak részesültek
elismerésben. A díjazottak pedig
– ahogy minden évben – most is
a legkülönbözőbb szakterületekről, munkakörökből kerültek
ki: egyszerre kapott elismerést
orvos, pedagógus, pedagógiai
közösség, muzeológus, lelkipásztor, edző, sportoló, műszaki
vezető és karbantartó.
− Az emberi teljesítményeket
nehéz összehasonlítani, mert az
embereknek nincs mértékegységük, s a kitüntetések értékét is
nehéz összevetni, mert az okoknak szintén nincs mértékegységük. Ezért csak annyit mondhatok, hogy a „megszolgált
érdem” az, ami összekapcsolja a
díjazottjainkat – mondta a polgármester. − Ha többet adunk
a világnak, mint amennyit kapunk tőle, akkor helyesen éljük
az életünket, tartja a bölcsesség.
Azt gondolom, nincs hely, ahol
ezt a mondatot jobban hangsúlyozhatnám, mint ebben a köszöntőben.

Kerékgyártó György		
Minden március kiemelkedő
eseménye az önkormányzat saját díjainak átadása. Ezekkel a
kitüntetésekkel a közösségért
végzett – egyes esetekben több
évtizedes – munkát köszöni
meg a kerület.
A gálaműsorral színesített
ünnepség telt ház előtt zajlott
a Rózsa Művelődési Házban
közvetlenül a Kossuth téren
megrendezett központi 1848-

as megemlékezés után. A telt
ház oka persze nem az odakint
dúló rossz idő volt: a március
15-i díjátadásról évről évre bebizonyosodik, hogy nem protokollesemény, hanem a kerület
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A kerületi díjátadót színvonalas műsor tette ünnepélyessé
közösségének valódi ünnepe.
− Sokszor az az érzésem,
hogy a politikus olyan ember,
aki a sötét szobában a fekete

macskát keresi, amely nincs is
ott. Mindig próbáltam elkerülni,
hogy ilyen legyek, és igyekeztem
nyitott szemmel járni. Így nem

volt nehéz felfedezni azokat a
rendkívüli értékeket, amelyeket
az önök munkája hozott létre –
kezdte a köszöntőjét Ughy Attila

polgármester. – Ez a kétórás ünnepség nem áll arányban azzal a
munkával, amelyet önök a közösségért végeztek, de arra ele-

„Ez a kétórás
ünnepség nem áll
arányban azzal a
munkával, amelyet
önök a közösségért
végeztek, de arra
elegendő, hogy jelezze,
mennyire hálás érte az
egész közösség.”


www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az önkormányzat 2013. évi díjazottjai
Helyén immár 10 éve magas színvonalon és kiemelkedő eredménnyel működik 350 tanulóval
az akkor megalapított Szenczi Molnár Albert
Református Általános Iskola, ahol a mai napig
Orbán Kálmán az igazgatótanács elnöke.
Nagy szerepe volt abban, hogy a református templom kertjében 2009-ben felállították a
Körösfő által a XVIII. kerületnek adományozott
Vasvári-kopjafát. A Vasvári Pál Polgári Egyesület alelnökeként aktívan közreműködik a fiatalon elhunyt forradalmár emlékének ápolásában.

Díszpolgárok

Dr. Kickinger Antal
(posztumusz)

Kickinger Antal 1925. január 2-án született Budapesten, s születésétől kezdve a XVIII. kerületben élt. A
Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karát 1949-ben végezte el, majd a Heim
Pál Gyermekkórház jogelődjeként működő Magyar Királyi Központi Állami Gyermekmenhelyhez került. 1954-ben csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítést szerzett, 1959-ben
fül-orr-gégészetből tett szakvizsgát. A hetvenes
évektől aneszteziológiai tevékenységet is végzett, és részt vett a Kallay Ferenc által bevezetett
bronchoszkópos ellátásban és a hasadéksebészetben is. Emellett éveken keresztül a Magyar Rádió Gyermekkórusának orvosa volt. Pályafutása
alatt számos hazai és nemzetközi kongresszuson
tartott előadást, s több gyermekgyógyászati és
fül-orr-gégészeti vonatkozású közleménye jelent
meg. A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Gyermekfülészeti Szekciója 2001-ben szakmai
munkássága elismeréseként Kallay Ferenc-emlékéremmel tüntette ki. Bölcsességével, pozitív
életszemléletével, lényeglátásával tiszteletet és
megbecsülést váltott ki kollégái, munkatársai
körében. 1990-ben vonult nyugdíjba.

Művelődésért díj

Gellértné Chwala Judit
táncművész, pedagógus

Horváth György

zenepedagógus, előadóművész

Együtt Pestszentimréért Egyesület
Sportérdemérem
a lakosságnak, s ötletgazdája volt a Lőrinci
Orvosnapoknak. A XX. kerületi körzeti orvos
kollégákkal és a Dél-pesti kórház néhány orvosával részt vett a XX. és a XVIII. kerületi orvosi
kamara megalakításában.
Pro Urbe-díj

Dr. Rajháthy Aurél

Macsó Lenke

Rajháthy Aurél Budapesten született 1925. június 26-án. Középiskoláit a Gödöllői Premontrei Gimnáziumban és a Rimaszombati Egyesült
Protestáns Gimnáziumban végezte. Érettségi
után felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre. 1944-ben behívták katonának,
és mint medikust a rimaszombati hadikórházba osztották be szolgálatra. A front elől a kórház a németországi Travemündébe menekült,
ahol Rajháthy Aurél medikusként a háború
befejeztéig szolgált, majd hazajött, és folytatta a
tanulmányait.
Diplomája átvétele után először a budapesti
Korányi Kórház belosztályán dolgozott, utána
körzeti orvosnak jelentkezett a XVIII. kerületbe.
1974-ben szakvizsgát tett általános orvostanból.
Kerületünkben megszakítás nélkül dolgozott az
1995-ös nyugdíjazásáig.
Éveken át rendszeresen egészségügyi előadásokat tartott a Rózsa Művelődési Házban

Macsó
Lenke
címzetes igazgató pályafutása,
nevelő-oktató
munkája
több
évtizedes múltra tekint vis�sza.
1971-ben
friss diplomásként kezdett az
Ady iskolában.
1984-től 2011-g
igazgatóként irányította az intézmény szakmai
munkáját, s közben a BME közoktatás-vezető
szakán szakvizsgát tett.
A pedagógus-továbbképzések megtervezésekor elsősorban a sajátos nevelési igényű
gyerekek fejlesztését tartotta szem előtt. Kez-

deményezésére az alsó tagozaton minden tanító eredményesen alkalmazza Meixner Ildikó
diszlexia-, reedukációs és prevenciós módszerét,
Dékány Judit diszkalkulia-terápiáját, s többen
használják a Delecato mozgásfejlesztő módszert.
A pedagógusok munkáját négy logopédus, egy
teljes és egy félállású fejlesztőpedagógus és egy
gyógypedagógiai asszisztens segíti.
Az igazgató igyekezett egyéni fejlesztésekkel,
korrepetálásokkal megteremteni az esélyegyenlőséget a tanulásban.

Orbán Kálmán
Orbán Kálmán csaknem 30 éve a Pestszentimrei
Református Egyházközség lelkipásztora. Eredetileg esztergályos szakmunkásként dolgozott,
majd műszaki ellenőrként, s közben elvégezte
a dolgozók gimnáziumát. Tanár szeretett volna
lenni, de barátai hatására a Budapesti Református Teológiai Akadémiát választotta. Már a
tanulmányai közben segédlelkészi feladatokat
látott el Pakson, azután 1974-től 10 éven át a
hatvani gyülekezet lelkésze volt. 1984-ben hívták meg a Pestszentimrei Református Egyházközség élére. 2003-ban újabb kihívás előtt állt:
kezdeményezésére és irányításával az egyház
átvette a Nagykőrösi úton található, megszüntetésre kijelölt Podhorszki János Általános Iskolát.

Kapitány István
birkózóedző

Kovács Márk
(posztumusz) helytörténész

Kerületünk fiatal tehetsége

Valkusz Máté
teniszező
„Gondoskodás az emberért” díj

Dr. Szállási Jánosné
dr. Boross Ilona
orvos, tanár

„Mi szívügyünk” elismerő oklevél

Dr. Bács György
jogász, irodavezető

Bihari Gusztáv
műszaki vezető

Billesné Rácz Marianne
pszichológus, nevelési tanácsadó

Csókás Jenő
karbantartó

Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány

Szivárvány Óvoda
közössége
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Mozaik

Véget kell vetni annak, hogy lakásnak nevezett sufnikban élnek emberek

Közösen többet
spórolhatunk

Az energiatakarékossághoz, a családok, lakóközösségek rezsiköltségének
csökkentéséhez ad ötleteket a 2011ben indult Energiaközösségek nevű
nemzetközi megtakarítási program.
Kiss Róbert KDNP-s önkormányzati
képviselő úgy véli, hogy a XVIII. kerületben élők számára is hasznos a program megismerése.
– Egy olyan lakóközösségben, lakótelepen,
mint amilyen a Havanna is, rendkívül nagy az
enegiafogyasztás. Összefogással, odafigyeléssel
ugyanakkor jelentősen csökkenthetők egy lakó-

közösség, azon belül az egyes családok rezsikiadásai – véli a képviselő.
Olyan egyszerű megoldásokkal is érezhető
eredményt lehet elérni, hogy energiatakarékos
izzókat használunk, és az éppen nem használt
elektromos eszközöket nem hagyjuk készenléti
állapotban, hanem kihúzzuk a csatlakozót.
Az Energiaközösségek program célja az
energia megtakarítása úgy, hogy közben az
élet minősége ne romoljon. Segít abban, hogy
a program résztvevői szakértői támogatással
információt és útmutatást kapjanak ahhoz, mit
tehetnek saját otthonukban, hogyan takaríthatnak meg energiát befektetés nélkül, más háztartásokkal együttműködve, egymást erősítve. A
takarékos megoldásokra számos tanács olvasható az energiakozossegek.eu internetes oldalon, amelyen arról a nemzetközi takarékossági
versenyről is tájékozódhatunk, amelynek második fordulója márciusban ért véget, és amelyben
magyarok is részt vettek.
– Jó volna, ha a következő hasonló versenyen a XVIII. kerületből is lenne résztvevő, de
spórolni versenyen kívül is lehet és érdemes –
mondta Kiss Róbert, aki reméli, hogy néhány
hasznos ötletet a kerületünkben élők is alkalmaznak majd.

Új feladatok
előtt a cég

Emberhez méltó lakóhely a cél

Idén is szorgalmazza Kádár Tibor az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások
felülvizsgálatát és rendbetételét, illetve az emberi tartózkodásra minden szempontból alkalmatlan lakásként használt helyiségek felszámolását.

Kis- és nagytestű kutyák számára is
használható, de éppen a kedvencek
különböző mérete miatt kettéválasztott kutyafuttatót adtak át márciusban
a Május 1. téren. A futtató 500 négyzetméteres területen létesült, ahol két
pad, egy szeméttároló és egy kutyaürülék-tartó szolgálja az ebek kulturált
sétáltatását.
A futtatóban a kiszáradt fákat kiszedték, a maradókat legallyazták a Városgazda Zrt. munkatársai. A Május 1. tér Honvéd utca és BajcsyZsilinszky utca közötti szakaszán mintegy 150
méteren 2 méter szélességben mart aszfaltburkolatú parkolót is kialakítanak, így az autóval
érkező kutyásoknak sem kell többé a sáros útszélen megállniuk.
Kőszegi János, a körzet fideszes önkormányzati képviselője a március 22-i átadás alkalmával
elmondta, hogy a parkoló pár nap alatt rendkívül népszerűvé vált, azt nemcsak a kutyások
használják, hanem a vonattal ingázók is.
– Mondhatni, P+R egységként működnek
ezek a parkolóhelyek. Sokan leteszik itt az autójukat, és vonattal mennek tovább Szemeretelep
állomásról, amellyel kapcsolatban további
jó hír, hogy a felújított átjárójában már működik a fénysorompó – mondta a képviselő.

A fideszes önkormányzati képviselő úgy véli,
hogy véget kell vetni annak az áldatlan állapotnak, hogy 2013-ban lakásnak nevezett sufnikban,
vizes falú, minden komfort nélküli egykori fáskamrákban élnek emberek a XVIII. kerületben
úgy, hogy ezért bizonyos helyeken még bérleti
díjat is fizetnek.
– A körzetemben 2013-ban is folytatódik a
bérlakások rendbetétele és a különböző lakhatási
jogviszonyok rendezése. Az elmúlt évtizedek követhetetlen lakásbérleti politikája eddig is rengeteg időt és energiát emésztett fel – mondta Kádár
Tibor. – Gondot okoz, hogy rengeteg az önkényes
lakásfoglaló, de az is elfogadhatatlan, hogy balesetveszélyes, egészségtelen környezetben éljenek
emberek. Az ilyen lakóhelyek bontását még ebben
az évben el kell kezdeni azért, mert ezeknek a
„lakásoknak” a felújítása egyrészt gazdaságtalan,
másrészt meg kell előzni, hogy azokat illetéktelen
személyek birtokba vegyék, megzavarva a környék nyugalmát.
A képviselő szerint az Endrődi utca, az Üllői út
és a Kiss Ernő utca egyes ingatlanjaiban is folyta-

tódik a felülvizsgálat és a rendbetétel. Kádár Tibor
pozitív példaként emelte ki a Fáy utca 2-es számú
házat, ahol ugyan most még több helyen elképesztő állapotok uralkodnak, de az önkormányzati
képviselő-testület az ez évi költségvetésből 13,8
millió forintot szavazott meg a felújításra.
– Szeretnénk több kisebb lakásból egy nagyobbat kialakítani, saját fürdőszobával, vécével, gázfűtéssel és megszüntetni azt az áldatlan állapotot,
hogy van olyan emelet, ahol egy zuhanyzó és egy
vécé jut több családra.
A bárlakások rendezésével kapcsolatban a
képviselő kiemelte: szembe kell nézni azzal, hogy
vannak emberek, akik átestek a szociális hálón, és
elfeledve élnek közöttünk.
– Elsősorban nekik kell segíteni, hogy sem
az ő, sem a gyermekeik egészségét ne károsítsa
az egészségtelen lakókörnyezet. Nem az a jó lakásgazdálkodás, ha mindent meghagyunk csak
azért, hogy minél több helyen lakjanak emberek.
Vannak megfelelő állapotú üres lakások, ahova át
lehet költöztetni a bérlőket, a régi ócskát pedig le
kell bontani.

Körforgalom a biztonságért

A tervek szerint 2014 őszéig készül el a Margó Tivadar és a Baross utca kereszteződésében a körforgalom, így megoldódik ennek a balesetveszélyes forgalmi csomópontnak a biztonságossá tétele.

A Kassa Utcai Általános Iskola vizesblokkjainak felújításával a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. befejezte
a 2012-es felújítási tervben vállalt saját kivitelezésű feladatait. A kerületi
szolgáltatócégnek az iskola emeleti
mosdóinak februári felújítása volt az
ütemtervben vállalt utolsó saját kivitelezéssel elkészült munkája.
Az önkormányzat, az érintett intézmények, valamint a Városgazda műszaki vezetői 2011 végén mintegy 100 létesítmény állapotát mérték
fel. Az ezután kialakított intézményfelújítási
tervhez a tulajdonos kerületi önkormányzat biztosította az anyagi forrást. Több felújítási feladat
elvégzésére külső vállalkozó kapott megbízást,
ezekben a projektekben a Városgazda lebonyolítóként vett rész. Összesen 16 intézményben végeztek a felújításokkal most februárig.
Amint azt a városüzemeltetőtől megtudtuk,
munkatársai 3 iskolában és 1 bölcsődében újították fel a vizesblokkot. Emellett más típusú
munkálatokat is magukban foglaltak a felújítások, például a Pitypang és a Csemete óvoda
energetikai korszerűsítését és a Hétszínvirág
óvoda új gépkocsibehajtójának megépítését. A
felújítási munkálatok sokszínűségét mutatja,
hogy volt, ahol a szennyvízcsatornát kellett kicserélni, és voltak olyan intézmények – a Fecskefészek bölcsőde és a Vándor óvoda –, amelyekbe
új ételliftet szereltek be. A Vajk-sziget Általános
Iskolában könyvtárszobára volt szükség, ezt két
tanterem átalakításával hozták létre.
Számos épület homlokzatát újították fel, és
több száz négyzetméternyi modern nyílászáró
segíti a projektben szereplő intézmények energiatakarékos üzemeltetését.
Mostanra megtörtént az ez évi intézményi
bejárás is, s az ennek alapján összeállított felújítási és karbantartási munkálatokat – az önkormányzat döntését követően – remélhetőleg
mielőbb megkezdheti a Városgazda Zrt.

Kutyafuttató
a Május 1. téren

A kutyafuttató átadásával egy időben Kőszegi János egy kis ötletbörzére is várta az érdeklődőket abból a célból, hogy milyen további
fejlesztésekkel tegyék hangulatosabbá, élettel
telivé a Május 1. teret.
– Felmerült például egy kis bekerített focipálya vagy utcai kosárlabdapálya felállítása, mert
nincs a közelben ilyen sportolási lehetőség. Szeretném, ha a tér mielőbb valódi parkként szolgálná az itt élőket.

ÁRVERÉSI
FELHÍVÁS

A körforgalom tervezésére 10 millió forintot
szánnak, a teljes beruházásra pedig 250 millió
forintot szavazott meg a Fővárosi Közgyűlés.
Galgóczy Zoltán fideszes önkormányzati képviselő, fővárosi küldött úgy véli, hogy a megvalósulás
valódi csapatmunka gyümölcse lesz.
– A kereszteződésben nagyon sok a baleset, és
a biztonságossá tétele hosszú ideje megoldatlan
probléma. A szándék már 2010 előtt is megvolt
az átépítésre, a kerület szocialista vezetősége is
megpróbálta elérni a korforgalommá alakítást.
Akkor ez nem sikerült, most viszont sikeresen lobbiztunk Ughy Attila polgármesterrel és

Kardos Gábor képviselőtársammal, így nincs
akadálya annak, hogy az általam választási ígéretként is megfogalmazott beruházás elkészüljön – mondta Galgóczy Zoltán, akinek fővárosi
küldötti tevékenységét élesen bírálta februárban
az önkormányzati képviselő-testület szocialista
frakciója. – 2012. január 1-je óta tevékenykedem
ebben a pozícióban, és amint a testületi ülésen
adott válaszomban is kifejtettem, eddig főleg háttérmunka, előkészítés folyt. Korábban is tevékeny
voltam, idén azonban csattanós választ adhatok
a kétkedőknek azzal a kapcsolatban, hogy igenis,
van létjogosultsága ennek a tisztségnek.

A
Budapest
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat nyílt árverést hirdet a XVIII.
kerület Almáskert területén (az
Alacskai-lakótelep mögött) található,
145111/281 hrsz-on nyilvántartott,
808 m² nagyságú L4-XVII/NT-E1
ingatlan értékesítésére, megtekintett
állapotban.
Az árverés időpontja: 2013. április 30.
(kedd) délelőtt 9.00 óra
Az árverés helye: XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
(1184 Budapest, Üllői út 400. III. emelet 314.)
Kikiáltási ár: 7 680 000 forint, azaz
hétmillió-hatszáznyolcvanezer forint
(áfa nem terheli)
Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő
részvétel feltételeként – bruttó 5000
forint megfizetése ellenében átvehető
a Polgármesteri Hivatal III. emelet
305-es szobájában 2013. április 2-tól
ügyfélfogadási időben.

A 4-5. oldalt összeállította: Puskás Attila
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Közélet

Választható marad a szennyvízdíj, de ez az utolsó lehetőség
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Idén megkezdik a csatornázást!
Két év alatt felszámolják a korábbi ciklusok adósságait

�

A múlt évhez
hasonlóan átmeneti megoldásként
idén is lehetőség van
arra, hogy a lakossági szennyvízszállítási
díjat az átvett folyékony
hulladék mennyisége
alapján állapítsák meg
azoknál a háztartásoknál, ahol nincs lehetőség
a közcsatornára kötésre. A tervek szerint a
mostani az utolsó ilyen
lehetőség, de többre
nem is lesz szükség,
mert a főváros 2015
nyaráig megvalósítja a
csatornázást.

A szippantott szennyvíz elszállítását fővárosi közszolgáltatóként
a Fővárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi (FTSZV)
Kft. végzi. A rendszerben a vízfogyasztás alapján, a vízszámlával együtt kell fizetni azoknak,
akiknek az ingatlanja nincs
csatornázva. A szolgáltatás díja
2013-ban változatlanul 337,70
forint + áfa köbméterenként.

Még lehet
jelentkezni
A folyékony hulladék mennyisége alapján megállapított díjfizetésre szóló igényt – a 2015.
március 1-jéig terjedő időszakra
– március 29-ig lehet személyesen leadni az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáján (Budapest
XIII., Váci út 23–27.).
– Ezt csak azoknak az ingatlantulajdonosoknak
kell
megtenniük, akik a jelenlegi
besorolásukat szeretnék meg-

rint az év vége felé nálunk kezdik meg a munkálatokat, remélhetjük, hogy már a jövő év
végére kész lesz a csatornázás a
XVIII. kerületben – mutatott rá
a polgármester.

Dömötör István képviselő fontosnak tartja, hogy a csatornázás megvalósulásáig ne dráguljanak a költségek
változtatni. Akik továbbra is az
elmúlt évben választott díjfizetési módnál maradnak, azoknak semmit sem kell tenniük
– mondta Dömötör István önkormányzati képviselő, hozzátéve, hogy az idei év végén vagy
a jövő év elején Erzsébet- és
Bélatelepen kezdődik meg csatornázás a kerületben.
Az ügyintézéshez a következő dokumentumokra van szükség: egy hónapnál nem régebbi
tulajdoni lap, társasházak ese-

tén közgyűlési határozat, valamint hivatalos meghatalmazás,
amennyiben az eljáró személy
eltér az igénylő személytől.

90 km csatorna

Mivel a fővárosban a csatornázatlanság aránya a XVIII. kerületben a legmagasabb, nem
meglepő, hogy a 2012. évi hasonló akció során a 3000 átjelentkezőből mintegy 2400 volt a
pestszentlőrinc-pestszentimrei
lakos. A jövőben hasonló akci-

óra már nem lesz szükség, mert
a tervek szerint hamarosan
elindul a fővárosi csatornázási beruházás, amelynek során
Budapesten összesen 237 kilométer csatorna épül – a hozzá
tartozó műtárgyakkal együtt –,
ebből a legtöbb a XVIII. kerületben.
– A teljes kerületben 90 kilométernyi szakasz hiányzik
még. A munkálatok, fővárosi
beruházás keretében, ebben az
évben elkezdődnek – mondta

Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő, fővárosi küldött.

Majdnem
mindenhol
A fővárosi csatornázás megkezdéséről tájékoztatott Ughy Attila polgármester is, aki elmondta,
hogy az erről szóló megállapodás hamarosan a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi képviselőtestület elé kerül.
– Mivel nagy valószínűség sze-

7000 kerületi
háztartást érint
Ha minden a tervek
szerint alakul, akkor
2015 nyarára – kevés
kivételtől eltekintve –
nem lesz a fővárosban
csatornázatlan terület.
Természetesen a XVIII.
kerületben is vannak
olyan helyek, amelyektől
6-8 kilométerre van a
gerincvezeték, így ezekre
nem lehet kiterjeszteni
a beruházást, aminek
létrejöttét azonban így is
hatalmas eredményként
lehet majd elkönyvelni.
Kerületünkben a csatornához kapcsolódva
4 új szennyvízátemelő
építését tervezik, és a
teljes projekt összesen
csaknem 7300 új bekötést jelent. A két év alatt
a kerület mintegy 250
utcájában folynak majd
munkálatok. A megépülő csatornarendszer
segítségével a szennyvíz
a csepeli Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül. A telep
kapacitása elegendő
arra, hogy a fővárost és
az agglomeráció egyes
településeit is kiszolgálja.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Felhívás
Budapest XVIII. kerület
PestszentlőrincPestszentimre
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(1184 Budapest, Üllői út
400.) pályázatot hirdet
a következő önállóan
működő intézmények
– Somogyi László
Szociális Szolgálat
(1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 17.)
– Életfa Szociális Szolgálat
(1184 Budapest, Lakatos u. 9.)
– Gyöngyvirág Szociális Szolgálat
(1182 Budapest, Marosvásárhely
u. 6–8.)
– Borostyán Szociális Szolgálat
(1188 Budapest, Címer u. 88.)
intézményvezetői
(magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama:
határozott idejű, 2013. augusztus
1-jétől 2018. július 31-ig
A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. április 27.
A pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Nagy Ágnes nyújt a
296-1393-as telefonszámon.
A pályázati feltételek és a
benyújtandó iratok, igazolások
részletes felsorolása a www.
bp18.hu honlapon található meg.

Az
életminőségük
romlásától és eddigi nyugodt lakókörnyezetük megzavarásától tartanak az
épülő Nagykőrösi úti
közúti
csomópont
közelében lakók. A
Hunyadi utcával párhuzamosan a soroksári
nagyipartelep
felé készülő új bekötő útszakasz az
itt élők szerint egyet
jelent a zajjal, a porral és ingatlanjaik
értékének a csökkenésével.
A beruházással kapcsolatban tartott március
20-i lakossági fórumon
megjelentek egyöntetűen kifogásolták, hogy
későn, csak a beruházás
megkezdése után kapnak
tájékoztatást arról, hogy
mi és hogyan épül itt. Heves vitát váltott ki, hogy
miért csak az építkezés
területét birtokló XXIII.
kerületben volt időben
tájékoztatás, miközben
lakóingatlanokat kizárólag a kerülethatár itteni,
pestszentimrei
oldalán
érint az építkezéssel járó
összes kellemetlenség.
Segít az önkormányzat
– Tény, hogy a beruházó elfelejtette idejében tájékoztatni a XVIII. kerületi érintetteket – mondta
Lévai István Zoltán alpolgármester, aki már
csaknem két éve tartja
a kapcsolatot ez ügyben
a Hunyadi utca környékén élőkkel, és képviseli
az érdekeiket. – Az itt
élők speciális helyzetben vannak, mert amíg a
Szálfa és a Hunyadi utca

Heves vita
a lakossági
fórumon

A nyugalmukat féltik a Hunyadi utca környékén élők

A lakossági fórum csupán egy lépés a megnyugtató rendezés érdekében
Nagykőrösi úti csomópontjának forgalmi megoldása a kerületnek és a
Pestszentimrén élőknek
jó és fontos, addig a Hu-

nyadi és az abból nyíló
többi utcában élők gondjai nem oldódnak meg,
mert az új út túl közel van
a házaikhoz.

Az
alpolgármester
ugyanakkor megígérte,
hogy az önkormányzat
minden jogi segítséget
megad ahhoz, hogy a

nyugalmukat féltő ingatlantulajdonosok számára
megfelelő megoldás szülessen.
Kártérítést várnak

A felháborodott lakók
véleményét Sűrű Krisztián foglalta össze a legjobban, aki maga is a Bercsényi utcában, az építkezés
közvetlen közelében él. A
fiatalember szerint a beruházó és a kivitelező is
elkésett a tájékoztatással,
a környéken lakóknak
pedig a tervezett zajvédő
fal megépítése és mellette
a zöldterület kialakítása
ellenére romlani fog az
életminősége. A fórum
legfontosabb kérdése is
egyértelmű volt: az érintettek
számíthatnak-e
kártérítésre a beruházótól
életminőségük romlása,
ingatlanjaik
értékének
csökkenése miatt?
Gábosy Balázs, az
Immochan Magyarország
Kft. kereskedelmi igazgatója úgy válaszolt, hogy
erről csak szakértői vélemény birtokában lehet
érdemben tárgyalni, azaz
az építkezés befejezése és
az azt követő zajártalomés egyéb méréseket követően.
Mártonffy Miklós, a
XVIII. kerület főépítésze
a fórumot mintegy összefoglalva úgy vélte, hogy
a helyiek jól érzékelték:
a nekik bemutatatott látványterv nem a valóságos állapotot tükrözi, és
jó volna arányos léptékű
vázlatot kézhez kapniuk. Fontosnak mondta,
hogy az itt élők gyűjtsék
össze jogos igényeiket a
beruházás kivitelezésével
kapcsolatban, mert sosem
késő elérni, hogy az érdekeiket – akár már egy
folyamatban lévő építkezés közben – figyelembe
vegyék.
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Főváros

HÍREK

Árokkarbantartás
Pestszentimrén

Pestszentimre burkolt útjairól jelentős arányban
nyílt, földfalú szikkasztóárkok vezetik el a vizet, amelyek tervszerű fenntartása
igen fontos feladat.

A szelektív hulladékgyűjtőktől a kutyákig mindenre gondol a városüzemeltető cég

Felfrissül a kerület
összes zöldterülete
A havas idő elmúltával felkészülten várják az igazi tavaszt

�

A városüzemeltető cég
ezért egy, a kerületrész
egészét átfogó projektbe
kezdett. Ennek keretében a
hordalékkal megtelt árkok
felújításával megnövelik
azok tárolókapacitását,
a felduzzadt földpadkák
lenyesésével pedig utat
nyitnak a víznek az árkok
felé. Összesen több mint
10 kilométer hosszan végzik el az árkok úgynevezett
profilozását, valamint a
padkanyesést.

Szépülnek a
kerületi padok

Jelentős számú, csaknem
800 különféle típusú,
eltérő életkorú és állapotú

pad javítását, felújítását
és cseréjét kezdik meg
márciusban és fejezik be
várhatóan július végéig a
Városgazda munkatársai. A
játszótereken lévő padokat
40 helyszínen kell javítani,
az egyéb közterületeken,
parkokban pedig közel
500 tönkrement padot kell
újrafesteni vagy az elkorhadás miatt az elemeiket
teljesen kicserélni.

Újra indul a
közfoglalkoztatás
A márciusban elkezdődött
és november végéig tartó
közfoglalkoztatási program első szakaszában 56
embernek tud munkát adni
a kerületi városüzemeltető
cég. A Városgazda az
egyes területek munkaerőigénye alapján ismét több
munkakörben – elsősorban segédmunkás, műszaki munkatárs, egyszerű őr,
szemétgyűjtő, hulladékosztályozó és takarító munkakörben – tud alkalmazni
közfoglalkoztatottakat. Öt
főt várhatóan intézményi
kapcsolattartóként vesznek
fel a pénzügyi, a humán,
a játszótér-karbantartó és
a kertészeti csoporthoz.
A közvetítést a kerületi
munkaügyi központ végzi,
a programban elsősorban
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT)
részesülők vehetnek
részt. Március végétől a
Városgazda közfoglalkoztatott munkatársai is az új,
Baross utcai humán- és
közfoglalkoztatás-szervezési irodában intézhetik a

Március közepén
alaposan ránk
ijesztett a tél.
Ezzel arra figyelmeztetett a természet,
hogy bármennyire
máshogy gondoljuk
is, mégiscsak ő az úr.
Azonban idén is megérkezik a napsütés,
és megkezdődhetnek
a kerület közterületein
a tavaszi kertészeti
munkák.
A hó elolvadása után folytatódhat a március elején megkezdett, illetve az egész évben folyamatos pázsittakarítás. Az ősz
folyamán lehullott és felgyülemlett zöldhulladék elszállítását is
ettől a kora tavaszi időszaktól
végzi rendszeresen az év folyamán a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Gyűjtik az avart
és metszenek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a
főváros egyik legnagyobb zöldterülettel rendelkező kerülete.
A városüzemeltető cég munkatársainak a lakótelepeken és a
parkokban összesen több mint
509 ezer négyzetméter nagyságú zöldterületet kell megtisztítaniuk, felfrissíteniük. Nagy
erőkkel folyik már a cserjeásás,
a gyomlálás, a fatányérkapálás,
a tápanyag-utánpótlás, a virágágyak és a fiatal fák gondozása.
A cserjék metszése és a sövények
tövében áttelelt száraz avar, a viharos szélben letört, elkorhadt
gallyak, növényi maradványok
összeszedése is folyamatos munkát ad.

Áprilisban folytatódhat a március elején megkezdett, illetve az egész évben folyamatos pázsittakarítás

Virágos kerület
A kerület parkjaiban, közterületein minden évben gyönyörű,
színes virágok nyílnak. Remélhetőleg idén sem lesz ez másként.
– Amint kisüt a nap, virágozni kezdenek az árvácskák,
amelyek alatt az összetömörödött talajt lazítani kell, továbbá a kerület 36 virágágyát
is elő kell készíteni az évelő és
egynyári virágok fogadására –
mondta Pál Enikő kertészmérnök, a kertészeti ügyfélszolgálat munkatársa.

A jelentős, 65-70 ezres faállományt ugyancsak folyamatosan kell gondozni. A tányérozás
– enyhe lejtésű, tölcsér alakú
tányér kialakítása a fa törzse
körül – főleg a fiatal fáknál létfontosságú, mert ez elősegíti,
hogy pontosan a gyökerekhez
jusson a víz és a tápanyagok.
Szintén tavaszi feladat a fakoronák metszése, ritkítása. Most
lesz aktuális a kaszálás egészen
novemberig tartó időszaka is.
A szakember szerint, ha egy
kis napsütés és még egy kis eső
rásegít, akkor ezt a munkát is
hamarosan el lehet kezdeni.

A játszóterek is felébredtek
A Városgazda munkatársai megkezdték a játszóterek
tavaszi felkészítését. Elsőként a Havanna-, majd a Gloriettlakótelepen végezték el a homokozók karbantartását, ezt
követően pedig folyamatosan sorra kerülnek a kertvárosi
játszóterek is. A munkálatok keretében mintegy 200
köbméter homokot kellett pótolni, fertőtleníteni.
– Szerencsére a kerületben nem jellemző, hogy a
homokozókban kutyapiszkot találunk, de a madarak is
erősen be tudják szennyezni a játszótereket – mondta
Vada Gábor, a kerületi szolgáltatócég játszóterekért felelős
munkatársa. – A homokozók rendbetétele, felásása,
átforgatása mellett az ötfős csapat feladatai közé tartozik a
padok festése és a fém alkatrészek rozsdamentesítése is.
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Kerületünkben is folyamatos probléma a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén gyakran
tapasztalható
illegális
szemétlerakás, illetve az,
hogy a színes konténereket rendre felborogatják
az üvegeket, műanyag palackokat, sörösdobozokat
gyűjtő guberálók.
Az önkormányzat meg akarja
akadályozni a szelektív szigetek
szétdúlását, ezért a tervek szerint az idén tíz hulladékgyűjtőt
kerítenek körbe.
– Mélyépítési részlegünk a
kerület tíz különböző pontján
kezdte meg a szelektív hulladékgyűjtők körbekerítését, kulturáltabb környezetet teremtve
ezáltal a gyűjtőpontok környékén – mondta Banyár László,
a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
– Célunk ezzel a kukák felborogatásának megelőzése. A problémával sajnálatos módon rendszeresen szembesülünk a kerület
számos hulladékgyűjtő pontján.
A városüzemeltetési divízió telephelyén munkatársaink megkezdték a korlátok gyártását, és
amikor elkészülnek, kiszállítják,
s a helyszínen összeállítják azokat.
A szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése és környezetük
rendben tartása a kerületben
élők és a kerületért dolgozók
számára egyaránt fontos. Tavaly
lakossági igényként felmerült,
hogy az Építők utca 6. szám elé
helyezzenek ki egy új gyűjtőszigetet. Ennek megvédéséhez Ká-

Kaloda véd majd több
szelektív gyűjtőszigetet

Az önkormányzat meg akarja akadályozni a szelektív szigetek szétdúlását

dár Tibor fideszes önkormányzati képviselő saját
zsebéből járult hozzá.
– Volt már egy hulladékgyűjtő az Aranyeső
utca és a Mikszáth Kálmán
utca találkozásánál, de ott
állandóan felborogatták a
kukákat, és jóval távolabb
is van a lakóházaktól, mint
az Építők utcai új sziget –
mondta Kádár Tibor. – Ez
utóbbi csaknem azonos távolságra van az itt lévő panelházaktól, és mivel szép,
karbantartott környezetbe
került, a lakosok úgy vélték,
kár volna, ha ez is a borogatás áldozatává válna. Egy
alkalommal
megpróbálták, de éppen ott voltunk,
és megkértük az illetőket,
hogy ne tegyék, ám tudjuk,
hogy ez kevés.
Jóllehet az Építők utcai
gyűjtőszigetet
térfigyelő
kamera is látja, a felborítás
megelőzésére a képviselő még a múlt nyár végén
megvásárolta a körbekerítéshez szükséges vasanyagot.
– Remélem, hogy ezzel
együtt idén nem tíz, hanem
tizenegy kalodát tudnak
kihelyezni – tette hozzá
Kádár Tibor.

A 6-7. oldalt összeállította: Puskás Attila
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Nem mindenki bízik
a beruházás sikerében
Megoszlanak az ellenzéki vélemények a Béke tér fejlesztéséről

– Nem helyeslem az effajta erős túlkapást, mert abban egyetérthetünk, hogy a békével sem nekem, sem más politikai irányzatok képviselőinek nincs bajuk. Maradjon csak a Béke tér elnevezés. Az értelmes ember mindig is tudta, hogy mit jelent a béke, ezt
nem sajátította ki senki. Vannak helyek, ahol szükséges a névváltoztatás, de ez a tér nem ilyen. Ha megengednek egy kissé cinikus
megjegyzést, azt gondolom, hogy akinek baja van a békével, az
legfeljebb nem áll majd meg, hanem átszalad a téren – mondta
Gönczöl András.
Kiemelte, hogy tudomása szerint a legtöbb kerületi lakosnak
kedves a Béke tér, például nosztalgikus élmények hatására, mert
a környéken volt gyerek, vagy azért, mert munkába, iskolába menet, illetve az ügyeit intézve naponta többször is áthalad rajta.
– A legfontosabb tehát, hogy ez a fejlesztés eklatáns példája
legyen a kerületi vállalkozók lehetőséghez juttatásának, és ehhez
rendkívül előremutató, lokálpatrióta gondolkodást kívánok.
Hirdetés

�

A Béke tér fejlesztéséhez 590 millió forintot szavazott meg saját költségvetéséből a Fővárosi Közgyűlés, a
XVIII. kerületi önkormányzat célja pedig az, hogy a terület mind közlekedési csomópontként, mind közösségi
térként jobban szolgálja a lakosokat. Az önkormányzati képviselő-testület ellenzéki képviselőit arról kérdeztük, hogy mit tartanak a legfontosabbnak a leendő beruházás kapcsán.

Változó korok,
változó igények
Petrovai László független képviselő rámutatott, hogy a Béke tér
fejlesztése már több évtizede foglalkoztatja a kerület aktuális vezetőségét.
– Nehéz elfogulatlanság nélkül nyilatkozni a Béke tér fejlesztése
kapcsán, hiszen iskoláskoromban naponta szálltam le itt az akkor
még 35-ös számú buszról, s mentem a Kassa utcai iskolába – emlékezett vissza az önkormányzati képviselő. – A tér a lényegét tekintve keveset változott, holott a fejlesztése már akkor foglalkoztatta a kerület vezetőit. Emlékszem, hogy rajzórán papírmakettet
kellett készítenünk arról, milyennek képzeljük el a Béke teret 2530 év múlva. Metrómegállót, az Üllői útról a Ferihegyi repülőtér
felé kanyarodó felüljárót terveztünk. Az idevezető metró alagútja
a Határ úti elágazásnál betemetve várja a fejlesztést, talán mindörökre, a repülőtér bezárt 1. terminálja irányába pedig már miért
is fordulna a forgalom?
Azóta sok idő eltelt, és az igények is változtak. Petrovai László szerint talán jobb is, hogy az akkori gyermeki elképzeléseikből
semmi sem lett.
– Ennek tükrében leginkább azt tartom fontosnak, hogy a
helyiek és fiatal szakemberek ötletei is beépülhetnek a tervezett
fejlesztésbe. Fellelhető a korábbi vezetőség által is meghonosítani
szándékozott közösségi tervezés kísérlete, és teret nyitunk a fiatal
tehetségek előtt, hogy ötleteikkel hozzájárulhassanak egy élhetőbb kerület kialakításához.
A képviselő ugyanakkor örül annak, hogy a tér neve változatlan marad.
– Talán kevesen tudják, de pár éve még felmerült egy ellenzéki javaslatban, hogy a Béke tér, vagy a Haladás utca neve is a
rendszerváltás előtti időkre utal, ezért meg kéne azt változtatni.
A kerület néhány más utcájának a lakosai nem ennyire szerencsések. A kormánypárti többség a petíciójuk ellenére épp most veszi
el az utcáik nevét a kátyúk, illetve a járdákat feltörő gaz helyett –
mondta a képviselő.
Ugyanakkor örül, hogy a fejlesztés nem hitelből történik.
– Számos önkormányzat vett fel hitelt úgynevezett közérzetjavító vagy presztízsberuházásokra. Az ő tartozásuk jelentős részét
most az állam mindannyiunk pénzéből „vállalja át”. Kerületünk
ezt nagyon helyesen elkerüli. A projekt finanszírozása mindazonáltal érdekes nagyságrendi egybeesést mutat a fővárosi tulajdonú
FTSZV Kft. telekadó-tartozásának évek óta húzódó megfizetésével. Ennek behajtásával nagyobb összeggel rendelkezhetnénk szabadon, korlátozások nélkül, s azt talán fontosabb, jövedelmezőbb
dolgokra költhetnénk, mint a Béke tér megújítása. Most célzottan
kapunk 590 millió forintot egy olyan projektre, amelynek lényeges
elemeiben, így tervezőjének és kivitelezőjének a kiválasztásában a
főváros megtartja domináns szerepét, miközben cége tartozásának ügye a bíróságok és a jog útvesztőjében „elveszve” csúszik át
egy teljes önkormányzati cikluson.

Bizonytalan
megvalósulás?
Kőrös Péter, az MSZP önkormányzati frakciójának vezetője szemfényvesztésnek nevezte a Béke téri fejlesztés tervét.
A híradások arról már nem szólnak, hogy a hatalmas összegből csak az a 10 millió forint biztos, ami a főváros 2013-as büdzséjében a tervek elkészítésére szerepel. Így félő, hogy a Béke tér

rendezése ugyanabba a sorba fog tartozni, mint az Üllői úti füvesített villamospálya vagy a Havanna-lakótelepi posta építése, a
sokadszorra beharangozott csatornázási projekt folytatásáról már
nem is beszélve.
A képviselő szerint a Béke téri beruházásról szóló hírben és a
többi nagy horderejű beruházásban két állandó közös pont van:
az, hogy a megvalósulásuk bizonytalan, ugyanakkor kiválóan terelik el a figyelmet más problémákról.
– Játsszunk el a gondolattal, és nézzük meg, mi történne, ha
ezen projektek bármelyike ténylegesen megvalósulhatna. Rögtön
kiderülne, hogy a kerület jelenlegi büdzséje alkalmatlan a szükséges önrészek finanszírozására. A kerület idei költségvetése csaknem 5 milliárd forinttal kisebb, mint 2010-ben volt, ráadásul az
2013-as költségvetés az elfogadását követő második napon megbukott, amikor is egymilliárdos hiány keletkezett benne a felelőtlen tervezés miatt. A szomorú valóság tükrében az ezekről a
beruházásokról szóló tervek jelenleg csak szemfényvesztésre és
hitegetésre alkalmasak.
Kőrös Péter szerint a hibákból tanulni kell.
– A mögöttünk hagyott három év rávilágított arra, hogy a
koncepciók hiánya és a kapkodó, felelőtlen tervezés hogyan vet
vissza egy sikeres, fejlődő kerületet. Ennek eredményeként mára
nyilvánvalóvá vált, hogy a kerületünk lendülete megtört, és leginkább egy gazdátlan és koncepciótlan település képét sugározzuk
magunkról. Így rendkívüli módon örülünk a Béke téri beruházásnak, de amennyiben ez nem a közakaratnak megfelelően valósul meg, vagy ugyanolyan előkészítetlen lesz, és a költségtúllépés
fogja jellemezni, mint a tavaly az 56-os forradalom tiszteletére
emelt emlékművet, akkor ezért a polgármestert fogja terhelni a
felelősség.

Lehetőség a
lokálpatriótáknak
Gönczöl András független képviselő úgy véli, hogy a fejlesztés során leginkább a kerületben élő tervezőket, kivitelezőket kell lehetőséghez juttatni.
Egy ekkora összeget illik megfontoltan kezelni, elkölteni.
De tegyük félre most a pénzt, és gondolkozzunk úgy, hogy a
Béke tér sok ember számára, köztük nekem is, mint kerületi
„gyüttmentnek”, szimbolikus jelentőséggel bír – mondta a függetlenként is konzervatív, nemzeti érzelmű képviselő. – Saját tapasztalataim alapján mondom ezt, hiszen nagyon sok, szívemnek
kedves megemlékezés zajlott le eddig is a kopjafánál. Gondolok
itt az október 23-i megemlékezésekre és a volt Fröhlich pékségnél
lemészárolt civilekre emlékező fáklyás menetre. Mindig nagy izgalommal vártuk, hogy elmondhassuk itt, hogy elsősorban radikális szemlélettel mit is gondolunk a világról.
Gönczöl András szerint a Béke térre úgy is tekinthetünk, mint
Pestszentlőrinc egyik kapujára.
– Ha már ennyi pénz érkezik erre a feladatra, akkor meg kell
próbálni azt a lehető legjobban felhasználni, úgy, hogy a tervezésben és a kivitelezésben a helyi emberek, a gondolkodó és vállalkozó emberek közreműködése domináljon. Ez szép példája lehetne
annak a gondolkodásnak, amely felértékeli, és a kellő helyén kezeli a kerületi vállalkozókat. Nem beszélve arról, hogy a kerületi
emberek munkája még nagyobb kötődést hozna létre a tér és az itt
élők között. Sőt Pestszentimrén élőként elmondhatom, hogy aki
Lőrincről Imrére tart, annak szinte mindennap erre vezet az útja,
így nekünk sem közömbös, hogy néz majd ki a tér, milyen lesz a
hangulata, és mennyire tudjuk kihasználni.
A képviselő nem ért egyet azokkal, akik a tér nevének a megváltoztatását szorgalmazzák, szerinte ez egyáltalán nem időszerű
gondolat, és érthetetlen is.

Tájékoztató

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos 2013. évben érvényes
hulladékkezelési közszolgáltatási díjakról

Az 59/2011 (X.12.) F.Kgy. rendelet, valamint a
Fõváros és az FTSzV Kft. között létrejött
közszolgáltatói szerzõdés értelmében cégünk
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
szállításához kapcsolódóan, mint a fõváros
hivatalos közszolgáltatója végzi tevékenységét.
A Rendelet értelmében a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállításának
és kezelésének díját fõ szabályként az ingatlanon
keletkezett szennyvíz mennyiségi adatai
alapján kell számítani.
A Fõvárosi Közgyûlés által meghatározott,
2013. január 1-tõl érvényes díjtételek:
• Az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló

egységnyi díjtétele nem változott:
337,70 Ft/m 3 + Áfa.

• A vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással

nem rendelkezõ ingatlanokra, vagy külön jogszabály
alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással
rendelkezõ ingatlanokra vonatkozó egységnyi
3
díjtétele idõszakra változatlanul: 1.816 Ft/m + Áfa.

• Az ingatlanon mért, ivóvízfogyasztást meghaladó

részére vonatkozó egységnyi díjtétele
3
2013. január. 01.-tõl : 1.816 Ft/m + Áfa.

• többletcsõ fektetési díj minden olyan ingatlannál,

ahol a szennyvízgyûjtõ tartályhoz, vagy annak
csatlakozási pontjához nem lehet közelebb kerülni,
mint 35 méter, továbbra is : 200 Ft/10 m +Áfa.

Intézze megrendeléseit kényelmesen,
online a www.ftszv.hu honlapon!
Személyes ügyfélszolgálatunk a
Fõvárosi Vízmûvek irodájában
a 1134 Budapest, Váci út 23-27.
06 40 55 00 55
alatt található.
�p�r�o�a�k�t�i�v�2��9�4�x�2�8�1��c�o�l�o�r��h�i�r�d�e�t� � �s
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Közélet

Az önkormányzat képviselő-testületének februári ülésein született határozatok

A képviselő-testület a februári üléseken
feladatok további vállalásáról határozott,
A február 14-i rendkívüli ülésen született határozatok
p 1. A képviselő-testület 18
igen szavazattal egyhangúlag
határozott arról, hogy 2013.
április 30. után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatot. A
testület felkérte a polgármestert,
hogy tájékoztassa a döntésről az
egészségügyért felelős minisztert.
A testület 18 igen szavazattal
egybehangzóan felhatalmazta a
polgármestert arra, hogy az állam nevében április 30-ig megkösse a kormány által kijelölt
szervvel a járóbeteg-szakellátási
feladat ellátásának folytatásáról
szóló megállapodást.
p 2. A képviselő-testület 18
igen szavazattal egyhangúlag
határozott arról, hogy kötelezettségvállalást tesz közérdekű
célra az alábbiak szerint:
a) A XVIII. kerület területén
található, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott (2012. december 31én még önkormányzati fenntartású) intézményekben dolgozó
1131 közalkalmazottnak bruttó
47 917 867 forint értékben ajándékutalványokat ad abból a célból, hogy a kerületi iskolákban
tanuló gyermekek színvonalas
képzése, nevelése továbbra is
megvalósulhasson, és a pedagógusi életpályamodell e juttatással vonzóbbá váljon.
b) A közérdekű kötelezettségvállalás szerint a teljes munkaidőben, illetve legalább 6 órában
foglalkoztatott közalkalmazottaknak 29 400 forint, a 4 vagy
5 órában foglalkoztatottaknak
18 300 forint, a 4 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaknak 10 ezer forint értékű
ajándékutalványt kell adni.
c) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata nevének a feltüntetését kéri a vagyoni szolgáltatás megjelölt célra történő
fordítása során.
d) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalt jelöli ki arra,
hogy gondoskodjon a közérdekű
kötelezettségvállalásban megjelölt juttatás meghatározott célra
fordításáról.
A képviselő-testület egyúttal
felhatalmazta a polgármestert a
közérdekű kötelezettségvállalás
írásban történő rögzítésére, a
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodások megkötésére, aláírására és a beszerzéssel
összefüggő kiadások fedezésére.
A testület 13 igen szavazattal
és 5 tartózkodással határozott
arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
olyan értelmű együttműködési
megállapodást köt, miszerint
a központ fenntartásában lévő
intézményekben dolgozó közalkalmazottak közül a munkavégzésük révén Budapest területén
érvényes bérletre jogosultaknak
a 2013. februári és márciusi
bérletük fedezetére 1 239 000
forintot ad, lehetőség szerint
visszatérítendő formában. A
képviselők egyúttal felhatalmazták a polgármestert a megállapodás előkészítésére, aláírására
és a megállapodás teljesítéséhez
szükséges intézkedésekre.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal és 5 tartózkodással úgy
döntött, hogy az önkormányzat
legfeljebb 10 millió forintot fordíthat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott XVIII. kerületi intézmények
szakmai-működtetői feladatainak akadálymentes ellátásának
biztosítására:
a) a 2013. évi költségvetés általános tartalékából
b) előre nem látható, váratlan
kiadásokhoz kapcsolódóan
c) lehetőség szerint visszatérítendő formában
d) utólagos elszámolási kötelezettséggel és az összeg felhasz-

nálásának ellenőrzési jogosultságának kikötésével.
A testület egyúttal felhatalmazta a polgármestert az ezen ös�szeg felhasználására vonatkozó
együttműködési vagy támogatási megállapodások előkészítésére
és megkötésére.
A február 21-i ülésén született
rendeletek, határozatok

Rendeletek

p 1. A képviselő-testület a Rendeletalkotás az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről című
napirendi pont tárgyalását
felfüggesztette.
p 2. A Rendeletalkotás az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról című napirendi pontot
az előterjesztő visszavonta.
p 3. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal egyhangúlag megalkotta 1/2013. (II. 22.) sz. önkormányzati rendeletét a testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 18 igen szavazattal egybehangzóan visszahívta a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat (PVÖ) tagjai
közül Baraksó Gábort és Ráczné
Balogh Saroltát, akiknek ezáltal
azonnali hatállyal megszűnt a
megbízatásuk. Ezzel egyidejűleg a PVÖ tagjai közé választották Ternyák Andrást, Galgóczy
Zoltánt, Dámsa Józsefet, Szarvas Attilát, Gönczöl Andrást és
Petrovai Lászlót.
A testület 18 igen szavazattal
egyhangúlag felkérte a polgármestert arra, hogy a képviselőtestület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 42/2011.
(XII. 11.) önkormányzati rendelet 3. és 4. sz. függelékét a PVÖbeli tagcsere átvezetése céljából
módosítsa.
p 4. A képviselő-testület 12
igen szavazattal és 4 ellenszavazattal hozta meg 2/2013. (II. 25.)
sz. önkormányzati rendeletét a
lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) sz.
rendelet módosításáról.
p 5. A Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról című
napirendi pontot az előterjesztő
visszavonta.
p 6. A Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a
fizetendő térítési díjairól szóló
2/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról című
naprendi pontot az előterjesztő
visszavonta.

határozatok

p 7. A képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag
határozott arról, hogy az önkormányzat és a Pedagógiai Intézet
és Helytörténeti Gyűjtemény
között 2009. december 4-én létrejött támogatási szerződést az
5. sz. mellékletben szereplő szerződéstervezet szerint módosítja,
egyúttal felkérte a polgármestert
a szerződés véglegesítésére, és
felhatalmazta annak aláírására.
p 8. A testület alapítói jogkörében eljárva 13 igen szavazattal
és 4 tartózkodással úgy döntött,
hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel 2012. október 25-én létrejött feladatellátási
szerződés 1. sz. mellékletét (A
karbantartási és üzemeltetési
műszaki feladatokról szóló értelmező rendelkezések) kiegészíti a következő üzemeltetési
feladatokkal: „az önkormányzat
illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában lévő, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intéz-

ményekben helyben elvégezhető
karbantartási és hibaelhárítási
feladatok, a fűtési rendszerek
felügyelete, az intézmények belső kertészeti munkái”.
A testület 13 igen szavazat és
4 tartózkodás mellett felhatalmazta a polgármestert a fentiek
szerint módosított feladatellátási
szerződés aláírására.
p 9. A képviselő-testület 17
igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az 1181 Budapest, Városház u. 16. alatti Gazdasági
Ellátó Szolgálat (GESZ) módosító okiratát az 1. sz. melléklet
szerint.
A testület 17 igen szavazattal
egybehangzóan jóváhagyta az
1181 Budapest, Városház u. 16.
alatti GESZ egybeszerkesztett
módosított alapító okiratát a 2.
sz. melléklet szerint.
p 10. A szociális intézmények
intézményvezetői álláshelyére a
pályázatok kiírása c. napirendi
pontot az előterjesztő visszavonta.
p 11. A testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
3 tartózkodással úgy döntött,
hogy a jövőben maradéktalanul
betartja a képviselő-testület és
bizottságai zárt üléseire vonatkozó jogszabályi előírásokat. A
képviselők felkérték a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.
p 12. A képviselő-testület 18
igen szavazattal egyhangúlag
határozott arról, hogy a 4/2013.
(III. 1.) BM rendelet alapján az
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére kiírt,
nyertes pályázat megvalósítása
érdekében 2 506 650 forint önerőt biztosít a 20 x 40 méteres,
többfunkciós műfüves sportpálya megépítéséhez a Brassó
Utcai Általános Iskola sportudvarán, az önkormányzat 1/1
tulajdonában lévő, az 148109/1
hrsz-on nyilvántartott 1624
négyzetméter nagyságú ingatlanon, és felkérte a polgármestert,
hogy ezt a 2013. évi költségvetésbe terveztesse be.
p 13. A testület 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással
úgy döntött, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel az önkormányzat nyertes pályázata
alapján a 155447/21 hrsz-ú ingatlanról (Thököly úti sporttelep) a 2012. szeptember 27-i
ülésen elfogadott 469/2013. (IX.
27.) számú határozat szerint kötött együttműködési megállapodást az új beruházási összeg
figyelembevételével módosítja,
és felhatalmazta a polgármestert
a megállapodás aláírására.
p 14. A képviselő-testület 11
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodással határozott arról, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel az önkormányzat nyertes pályázata
alapján a 141981 hrsz-ú ingatlanról (Táncsics utcai sporttelep) a 2012. szeptember 27-i
ülésén elfogadott 469/2013. (IX.
27.) számú határozat szerint kötött együttműködési megállapodást az új beruházási összeg
figyelembevételével módosítja,
és felhatalmazta a polgármestert
a megállapodás aláírására.
p 15. A testület 17 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött,
hogy a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban
költségvetési
törvény) 72–75. §-ában foglaltak figyelembevételével kinyilvánítja, hogy igénybe kívánja
venni a magyar állam részéről
a költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya átvállalását.
A képviselő-testület 17 igen
szavazattal egyöntetűen kijelentette, hogy az önkormányzat
nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlakövetéssel,
amely kifejezetten egy adott

adósságelemhez kapcsolódik,
vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosítására szolgál.
A testület 17 igen szavazattal
egybehangzóan
kinyilvánította, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. §-a alapján megállapodást kíván kötni a magyar
állammal az önkormányzatot
terhelő adósságállomány átvállalásáról.
A képviselő-testület 17 igen
szavazattal egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert az
adósságátvállalással kapcsolatban az alábbiakra:
a) tegye meg a költségvetési
törvény 72–75. §-a szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokat a
költségvetési törvény 72. §-a (6)
bekezdésére figyelemmel kölcsönjogviszonnyá alakítsa át
– az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségeket
azonos feltételekkel;
c) a költségvetési törvény 74.
§-a (5) és (6) bekezdése szerinti
megállapodásokat megkösse.
A testület 17 igen szavazattal
egybehangzóan utasította a
polgármestert, hogy a soron
következő ülésen tájékoztassa
a képviselőket az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről.
p 16. A képviselő-testület 18
igen szavazattal egyhangúlag
felhatalmazta a polgármestert
arra, hogy az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok
elnevezésű támogatási konstrukció – Norvég Alap-pályázat
benyújtásához szükséges előkészületeket megtegye.
p 17. A Városgazda Zrt. vezérigazgatójának jogszabályellenes
tevékenysége, munkaügyekkel
kapcsolatos megválaszolatlan,
aggasztó kérdések című naprendi pontot a képviselő-testület a
9/2013. (II. 21.) sz. határozata
szerint nem vette napirendre.
p 18. A testület 13 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta a 2012. évi adóhatósági
munkájáról készített beszámolót.
p 19. A képviselő-testület alapítói jogkörében eljárva 17 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
úgy döntött, hogy az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. végelszámolás alatti
tevékenységet lezáró beszámolóját – amelyben a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegben az eszközök és
a források egyező végösszege 6
594 000 forint, a mérleg szerinti
eredménye mínusz 775 000 forint –, valamint a tevékenységet
lezáró beszámolóhoz készített
üzleti jelentést elfogadja, és felkérte a társaság végelszámolóját
a beszámoló letétbehelyezéséhez
és közzétételéhez szükséges intézkedésekre.
p 20. A testület 14 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
szóló beszámolót.
p 21. A képviselő-testület 15
igen szavazattal és 4 ellenszavazattal elfogadta Galgóczy Zoltán
fővárosi küldött 2012. évre vonatkozó beszámolóját.
p 22. A testület zárt ülésen 17
igen szavazattal egyhangúlag
döntött a 2013. évi helyi kitüntetések adományozásáról.
p 23. A képviselő-testület zárt
ülésen hozott határozatot a fellebbezéssel megtámadott I. fokú
szociális segélyhatározatok elbírálásáról.
p 24. A testület zárt ülésen
döntött a Településfejlesztési és
Fenntartható Fejlődési Bizottságban történő tagcseréről.
p 25. A képviselő-testület zárt
ülésen hozott határozatot a Kármentés és fegyelmi eljárás indítása című napirendi pontról.

sűrgősségi
határozatok
S1. A képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag felhatalmazta a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt-t, hogy
a vagyonkezelésében, illetve
haszonbérletében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
sportcélú hasznosítása során
a 2010. évhez képest keletkező
többletbevételeket 2013-ban és
az azt követő években sportszervezetek támogatására fordítsa.
S2. A testület 15 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a 2013. I.
félévi munkaterv módosítását az
1. sz. melléklet szerint.

Interpellációk

p 1. Kőrös Péter önkormányzati képviselő (MSZP) Ughy Attila
polgármesternek tette fel kérdéseit a Városgazda Zr.-től smsben elbocsátott munkavállalóval
kapcsolatban.
Kőrös Péter elmondta, hogy Gaál
István levélben kereste meg,
amelyben leírta, hogy határozott
idejű munkaviszonyát jogviszonyának utolsó napján, a szabadsága idején sms-ben mondta fel a
Városgazda.
A képviselő a következő kérdéseket tette fel a polgármesternek: Elfogadhatónak tartja-e,
hogy az önkormányzat cégének
munkavállalóját szilveszter napján,
a szabadsága alatt sms-ben rúgják ki? Speciális célja volt-e annak,
hogy a HR-vezető ezt a különösen
kíméletlen felmondási módot választotta? Miért szavazta meg a
kerületünk első embere (országgyűlési képviselő) a parlamentben a Munka törvénykönyvének
megváltoztatását, ami lehetővé
teszi ezt az intézkedést? Milyen
pozitív hozadéka van a munkaerőpiacon annak, ha a dolgozókat
távollétükben,
személytelenül,
elektronikus üzenetekben lehet
kirúgni? Elképzelhetőnek tartja,
hogy a BKIK kerületi tagszervezetének bármelyik tagja ilyen
módon rúgja ki a munkavállalóit?
Kőrös Péter kérdéseire Ughy Attila írásban adott választ: A hozzám címzett kérdése – tárgyát
tekintve – nem interpelláció,
így arra az alábbi tájékoztatást
adom. A Városgazda Zrt. önálló
jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság, amelynek
vezetője és egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezérigazgató. Tekintettel arra, hogy
az ügy jellege tisztán munkajogi
kérdéseket vet fel, érdemi információkkal nem tudok szolgálni.
A munkáltató és a munkavállaló
között fennálló jogvita – annak
munkajogi jellege miatt – csak
és kizárólag a két félre tartozik,
az önkormányzatnak nincs jogi
lehetősége beleavatkozni ebbe.
Amennyiben az intézkedéseket
jogszerűtlennek találták, a rendelkezésre álló bírósági fórumhoz lehet fordulni.
A képviselő-testület a napirendi
pontban nem hozott határozatot.
p 2. Fehér Gábor önkormányzati képviselő (MSZP) Csomó
Tamás alpolgármestert interpellálta az ellopott önkormányzati
gépkocsival kapcsolatban.
Az alpolgármester 2012. október 18-án az LKT 671 frsz-ú
Ford Focus személygépkocsit
a háza előtti közterületen lévő
parkolóban hagyta, ahonnan ismeretlen tettes eltulajdonította.
Az alpolgármester, megsértve a
14/2012. (VII. 17.) polgármesteri-jegyzői együttes utasítás
3. §-ának 5. és 7. pontját, nem
kért külön engedélyt a cél és az
útvonal megjelölésével a polgármestertől, valamint a gépjármű leparkolásakor figyelmen
kívül hagyta azt a tényt, hogy a
gépkocsinak nincs casco biztosítása. Az alpolgármester ren-

delkezik saját tulajdonú gépkocsival, amelyet a lopás idején
saját ingatlanán belül tárolt.
Az önkormányzati képviselő
az alábbi kérdéseket tette fel az
alpolgármesternek: Felelősnek
tartja-e magát a gépkocsi eltulajdonítása miatt? Megtéríti-,
illetve megtérítette-e az önkormányzatot érő több mint 2
millió forintos kárt?
Csomó Tamás azt válaszolta,
hogy a gépkocsi nem a parkolóban állt, hanem a háza előtt, az
utcán, s ő rendelkezik olyan engedéllyel, amelyre a képviselő az
interpellációjában utalt. Az autóra az Uniqa biztosítónál 3998751
számon kötöttek casco biztosítást. A saját gépkocsija is az önkormányzat autója mellett állt az
utcán, és nem a saját ingatlanán.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 4 ellenszavazattal elfogadta Csomó Tamás válaszát.
3. Kőrös Péter önkormányzati
képviselő (MSZP) Szívügye-e
önnek a pestszentimrei csapadékvíz-elvezetés? címmel nyújtott be interpellációt Lévai István Zoltán alpolgármesterhez.
A képviselő-testület 2011 áprilisában létrehozta a csapadék- és
talajvíz-elvezetés
problémájával foglalkozó munkacsoportot, amely egyebek mellett azt
kapta feladatául, hogy széles
körű szakmai és lakossági konszenzuson alapuló hatásos és
költséghatékony megoldásokat
javasoljon az önkormányzatnak
a kerületben észlelhető csapadékvíz-elvezetési és talajvízproblémák megszüntetésére. A
szakmai javaslatok mindegyike
kitért arra, hogy a rendszeres
időközönként áldatlan állapotokat okozó csapadékhelyzet megoldásának kulcsa a Gyáli-patak
hetes ágának kapacitásbővítése.
A hírek szerint megtörtént ez
a bővítés. A képviselő az alábbi
kérdéseket tette fel az alpolgármesternek:
A munkacsoport készített-e javaslatokat a Gyáli-patak hetes
ágára történő rákötésre? Készültek-e a rákötést előkészítő
tervek? A munkacsoport beszerzett-e az önkormányzat vízjogi engedélyezésre benyújtható
terveket Pestszentimrére? Miért
nem szerepel a 2013-as költségvetésben az adott terület csapadékvíz-csatornázásának kivitelezési költsége?
Lévai István Zoltán elmondta,
hogy a munkacsoport nem készített javaslatot a Gyáli-patak
hetes ágára való rákötésre, tehát rákötési tervek sincsenek.
A vízjogi engedélyeztetésre
benyújtható tervek nem készültek még el Pestszentimre
egészére
vonatkozóan.
Az önkormányzat jelenlegi
költségvetésében nem szerepel
konkrétan a csapadékvíz-elvezetés kérdése, de a Városgazda Zrt. költségvetésében van
forrás, amiből bizonyos részmunkákat el tudnak végezni.
A kerületben a csapadék- és
talajvíz-elvezetési
gondokra
három területen vannak megoldási javaslatok: az egyik
Pestszentimrének az alacskai
része, a másik a temető környéke, a harmadik Erzsébet-Bélatelep. Arra a kérdésre, hogy
mennyire tekinti szívügyének
Pestszentimre csapadékvíz-elvezetését, az alpolgármester azt
válaszolta, hogy a javaslatára
állt fel a munkacsoport. 2013.
január 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik
a csapadékvíz-elvezetés megoldása, de ez nem jelenti azt,
hogy a munkát nem folytatják.
Az alpolgármester elmondta:
azt kérte a csapadék- és talajvízelvezetés problémájával foglalkozó munkacsoportot vezetőjétől,
2013 második feléig készüljenek
el az engedélyes tervek, hogy
lássák, mindez mekkora összeget jelent, hogy az ehhez szük-
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többek között a járóbeteg- és a szakellátási
s elfogadta a kerület idei költségvetését
séges forrásokat elteremthessék,
a szakiroda munkatársai pedig
egyeztetés céljából vegyék fel a
kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal.
Az Ültetvény utca és vonzáskörzete csapadékvíz-elvezetési
gondjainak megoldására tett
javaslatokat többször tárgyalta
a munkacsoport. Az előzetes
egyeztetések alapján ezek már
érinthetik a Gyáli-patak hetes
ágát. Miután kialakul a munkacsoporton belül az egyetértés a
műszaki megoldásról, elkészítik
az ehhez tartozó költségkalkulációt, amit megküldenek az
önkormányzatnak. Az említett
három területen már teljes körű
költségkalkuláció készült.
2012 őszén, szintén az önkormányzat
megrendelésére,
Pestszentimrére elkészült egy
megvalósíthatósági tanulmány
felülvizsgálata, s az ebben
foglaltak kivitelezése többmilliárdos tételt jelentene. A
csapadékvíz-elvezetést a csatornázást követően érdemes megvalósítani. Az alpolgármester
hangsúlyozta, hogy nem szeretnék a pestszentimrei lakosokat magukra hagyni, s ha ezt
az óriási összeget előteremtik
a teljes körű megoldásra, akkor elkezdik a megvalósítást.
Az ún. padkanyeséssel növelni lehet a befogadó kapacitásokat, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az
úttestről a vízelvezető árkokba.
A lakosok az árkokat több helyen feltöltötték, ezek megnyitása is folyamatban van.
Az elkövetkező időszakban a
munkacsoport vezetője bemutatja a konkrét terveket, elképzeléseket és azokat a vizsgált
területeket, amelyek alapján a
bizottság elkezdte a munkát.
p 4. Ternyák László önkormányzati képviselő (MSZP)
Hány kerületi diákot érinthet a
röghöz kötés? címmel nyújtott
be interpellációt Kucsák László
alpolgármesterhez.
A képviselő az alábbi kérdéseket
tette fel: Hány olyan kerületi lakos van, akik életkorukat és/vagy
iskolai tanulmányaikat tekintve
2013-ban, illetve 2014-ben felvételizhetnek felsőoktatási intézményekbe? Ebben a két évben hány
tanuló tesz érettségi vizsgát a
kerületi középiskolákban? 2012ben a kerületben érettségizett és
felsőoktatásba jelentkező tanulók közül hányan nem nyertek
felvételt a választott felsőoktatási intézménybe? A kerületi
középiskolák diákjait hivatalosan
tájékoztatták-e az életük egy jelentős lépését befolyásoló döntés előtt
a röghöz kötésről? Hivatalosan
tájékoztatták-e őket arról, hogy
a röghöz kötéssel párhuzamosan
bevezetik a tandíjat azok részére,
akik nem kívánják aláírni a vonatkozó szerződést?
Kucsák László a következő tájékoztatást adta: A képviselői kérdések
által érintett tanulói kör jellemzően a középiskolai oktatásból
a felsőoktatásba tartó korosztályokat öleli fel, ezért indokolt
a nemzeti köznevelésről szóló,
illetve a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény hatályos iránymutatásait figyelembe venni.
A nemzeti köznevelési törvény
(Nkt.) 41. §-ának (1) bekezdése
szerint a köznevelési intézmény
köteles a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezetni és az országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében
előírt adatokat szolgáltatni.
Az Nkt-ból nem derül ki, hogy
a felvételivel kapcsolatos adatok pontosan miként értendők,
hogy azokon kizárólag a tanuló
köznevelési intézménybe történő felvételével kapcsolatos
adatokat kell-e érteni, vagy egyben a köznevelési intézményből
valamelyik felsőoktatási intézménybe való felvételre utaló
adatokat is. Megtörténhet, hogy

n A képviselő-

testület több
rendeletet is
egyhangúlag
fogadott el,
többek között
arról is így
döntött, hogy
április 30.
után is ellátja
a járóbetegszakellátási
feladatot

A képviselők 21 igen szavazattal egybehangzóan hozzájárultak ahhoz, hogy Muraközi Tibor (az 1908 SZAC
KSE tiszteletbeli elnöke) és
Sikesdi László (a PSK elnöke)
hozzászóljon a napirendhez.
A képviselők 21 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazták
a polgármestert, hogy az MLSZ
előminősítéses pályázati felhívása alapján az 1908 SZAC KSEnek kiadja az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint elkészített tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot annak érdekében, hogy az
önkormányzat 1/1 tulajdonában
lévő, 155447/21 hrsz-on nyilvántartott, Thököly út melletti
ingatlanon található sporthotel
földszintjén az öltözők felújítására, bővítésére, valamint tárgyi
eszközök beszerzésére pályázatot nyújtson be. A testület a
beruházáshoz szükséges önrészt
a 2013. évi költségvetés terhére
biztosítja, és felkérte a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
p 9. A képviselő-testület zárt
ülésen döntött a bizottsági tagok
változtatásáról.

Interpelláció

egy tanuló nem közvetlenül az
érettségi vizsgája évében nyer
felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe, s ha nyilván is
tartja a köznevelési intézmény
az erre vonatkozó adatot, az valamennyire torz lehet. A köznevelési intézmény a tanulónak az
Nkt. 41. §-a (7) bekezdésének a)
pontjában meghatározott adatait a fenntartónak, illetve többek
között a települési önkormányzat jegyzőjének továbbíthatja.
Ez az adatközlés azonban szigorúan célhoz van kötve. S közismert, hogy 2013. január elsejétől az interpellációval érintett
köznevelési intézmények fenntartói jogait már nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
gyakorolja. Az egyes köznevelési intézmények által vezetett
nyilvántartásokon kívül az Nkt.
alapján az Oktatási Hivatal által működtetett Köznevelési
Információs Rendszer (KIR)
tartalmazza a nemzetgazdasági
tervezéshez szükséges intézményi, fenntartói, foglalkoztatási,
valamint gyermek- és tanulói
adatokat. Az Nkt. 44. §-ának
(5) bekezdése értelmében a KIR
tartalmazza a tanulói jogviszony
létrejöttével és megszűnésével
kapcsolatos adatokat, ideértve
annak jogcímét is. Mivel a középiskolai oktatásban részt vevő
diákok tanulói jogviszonya nem
a felsőfokú oktatási intézménybe történő felvétellel, hanem az
utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak
utolsó napján szűnik meg, ez az
adat sem jelent választ az interpellációban feltett kérdésekre.
A KIR-hez hasonlóan az Oktatási Hivatal működteti a Felsőoktatási Információs Rendszert
(FIR) is. A FIR kistérségi lebontásban tartalmazza az egyes
években valamely felsőoktatási
intézménybe felvételt nyerők
számadatait. Ebben a bontásban azonban Budapest mint
egész alkot egyetlen kistérséget.
2012-ben a Vörösmarty gimnáziumban 120, a Karinthyban
104 diák érettségizett, és – erről
van adat – 92 tanuló felvételizett, s mindegyik sikeresen. A

2012. december 31-ig a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott
Pogány Frigyes Szakközépiskolában 130, a Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Intézetben
81, a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában 80, a Sztehlo Gábor
Evangélikus Gimnáziumban 132
diák érettségizett. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
XVIII. kerületi Tankerületi
Igazgatóságától kapott információ alapján a 2012–13. tanévben
várhatóan 429, a 2013–14. tanévben 427 tanuló érettségizik.
Az interpelláló elfogadta a választ.
p 4. Koczka Józsefné önkormányzati képviselő (MSZP)
a Magyar Hírlap előfizetésével kapcsolatban nyújtott be interpellációt Ughy
Attila
polgármesterhez.
A képviselő a következő kérdéseket tette fel. Az önkormányzat
és vállalatai hány példányban
fizetnek elő a Magyar Hírlapra?
Megengedhetőnek tartja-e a polgármester, hogy egy olyan lapra
fizetnek elő a kerületi adófizetők
pénzéből, amely rendszeresen
teret enged olyan írások megjelentetésének, amelyek etnikai
származás alapján megbélyegeznek magyar állampolgárokat? A
jövőben számíthat-e a kerület
közvéleménye arra, hogy a polgármester intézkedik az előfizetett lapok lemondásáról?
Ughy Attila az első kérdésre válaszolta, hogy a Magyar Hírlap
egyetlen példányára sem fizetnek elő. A másodikra azt, hogy
a „polgármester véleményének
kikérése nem képezi az interpelláció műfajának tárgyát”. A harmadik kérdésre pedig azt felelte,
hogy mivel nincs előfizetés, nem
tud mit lemondani.
A képviselő-testület 15 igen szavazat és 4 ellenszavazat mellett
elfogadta a választ.
28. Tájékoztatók, bejelentések
Főépítészi beszámoló a 2012-ben
végzett munkáról.
Tájékoztató a TUL–PEB bizottságok döntéseiről a KEOP 2012.
5.5.0 épületenergetikai pályázatokkal kapcsolatban.
Polgármesteri tájékoztató: a kép-

viselő-testület a napirendi pontban nem hozott határozatot.
A február 26-i rendkívüli
ülésén született rendeletek
és határozatok

Rendeletek

1. A képviselő-testület 14 igen
szavazattal, 4 ellenszavazattal és
2 tartózkodással megalkotta az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.
27.) sz. rendeletet.
p 2. A testület 14 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és
2 tartózkodással hozta meg
4/2013. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III. 13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
v3. A testület 16 igen szavazattal
és 4 tartózkodással fogadta el az
5/2013. (III. 1.) sz. rendeletet a
személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati szociális ellátások igénybevételéről és az ezekért fizetendő térítési díjakról
szóló 12/2008. (IV. 22.) rendelet
módosításáról.
p 4. A képviselő-testület 20
igen szavazattal egyhangúlag
hozta meg 6/2013. (III. 1.) sz.
önkormányzati rendeletét a
nemzetiségi önkormányzatok
pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 20/2012. (V. 4.) sz. rendelet
módosításáról.
p 5. A testület 16 igen szavazattal és 5 tartózkodással
megalkotta 7/2013. (II. 26.) sz.
önkormányzati rendeletét a
képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló
42/2011. (XII. 20.) sz. rendelet
módosításáról.
p

határozatok

p 6. A képviselő-testület 20
igen szavazattal egybehangzóan
úgy döntött, hogy pályázatot ír
ki az 1. számú melléklet szerint
a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői állására,
és felkérte a polgármestert, hogy
gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről.

A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag határozott arról,
hogy a 2. számú melléklet szerint pályázatot ír ki az Életfa
Szociális Szolgálat intézményvezetői állására, és felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon
a felhívás megjelentetéséről.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan úgy
döntött, hogy a 3. számú melléklet szerint pályázatot ír ki a
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat
intézményvezetői állására, és
felkérte a polgármestert, hogy
gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről.
A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag határozott arról,
hogy a 4. számú melléklet szerint pályázatot ír ki a Borostyán
Szociális Szolgálat intézményvezetői állására, és felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon
a felhívás megjelentetéséről.
7. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 5 tartózkodással
úgy határozott, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló, többször
módosított 29/1997. (X. 21.) sz.
rendelet 12/B § (1) bekezdésének
d) pontja alapján 2013. március
1-jétől határozatlan időre térítésmentesen bocsátja a Fővárosi
Kormányhivatal rendelkezésére
a Batthyány Lajos u. 78/a alatti
(hrsz. 150743) 47 négyzetméter
alapterületű helyiséget a Budapest XVIII. kerület, Helyi Védelmi Bizottság feladatainak ellátására, amennyiben a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hozzájárul az ingatlan tulajdoni lapjáról a Budapest Főváros
XVIII. kerületi Polgári Védelmi
Parancsnokságot illető használati jog törléséhez vagy ahhoz,
hogy az érintett ingatlant ilyen
módon hasznosítsák.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
haszonkölcsön-szerződés előkészítésére és aláírására.
8. A testület tulajdonosi hozzájárulását adta az 1908 SZAC
KSE és a Pestszentimrei Sportkör (PSK) részére az MLSZ által
kiírt előminősítéses pályázathoz
szükséges önrész biztosítására.

Vilmányi Gábor önkormányzati
képviselő (MSZP) Ughy Attila
polgármesterhez nyújtott be interpellációt azzal kapcsolatban,
hogy az önkormányzat 2012
végén burgonyaosztást tartott a
kerületi lakosság körében. Ehhez kilogrammonként bruttó 105
forintért szerezték be a krumplit, amelynek mennyisége 126–
153,72 tonna volt, így a kifizetett
összeg 13 230 000 és 16 140 000
forint között volt. A szerződést a
Brachot Hungary Kft-vel kötötték meg. A szerződésben Chladek
Tibort, a kerületi Fidesz korábbi
képviselőjelöltjét nevezték meg
kapcsolattartónak, és az értesítési címként szereplő e-mail cím is
erre utal. A képviselő az interpellációjában megjegyezte, hogy
2012 decemberében a Havanna
piacon egy kilogramm burgonya ára átlagosan 90 forint volt.
Vilmányi Gábor az alábbi kérdéseket tette fel a polgármesternek: Milyen szempontok
alapján döntöttek a burgonyát
szállító alvállalkozó személyéről? A beszerzést megelőzően
kértek-e legalább három árajánlatot hasonló mennyiségre? A
polgármester tudott-e arról,
hogy szlovák eredetű krumplit
osztanak? Az önkormányzatnak,
illetve a vállalatainak van, vagy
volt-e szerződéses jogviszonya
Chladek Tiborral, illetve Havasi
Zoltánnal vagy az érdekeltségükbe tartozó vállalkozásokkal?
Mekkora összeget utalt át az önkormányzat a Brachot Hungary
Kft-nek?
Ughy Attila az első kérdésre az
alábbiakat válaszolta: „A burgonya szállítását végző alvállalkozó
személyéről nem döntöttünk.” A
szállítási szerződés 12.2. pontja,
amely a közbeszerzési törvény
hatályos pontjaira utal, nem teszi szükségessé élelmiszerek esetén három árajánlat bekérését.
Ismerve a testületet, öt árajánlatot is bekértek, de ebből egyetlen egy érvényes ajánlat érkezett
be. Sajnos senki sem tudta a kért
mennyiséget biztosítani.
„Nem tudom, hogy a burgonyaosztáskor milyen arányban
kaptak az emberek szlovákiai
burgonyát. Voltak, akik magyar
burgonyát kaptak.”
Az önkormányzatnak nem volt
szerződése Chladek Tiborral,
illetve Havasi Zoltánnal vagy az
érdekeltségükbe tartozó vállalkozásokkal. A Brachot Hungary
Kft-nek összesen 15 287 970 forintot utalt át az önkormányzat.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1
tartózkodással elfogadta a polgármester válaszát.
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Közélet

Tizenharmadik alkalommal mutatkoztak be a középiskolás tehetségek a Kondorban

�

Tizenharmadik
alkalommal mutatkoztak be a
középiskolás tehetségek március 12-én a
Kondor Béla Közösségi Házban.

Fülep Erzsébet			
A Kondor Béla Közösségi Ház
nagy súlyt fektet a művészeti értékek közvetítésére, a tehetséggondozásra, a művészetet értő és
befogadó közösség nevelésére.
– Immár tizenharmadik éve
rendezhetjük meg a Gyermek
és Ifjúsági Művészeti Találkozók (GYIMT; a korábbi években
Ifjúsági Művészeti Fesztivál)
programsorozat keretében a középiskolások képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítását – mondta
Császár Bíró Lilla, az intézmény
igazgatója a megnyitón. – Az
elmúlt években a pályázat olyan
népszerűvé vált, hogy a fővároson kívül az ország különféle
vidékeiről, településeiről is érkeztek pályaművek, ezért országossá bővítettük a felhívást.

Ők mindenképpen
nyertesek
A legértékesebb kincs birtokosai

A fődíjas

Zelei Marcell 11. évfolyamos
diák már korábban is részt vett
országos megmérettetéseken, és
egy rangos versenyen 2. helyezést ért el.
– Azóta rajzolok, amióta
a ceruzát meg tudom fogni –
mesélte Marcell. – Korábban a
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskolában
foglalkoztam képzőművészettel,
most pedig a Dávid Művészeti
Szabadiskola képzőművészeti
műhelyében. Mindig beleviszem
az érzelmeimet a képeimbe.
Amikor nagyon szomorú vagy
boldog vagyok, akkor sikerülnek a legjobban a munkáim.
Mostanában a digitális grafika
érdekel a legjobban.

Különdíjak

A verseny meghirdetésében, a
tájékoztatásban, a zsűrizésbenértékelésben idén is a Mérei
Ferenc Fővárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nyújtott szakmai segítséget.
Chochol Károly fotóművész, a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke
a fotókategória, Varga Ferenc
médiaművész, a Mérei Ferenc
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
pedagógiai szakértője a képző- és iparművészeti kategória zsűrijének volt az elnöke.
– A rendezvénysorozatban második éve vesz részt a gyermekkorosztály is – mondta Kucsák
László alpolgármester.
– A
programkínálatban többek között képző- és iparművészet,
tánc, versmondás, filmkészítés

Kara Vizuális Tanszékének
vezetője, Török Ibolya szobrászművész, Soltész Melinda
iparművész, Ravasz Balázs és
Posztós Csaba fotográfusok.
A diákoknak Kucsák László,
Varga Ferenc és Czinszkyné
Fejes Mónika, a közösségi ház
munkatársa, a rendezvény főszervezője nyújtotta át a díjakat
és a kiállítás anyagát tartalmazó
katalógust.

A legügyesebb ifjú tehetségeknek Kucsák László alpolgármester adta át az elismeréseket
és színjátszás szerepel. A rendezvénysorozatot a kerületi önkormányzat anyagilag is támogatja,
és miután sok színvonalas pályamű érkezett be, felajánlottunk
három különdíjat a kerületi diákversenyzőknek. A különdíjat
(művészeti könyvet) magam választottam ki, bízva abban, hogy
tetszeni fognak a fiataloknak.
Az alpolgármester véleménye
szerint a diák alkotók mindenképpen nyertesei a pályázatnak,
mert egyrészt hasznosan töltötték el a szabadidejüket, másrészt
a verseny a kibontakozásuk

szempontjából is fontos. Mindezen túl

Expresszív
művek
– Az idén sokkal több és egységesebb anyagot kaptunk, mint a
korábbi években – magyarázta
Varga Ferenc. – Ennek az lehet
az oka, hogy a diákok és a felkészítő tanáraik már tudják azt,
hogy milyen színvonalú munkákat értékel a zsűri. – A fődíjas alkotó, Zelei Marcell nagyon
expresszív sorozatot készített,

amelyben a magánytól az elidegenedésen keresztül az apoteózisig minden megjelenik.

Önkifejezés

– „A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden
tudomány gyökere. Aki olyan
eredményeket ért el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom,
hogy a legértékesebb kincs birtokába jutott” – idézte Michelangelo szavait a médiaművész.
– Ez a gondolat több mint ötszáz évvel ezelőtt született, de
ma is igaz.

Varga Ferenc hangsúlyozta, hogy bár nem minden díjazottból lesz művész, az életüket
mindenképpen pozitívan befolyásolja az alkotás öröme és az a
lehetőség, hogy megmutathatták
önmagukat. Az sem lebecsülendő, hogy elmondhatják majd a
gyermekeiknek, az unokáiknak,
hogy diákként milyen sikereket
értek el.
Miután ismertette az értékelés szempontjait, bemutatta
a zsűri tagjait: Bakos Tamás
képzőművész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai

860 alkotás
érkezett
A képzőművészeti
kategóriába 20
fővárosi és 15 vidéki
intézményből 448
diák 392 alkotása, az
iparművészetibe 8
fővárosi és 13 vidéki
iskolából 116 alkotó
188 pályamunkája
érkezett. A fotópályázatra 13 fővárosi
és 10 vidéki tanintézetből 93 alkotó
380 munkáját fogadta
a Kondor Béla
Közösség Ház. A
három kategóriába
összesen 55 iskola
202 tanulójának 860
alkotása érkezett.
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Játszva könnyebb
a gyermeknek

A logopédia európai napja alkalmából a Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény Lo- bor Rita kifejtette, hogy migopédiai Szakszolgálata egynapos konferenciát rendezett az intézményben.
ként hatnak a mondókázások,
népi játékok a beszédre, Hídvégi Krisztina pedig beszédtechnikai „kóstolót” tartott.
Kiss Róbert önkormányzati
képviselő zárszavában a logopédusok munkájának jelentőségét hangsúlyozta.
A szülők hasznos gyakorlati
tudnivalókat is leszűrhettek az
elhangzottakból.
– Fontosnak tartottam, hogy
részt vegyek az előadáson, mert
a kislányom elmúlt egyéves,
és most tartunk a beszédtanulás kezdeteinél – mondta
Dömötörné Bakos Zsuzsanna.
– A logopédus ajánlotta,
hogy vegyek részt a rendezvényen – folytatta Blahó Orsolya.
A logopédia európai napját alkalommal rendezett a logo- konferenciát pedig Szarvas At- – A kislányom három és fél
(március 6.) 2004-ben az Euró- pédia európai napja alkalmából tila, az önkormányzat oktatási, éves, s megkésett a beszéd- és
pai Unió Logopédusainak Ál- konferenciát – mondta Karayné közművelődési, sport és ifjúsági a mozgásfejlődése. Ez utóbbin
landó Bizottsága (CPLOL) hozta Pavalacs Zsuzsa, a SOFI gyógy- bizottságának elnöke nyitotta van nagyobb hangsúly, de fél
létre azzal a céllal, hogy Euró- pedagógusa. – Ennek a napnak meg.
éve logopédiai fejlesztésen is
pa-szerte népszerűsítse a logo- az az üzenete, hogy a közös
Ácsné G. Katalin a mozgás részt vesz. Így együtt mindkét
pédiai tevékenységet. A kezde- szakmai tudás felhasználásával és a beszéd összefüggéseiről, fejlesztés eredményesebb lesz.
ményezés fontos célkitűzése, Európában a megelőzés kerül- Major Gabriella a beszédszer- Sajnálom, hogy a rendezvényre
hogy betekintést engedjen a jön előtérbe. Ebből kiindulva vek ügyesebbé tételét célzó kevés szülő jött el, pedig sok
kommunikációs zavarok sokfé- minden évnek van egy témája. játékokról tartott előadást. hasznos tanácsot kaphattak
leségébe, azok következménye- Az idén kiemelten foglalkoz- Magyarné Horváth Gizella arra volna mások is.
ibe, és tájékoztassa az érintet- tunk a beszélt nyelvi és kommu- a kérdésre válaszolt, hogy mit
➜ Fülep
teket az ellátási lehetőségekről. nikációs zavarok kialakulásával tehet a szülő, ha dadog a gyerA beszédfejlesztéssel nemcsak és a kezelési lehetőségekkel.
meke. Péter Tünde és Hajdú
Akinek nem volt alkala kommunikáció hatékonysága
A szülők, orvosok, peda- Viktória a beszédészlelést fejma elmenni a konfenövekszik, hanem a gyermekek gógusok és más szakmabeli- lesztő játékokhoz adott ötlerenciára, itt találhatja
önbizalma is, aminek révén köz- ek részvételével tartott ren- teket, Gelniczky Luca, Katona
meg az előadások
lékenyebbé, sikeresebbé válnak. dezvényen lehetőség adódott Éva az autizmusról beszélt,
anyagát: http://www.
– A Speciális Oktató és Fejlesz- szakmai információcserére is. Karayiné Pavalacs Zsuzsa Nem
sofi.hu/logopedia/
tő Intézmény (SOFI) Logopé- A vendégeket Batári Géza, a beszél a gyermekem címmel
hirek.php.
diai Szakszolgálata második SOFI igazgatója köszöntötte, a tartott előadást. Turiné Jám

A verset
mondani
kell
A Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium idén 18. alkalommal szervezte meg a
budapesti versmondó versenyt. A Kárpát-medencét felölelő versenyen a diákok a magyar nyelvben találhattak
újra közös hazára.
A Hazafias költészet a magyar
irodalomban című versenyt
1996 óta minden év márciusában rendezik meg. A helyszínt a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
biztosítja a Magyarság Házában.
Papp-Váry Borbála vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy intézményük örömmel járul hozzá olyan közhasznú programok
megvalósításához, amelyek ös�szefogják a magyarságot, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy
a magyar kultúra tovább éljen a
Kárpát-medencében.
A március 7-i rendezvényt
Ughy Attila polgármester nyitotta meg, aki úgy vélekedett,
hogy bár iPaden gyors sorok
születnek, és a Youtube-on nagyobb hatást lehet elérni, a hazaszeretet nem oldódhat fel egy
Facebook-posztban. Az igazi költemények szívtől szívhez szólnak,
s a fiatalokat nem nyelte el teljesen a digitalizált világ. A verseny
megálmodója, Járainé dr. Bődi Györgyi, a Vörösmarty iskola igazgatónője elmondta, hogy évről évre egyre több diák jelentkezik a
versenyre. Idén Budapest több kerülete mellett Lendváról, Rimaszombatból és Bécsből is érkeztek verselők.
A teljesítményt a téma szakértői – jeles színművészek, írók, előadóművészek és pedagógusok – bírálták. A zsűri elnöke Őze Áron,
a Magyar Színház igazgatója, Jászai Mari-díjas színművész volt.
Mint elmondta, a cél az, hogy a versek egyes szám első személyben éljenek. Ne legyen szavalás vagy versengés, mert a vers az, amit
mondani kell.
➜ Cs. M.
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Ringatóterápia, táplálékkiegészítők, gyógynövények Kultúra – egészség

Krúdy világa és Gyógyítónap a Kondorban
az Egy nyáron át
A Krúdy-kör kiállításmegnyitót és irodalmi estet tartott március 21-én a Zila
Kávéházban.

Szabados István festő- és grafikusművész kiállítását Fényesi Tóth János irodalomszervező
előadó, költő üdvözlő szavait követően Kanizsa
József költő, író, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
titkára nyitotta meg.
A 80 éves művész akvarell és akril tájképeket
fest, de a portré, az alakos kompozíció, a csendélet, a lavírozott tus, a toll- és a ceruzarajz, valamint a monotípia sem idegen tőle. Képeire jellemző a természetelvűség és az elvonatkoztatás
kettőssége, illetve a tradicionális és a modern
elemek szintézise. Az alkotó számos önálló és
kollektív kiállításon vett részt, s festményei,
grafikái rendszeresen megjelennek nyomtatásban a Kláris irodalmi-kulturális folyóiratban.
– A kiállításon ezúttal főként Krúdy világával találkozhatnak az érdeklődők – mondta Szabados István, aki a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
pártoló tagja. – A témaválasztásom apropója az
volt, hogy megemlékezzünk az író születésének
135., halálának 80. évfordulójáról. Megihletettek a modern magyar prózaírás kiváló mesterének művei: A vörös postakocsi, a Szindbád, az
Asszonyságok díja, a Mohács, az Álmoskönyv,
és megfestettem Krúdy Gyula portréját is.
A kiállítás megnyitója után Györgypál Katalin
író, költő Egy nyáron át című verseskötetének
bemutatóján Király Lajos költő, műfordító,
az irodalmi kör elnöke beszélgetett a szerzővel. Sok érdekes életrajzi adatot ismerhettünk
meg, így például azt, hogy a Györgypál Katalin három diplomával rendelkezik, ráadásként
kandidátusi disszertációt védett. 1992 elején
megalapította az Uránusz Kiadót, majd ugyanazon év áprilisában a Kláris irodalmi-kulturális
folyóiratot, amelynek tematikus számai azóta
is kéthavonta megjelennek a (fő)szerkesztésében. A Kláris-antológiát 1995-től évente, a
Kláris-könyvek sorozat köteteit alkalmanként
szerkeszti. Eddig 34 saját könyve jelent meg.
Az esten természetesen ízelítőt kapott
a közönség a legújabb verseskötetből.
A műsorban Fényesi Tóth János, Kanizsa József,
Király Lajos író, költő, műfordító, Stancsics
Erzsébet író, költő és Tárkányi Imre író, költő,
színházi kritikus működött közre.
A tárlat április 18-ig tekinthető meg.
➜ Fülep

Kreativitás
a Kandóból

A Kandó Téri Általános Iskola kreatív
pedagógusainak kiállítását láthattuk
márciusban a Városháza Galériában.
A művészet iránt érdeklődőket hangulatos
festmények, káprázatos ékszerek, ízléses, festményhatású gobelinek, hímzések, horgolt terítők, virágkompozíciók, díszes ékszerdoboz és
izgalmas természetfotók fogadták a Városháza
Galériában.
A Magyar Márta, a Kandó iskola igazgatónője és Galgóczy Zoltán, az önkormányzat oktatási, közművelődési, sport és ifjúsági bizottságának tagja által megnyitott kiállításon a Kandó
téri iskolából Cserháti Krisztina, Csóriánné Áj
Margit, Liptákné Nagy Etelka, Papp Zsuzsanna,
Pádár Erika tanítók, valamint Gálné Kálmán
Aranka földrajz-, Krausz Margit rajzpedagógus
és Szepesiné Kőnig Zsuzsa informatikatanár
mutatta be legjobb alkotásait.
– A kreatív, alkotó pedagógusok tárlatát a
magyar kultúra napja alkalmából az iskolában
már megtekinthették a gyerekek és szüleik –
mondta Magyar Márta. – A Kandó iskolában

mindig nagy súlyt helyeztünk a szellemi értékek tiszteletére, megőrzésére. Ezután is ebben a
felfogásban kívánunk munkálkodni, összhangban Klebelsberg Kunó gondolatával: „A magyar
hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”
➜ Fülep

Márciusban ismét megrendezték a Kondor Béla Közösségi Házban az egészség és
a természetes gyógymódok napját. Aki eljött, annak mindenképp hasznos napja
volt, hiszen ebben a „mérgezett” világunkban túlélési technikákkal, szerekkel és
gyógymódokkal ismerkedhetett meg. Ha az itt tapasztaltak hasznosításával javíthatunk az életminőségünkön, vagy meghosszabbíthatjuk az életünket, már megérte a részvétel.
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A mese
világától
Julianus barátig

Szép magyar nyelv címmel rendezett
komplex versenyt az általános iskolák 2–4. évfolyamos diákjainak február
utolsó hetében a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet közösen a helyszínt biztosító iskolákkal.
– A 99. tehetségpont szakértőjeként 6–10 éves
tanulókkal foglalkozom, segítem a pedagógusok,
a szülők tehetséggondozó munkáját – mondta
Patakfalvi Attiláné, a Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, tehetséggondozási szakértője. – Az
intézet évek óta rendez alsó és felső tagozatos
diákoknak kerületi tantárgyi, művészeti, kreatív és egyéb tehetséggondozó versenyeket. Az év
elején mesemondó, népi gyermekjáték- és rajzversenyt szerveztünk az alsó tagozatosoknak.
A közelmúltban fejeződött be a kisiskolásoknak meghirdetett komplex anyanyelvi verseny.
A másodikosoknak a Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két Tannyelvű Iskolával, a harmadikosoknak a Szent Lőrinc Katolikus Általá-

A március közepi vasárnap az egészség jegyében
telt a Kondorban, ahol ennek már több évtizedes
hagyománya van. Szabó Csabáné szervezi lelkesen hosszú ideje a Gyógyítónapot, mint mondta,
ennek a jelszónak a jegyében: Gyógyulni gyógyszer nélkül!
– Dr. Oláh Andor körorvos és Vadnai Zsolt
természetgyógyász harminc évvel ezelőtti ös�szefogásának köszönhető, hogy itt a kerületben
elindulhatott a Gyógyítónap elnevezésű rendezvénysorozat, amely azóta is létezik – mondta a
főszervező. – Rangja van a rendezvényünknek,
amelyre nagyon megszűröm, hogy kit hívok meg.
Ide csak igazi természetgyógyászok jöhetnek!
Szabó Csabáné csak azt sajnálta, hogy minden erőfeszítése ellenére a környéken élők közül
viszonylag kevesen látogatják ezt a különleges
gyógyítónapot, és feltette a kérdést:
– Ennyi egészséges ember élne a Havannán…?
Valóban, a rendezvény igen családiassá sikerült, egész nap valamivel több, mint százan
váltottak belépőjegyet, pedig nagyon érdekes
előadásokat hallhattunk. Kovács József például
a kiegyensúlyozott, helyes táplálkozásra hívta fel a figyelmet: „Ezért szükséges tudnunk,
hogy milyen hasznos anyagokat tartalmaznak
az általunk fogyasztott ételek”, és a tejtermékek mint hatékony gyógyszerek szerepét emelte
ki: „Gyógyíthatjuk velük a gyomor, a béltraktus
bajait, a mozgásszervi, idegrendszeri, szív- és
érrendszeri betegségeket”, majd ecsetelte a to-

jás és a savanyú káposzta jótékony hatásait is.
A másik előadó, dr. Schuster Winfried András az
élelmiszereink egyre rosszabb minőségéről beszélt. „Soha nem volt olyan mérgezett az emberi
faj, mint korunkban!” – ijesztett ránk, majd néhány jó tanácsot adott arra, hogyan táplálkozzunk. Kiemelte a nyers zöldségek, gyümölcsök,
magvak és a hidegen sajtolt olajak szerepét. „Tudom, hit és idő kell, hogy változtassunk az életszemléletünkön, az étkezési szokásainkon, de
higgyék el, megéri, mert hosszabb és minőségibb
életet élhetünk. Jó életet mindenkinek!” – búcsúzott nagy sikerű előadása végén.
Ehhez tartozik, hogy a Kondor folyosóin olyan
kiállítókkal találkozhattunk, akik iránymutatást
adtak mindehhez: például Valla Katalin a búzacsíra-fogyasztás fontosságát emelte ki – meg
is kóstolhattuk, finom volt. Jendt Edit és Imre
magyar biotermékeivel aratott sikert. A Sárkánykönnye teakeverék javítja a memóriát, stresszoldó
hatású és öregedésgátló. A bio háztartási szerek
pedig kímélik a bőrt és a környezetet.
Különféle gyógynövényekkel, gyógyító kövekkel, táplálékkiegészítőkkel, masszásokkal is
megismerkedhettünk a gyógyítónapon. A legújszerűbb talán a ringatóterápia volt, amelyen
Gárdonyi Péter szó szerint lágy ringató mozgással, masszírozással lazította el a páciens egész
testét. Az Egység zenekar muzsikával gyógyított,
Pereszteginé G. Zsuzsa pedig közös meditációval
zárta ezt az igen hasznos egészségnapot.
➜ Temesi László

Vers ecsettel, agyaggal és fotókkal

Kéklő lepkeszárny – Variációk Jakos Kata verseire címmel nyílt meg a Szabad Alkotók Körének zenés-verses kiállítása március 19-én a Városháza Galériában.

nos Iskolával, a negyedikeseknek a Vajk-sziget
Általános Iskolával közösen szervezte meg a
Pedagógiai Intézet a versenyeket. Mindhárom
helyszínen a pedagógusok a versenyhez kapcsolódó aktuális műsort, vásári jelenetet, illetve
táncot tanítottak be tanítványaiknak. A legkisebbek a mesék világából merítettek, a nagyobbak Ludas Matyi történetéből adtak elő vásári
jelenetet, a legnagyobbak műsora pedig a történelmi ismeretekhez kapcsolódott. A színes, érdekes programon kívül kreatív foglalkozáson és
ügyességi játékokban is részt vehettek a tanulók.
A Vajk-sziget iskolában a 4. évfolyamos diákok a
Julianus barát című film egyik betétdalának zenés-táncos feldolgozásával köszöntették a megjelenteket. A vetélkedőn valamennyi feladat az
előzetes felkészülés során megismert honfoglalás
kori magyar mondákat, forrásokat dolgozta fel.
Amíg a diákok a versenyeztek, addig a pedagógusok aktuális kérdésekkel foglalkozó továbbképzésen vettek részt mindhárom verseny
helyszínén. Az Apáczai Kiadó jóvoltából megismerkedhettek az ősszel megjelenő első osztályos tartós tankönyvekkel, amelyeket négy éven
keresztül fognak használni a leendő elsősök.
A megmérettetésen részt vevő csapatok közül az első három helyezett könyvjutalomban
és
ajándékban
részesült.
– A többiek sem tértek haza élmény és ajándék
nélkül a rendezvényről – hangsúlyozta a szaktanácsadó. – Fontosnak tartottuk, hogy minden
kisgyermek hazavigyen valamilyen apró emléket, és persze azt is, hogy megköszönjük a társszervező intézmények, a tanulókat felkészítő
nevelők munkáját.
➜ F. E.

A Föld órája

A „szabadon alkotók” a megalakulásuktól eltelt
három év alatt igazi közösséggé kovácsolódtak.
A tagok között található festő, restaurátor, költő,
író, riporter, fotóművész, grafikus, táncművész
és keramikus is. Ez a sokféleség kölcsönösen
inspirálja a művészeket, akik barátként segítik egymást, alkotótársként pedig megosztják
egymással az élményeiket, a tapasztalataikat.
Rendszeresen szerveznek közös programokat,
a legutóbb Jakos Kata kerületünkben élő fiatal
költővel, a Szabad Alkotók Köre (SZAK) egyik
alapító tagjával beszélgetett Gálfi Irén a Zila Kávéházban.
A kis közösség ezúttal különleges tavaszváró
tárlattal rukkolt elő, amelyet Kun (Qn) György
képzőművész rendezett.
– Ágoston-Papp Mónika keramikusművész
ötlete volt, hogy Jakos Kata versei kapcsolják
össze a különböző művészeti ágakat egymással – mondta a kiállítás megnyitóján Szikszai
Sándor, a SZAK ügyvezetője. – Minden művész
Kata verseiből merített inspirációt, s az ihletet
adó sorok az alkotások mellett is olvashatók.

A kiállítás megnyitója is igazi kuriózum volt.
Az alkotók ugyancsak Kun (Qn) György rendezésében adtak elő performance-t, amelyben
Kovács Adrienne gitárművész (a SZAK megálmodója) Jakos Kata verseire írt zenéjétől kísérve
Katona Lucia angolnyelv-tanár, E. Kottek Péter
festőművész, Vörös Árpád néptánc-pedagógus,
a Tébláb Táncművészeti Alapítvány elnöke a
költőnő verseiből mondott el egy csokorra valót.
– Évekig dolgoztam színészként Uray Péter mozgásszínházában – árulta el a néptánc-pedagógus. – Mindig izgatott a különféle művészetek egymásra kifejtett hatása.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor
Kata felkért, hogy mondjam el néhány versét.
– Meghatódtam, hogy az alkotótársaim a tavaszi tárlat témájaként a verseimre gondoltak –
mondta Jakos Kata. – Érdekes volt látni, hogy
bár többen ugyanazt a költeményt választották,
a megközelítésük más-más volt.
A tárlat húsvétig tekinthető meg ügyfélfogadási idő alatt a polgármesteri hivatalban.
➜ Fülep Erzsébet

A kerületi önkormányzat hagyományt
teremtve, idén második alkalommal
csatlakozott a Természetvédelmi Világalap által meghirdetett Föld órája
elnevezésű környezetvédelmi akcióhoz. Március 23-án 20 óra 30 perckor
az önkormányzatban és várhatóan a
kerület kulturális, szociális és oktatási
intézményeiben is lekapcsolták a világítást.
A Természetvédelmi Világalap (WWF) 2013.
március 23-án hetedik alkalommal szervezte
meg a világ legnagyobb környezetvédelmi akcióját, a Föld óráját, amely megpróbálja felhívni
az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra.
A kerületi önkormányzat a környezetvédelem elkötelezett híve. Ennek szellemében
minden olyan pályázati lehetőséget megragad,
amely lehetőséget teremt a környezet megóvására, e feladat költséghatékony és sikeres megvalósítására. Az erőforrások tudatos használatát,
a természet védelmének fontosságát nem lehet
elégszer hangsúlyozni. A hasonló nemzetközi
kezdeményezésekkel talán mérhető változások
indulhatnak meg.
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Felhívás a „Szebb, virágosabb kerületünkért” pályázatra

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat pályázatot hirdet

		
1.
		
		
2.
			
			
			
		
3.
		
4.
		
5.

Pályázati kategóriák:
A legszebb virágos lakótelepi előkert kialakítása, 			
tisztasága
Családi házak előtti közterület, - kerti virág
kiültetése-,
tisztasága Családi házak előtti közterület tisztasága –
kerti virágok kiültetése
Lakótelepi erkélyek, ablakok virággal való díszítése
Legszebb, legvirágosabb utcaszakasz kialakítása
Intézményudvarok virágosítása

A pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálását a kerületi civil szervezetek és a
Vagyongazdálkodási
és Műszaki Iroda Környezetvédelmi Csoportja végzi.
A pályázatok értékelése kategóriánként történik.
A pályázat beadásának határideje: 2013. április 19. 12.00 óra
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáiban
(1184 Budapest, Üllői út 400.
vagy 1188 Budapest, Ady Endre u. 100. )
A pályázat beadásához szükséges nyomtatvány az ügyfélszolgálati
irodákban vehető át ügyfélfogadási időben.
További információ a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda
Környezetvédelmi Csoportjának munkatársaitól kérhető a 296-1423-as
telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
A megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban
elfogadni.
Adatlap-kitöltési információk:
Az 1. kategóriában egy lépcsőház csak egy pályázatot adhat be,
amennyiben egy lépcsőházból több pályázat érkezik, azt egy
pályázatnak tekintjük.
A kisebb (családi ház jellegű) társasházak a 2. kategóriában
nyújthatnak be pályázatot.
Minden kategóriában kérünk vázlatrajzot mellékelni, valamint
kérjük bemutatni a pályázó által végzett egyéb környezetvédelmi
tevékenységet is.
Ezek hiányában, továbbá hiányosan kitöltött adatlap esetén a
pályázatot nem áll módunkban elfogadni.
A pályázati helyszínek értékelését a bírálóbizottság folyamatosan
végzi. A díjazás várhatóan 2013 őszén történik meg.
A pályázókat levélben értesítjük arról, hogy az egynyári virágok mikor
és hol vehetők át. Az egynyári virágok osztására csak azok jelentkezését várjuk, akik a polgármesteri hivatal által megadott időpontban
gondoskodni tudnak a növények elszállításáról. Kiszállításra és megőrzésre nincs lehetőségünk. A környezet szépítése érdekében végzett
munkát ezúton is köszönjük.
Lévai István Zoltán
alpolgármester

FELHÍVÁS
Az Esélyteremtő műhely 2013-ben már tízedik alkalommal rendezi meg a
„PÓDO–HÍD” Roma–mag yar Diá k Ku lturá lis Fesztivá lt.
Célja: olyan rendezvény szervezése, ahol a cigány és nem cigány tanulók közösen mutatják be a
roma kultúra értékeit.
Hisszük, hogy egy ilyen lehetőség elősegítheti a másság tiszteletét, megbecsülését, miközben erősíti
a cigánygyerekek identitását. Egymás értékeinek felfedezése közelebb hozza egymáshoz a diákokat,
valóságos tolerancia alakulhat ki.
A résztvevők köre: XVIII., XIX., XX. kerület általános iskolái, Mezőkövesd általános iskolája,
Endrefalva általános iskolája, Esztergom általános iskolája, Devecseri általános iskola, Kalyi Jag
Művészeti Középiskola. Minden kategóriában, két korcsoportban, alsó és felső tagozatosoktól fogadjuk el a nevezéseket. Az idén másodszor középiskolai korcsoport is szerepel.
Kategóriák:
Vers és prózamondás (Cigány költők versei, népmesék)
Az előadás időtartama maximum 5–8 perc legyen.
.óTánc – ének- zene (Cigány népzene és tánc interpretálása)
A versenyre olyan egyéni és csoportos jelentkezőket várunk, akik hangszeres és/vagy vokális népzenét adnak elő. Vokális műfajba népdalcsokor előadását várjuk. Igény esetén ebben a témakörben
is tudunk forrásanyagot biztosítani (kotta+szöveg).
Az előadás terjedelme maximum 5–8 perc.
Tánc szabályai: egyénileg hozott zenei anyag vagy élő zene.
Kérjük a jelentkezési lapon jelezze, mely előadásmódot választotta.
Időtartama: 5–8 perc (lehet egyéni vagy csoportos).
Jelentkezési határidő: 2013. április 12.
Képzőművészet (Meseillusztrációk tárlata)
Téma: szabadon választott cigány népmese, népmonda, népballada, lírai alkotás illusztrálása.
Technika: tetszés szerint (rajz, grafika, pasztell, vízfesték, akvarell, számítógépes grafika (Paint),
tér-plasztika, dombormű, egyéb).
Méret: A/4 –es nagyságban.
Hirdetés

NYÁRI
AKCIÓ!

25 hétre heti 1 óra

30 000 Ft

IT T A TAVASZ NYIT A TER ASZ!

a Bókay kertBen!

Szeretettel várjuk csendes, hangulatos környezetben,
ősfás parkban, a játszótér mellett! Látogasson meg minket a Szeptemberi
Kóstoló rendezvényen is! Nagytermünkben, illetve nyáron a teraszon baráti
összejövetelek, születésnapok, céges rendezvények, keresztelők, és esküvők
lebonyolítását 40-45 főig vállaljuk.
SportközvetítéSek egéSz nap! aSztalfoglaláS: +36-30/427-3661
kereSSen Bennünket

iS!

Cím: Bókay kert, 1183 Budapest, Szélmalom u. 33. a játszótér mellett
nyitva tartáS: Hétfőtől – vasárnapig 7:00-től 21:00-ig

A mese letölthető a „Szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási Egyesület” honlapjáról. www.
szeretvetanulni.gportal.hu.
A pályamű beadásának formája: kiállításra kész állapot (mérethez illő keretben kérjük).
Kérjük mellékelten feltüntetni: a tanuló nevét, osztályát, iskoláját,
a kép címét, technikáját, a felkészítő tanár nevét.
Az illusztrációk beküldési határideje: 2013. március 29.
A meseillusztrációk tárlata megnyitójára, valamint az eredményhirdetésre 2013. április 16-én, kedden 15.00 órai kezdettel kerül sor, a Szabó Ervin Könyvtárban (XVIII. ker. Thököly út 5.), amely
egy hónapig tekinthető meg.
Minden kategória két korcsoportjának 1–3. helyezettjét „PÓDO–HÍD” oklevéllel jutalmazzuk és
tárgyjutalomban részesítjük.
Fesztivál időpontja és helyszíne:
2013. április 25. csütörtök 10.00 óra
Kondor Béla Közösségi Ház1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
Az összegyűjtött jelentkezési lapok és illusztrációk
leadási helye: Zenevár Óvoda, 1181 Budapest Reviczky Gyula u.52-56 sz.
A jelentkezési lapok elektronikuson is elküldhetők a határidő betartásával: lokemaya@gmail.com/
Szervező: Lőke Maya 06-30-463-6859
Lakatos László
védnök
A XVIII. Kerületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Kucsák László
fővédnök
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat alpolgármestere

A „PÓDO–HÍD” Roma– Magyar Diák Kulturális Fesztivál védnökei
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SZOLGÁLTATÁS
n URNATEMETŐ nyílt a Havanna telepi Szent László Templomban.

Az 1-6 személyes urnafülkék előre is megvásárolhatók.
Érdeklődni lehet a Plébánia irodáján: Hétfőn, Szerdán és
Pénteken: 9-11 óráig; valamint Kedden és Csütörtökön: 16-18
óra között, illetve napközben bármikor a 06-30-837-47-33-as
telefonon.

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 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 FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PVC-lerakás bútormozgatással, garanciával és
15% kedvezménnyel! Ingyenes felméréssel! Tisztaság, pontosság, antialkoholista szakember!
Hívjon bizalommal! Tel.: 256-4425, 06.20-9947-726
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 LAKÁSFELÚJÍTÁS! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák!

Víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. Családi házak
átalakítása, tetőtér beépítés. Homlokzati hőszigetelés, hő
hidak megszüntetése. TERVEZÉS! ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!
Tel: 258-4892 Mobil: 06 20 915 4433
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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 Bókay Terasz és Étterem álláslehetőséget hirdet felszolgáló, konyhai kisegítő pozíciókra,
jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal az info@bokayetterem

RÉGISÉGEK
n Régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot,
könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő.
Telefonegyeztetés szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

Meghívó
n FELHÍVÁS! A lakatos lakótelep ez évben 50 éves ! Kérjük a tisztelt Lakókat, hogy
lakótelepünkkel kapcsolatos írásuk, fényképük, esetleg Ön volt az első lakó a telepen
élményét, véleményét ossza meg velünk. Csörnyei Ferencné elnök, Lakatos Lakótelep
Környezetéért Egyesület, 06/30/459-5049 sargarozsa75@gmail.com

INGATLAN
n XVIII. XIX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055
n Budahouse Partners Ingatlaniroda ELADÓ ingatlanokat keres meglévő ügyfélkörének
kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés! Tel. 06 30-733-1753; 06-1-315-3367
n Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay

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

utcában. Fizetési kedvezményekkel! Érdeklődés : Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tel: 290-3165 vagy a helyszínen.
Tiszteljen meg bizalmával!

n Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés,
fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere, csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 0620/3915982, 607-0722 koczohzolim66@gmail.com
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 ÁCS – KÖMŰVES Munkák lakatos munkák, szobafestést,

mázolást, tapétázást, vízszerelést, dryvitozást és
villanyszerelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény ha kell:
SÜRGÖSEN IS! T.: 0670/576-4709

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 0630-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu
n REDŐNY -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek.
Ingyenes felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most OLCSÓN!
06-30-401-1029
n VARRÓGÉP ALKATRÉSZ szaküzlet. Javítás, kiszállással is.

Nyitva: 9-17-ig. Cím: XVIII. ker., Királyhágó u. 110. Tel.:283-7282

n	SZŐKE TÜZÉP AJÁNLATA! Budapest XVIII., Üllői út 731. (a Béke

térnél) Tel.: 06-1/294-4059 Budapest XVIII., Királyhágó u. 88.
Tel.: 06-1-/290-2423 POROTHERM EUROTHERM téglák AKCIÓS
ÁRON! Szállítás megegyezés szerint! TONDACH cserép AKCIÓ!
YTONG, betongerenda, béléstest, zsalukő Homok, sóder,
murva, termőföld. Válaszfaltégla, kistégla. Hullámkő,
parketta 1800 Ft/m2 AKCIÓS ÁRON!!! HÁZALAPKISZEDÉS,
FÖLDSZÁLLÍTÁSSAL! Az akció a készlet erejéig érvényes!

OKTATÁS
n Beszédhibás gyermekek és felnőttek beszédjavítását vállalja logopédus.
Óvodásoknak komplex felkészítés, iskolai előkészítés. Tanulási zavarok megelőzése,
megszűntetése. Sindelar terápia. 06-1-290-7534, 06-70-319-9334
n Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal
szaktanártól! Házhoz megyek! T.: 06-20-9-590-134

Április 21-én, 15 órakor

Szereplők: Kautzky Armand, Koncz Gábor, Pikali Gerda,
Lipták Péter, Udvarias Anna, Király Adrián, Oroszi Tamás,
Placskó Emese, Pecsenyiczky Tamás

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 A Halomi úton, 36 nm, 1 szobás, konyhás,fürdőszobás,/ külön wc-vel/ 6 nm-es déli
fekvésű erkélyes, jó állapotú lakás ELADÓ! Irányár: 6.99 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n A volt Kisz lakótelepen eladó tégla házban, 2. emeleten lévő 44 nm-es , napos,
1,5 szobás déli teraszos, részben felújított, jó állapotban lévő lakás. Irányár: 8,5 MFt
Tel: 06 30 -733-1753
n Pestszentlőrincen a 2006-ban épült Napfürdő lakóparkban eladó egy 49 nm-es
földszinti, kis kertrésszel rendelkező, 2 szobás világos tégla lakás. Irányár: 12,9 MFt.
Tel: 06 30 -733-1753
n PESTERZSÉBETEN kitűnő közlekedésnél, csendes kertvárosi övezetben eladó egy
565 nm-es telken lévő 2 lakásból álló(80+50 nm) jelenleg 2 generációs dupla komfortos
családi ház dupla garázzsal. Irányár: 17,9 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n Pestlőrincen a Ganz telepen, 180 nm összközműves telken, 2003-as építésű, újszerű,
déli fekvésű 110 nm-es, 3+1 félszobás , kétszintes, duplakomfortos ikerházrész eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel: 06 30 -733-1753
n ÚJSZERŰ, MELEG HANGULATÚ IKERHÁZ! XVIII. Újpéteri telepen, az erdő aljában 2005ben épült, kétszintes, 106 nm-es ( ebből a garázs 16 nm) 2+2 fél szobás, dupla komfortos,
igényes ikerház fél eladó. Irányár: 24,99 MFt. Tel: 06 30 -733-1753
n Újpéteri telep legszebb részén, csendes utcában, de kitűnő közlekedésnél, 2003-ban,
500 nm-es telken épült egyszintes, körbejárható, modern amerikai konyhás nappalival és 3
hálószobával rendelkező, 105 nm-es családi ház eladó alkalmi áron. Irányár: 25 MFt.
Tel: 06 30 733-1753
n Eladó Kispesten, a központhoz közeli csendes utcában, egy emeleti, 39 m2-es, 1+1
félszobás, tégla lakás egy 3 lakásos társasházban. A ház 548 m2-es parkosított és csatornázott
telken áll, amely osztatlan közös tulajdonban van. Irányár: 7,9 MFt. Tel: 06 30-931-7174
n Eladó Kispest központjában, parkos övezetben egy felújított, másfél
szobás, étkezős, 62 m2-es öröklakás. A ház jó állagú csúsztatott zsalus épület, melynek
magasföldszintjén helyezkedik el a keleti tájolású, beépített erkélyes lakás. Irányár:10,8 MFt.
Tel: 06 30-931-7174
n Pestszentimre központi helyén eladó, új 2008-ban épült tégla társasházban egy modern
70 m2-es, 3 és félszobás, amerikai konyhás, 2. emeleti, liftes öröklakás. Irányár:16 MFt.
Tel: 06 30-931-7174
n Szemere telep legszebb részén eladó 500 nm-es telken egy 4 szobás családi ház
garázzsal, amely egy nagy család számára is kiváló otthon lehet a beépített tetőtér további
helyiségekre osztásával. Irányár:18,9 MFt. Tel: 06 30-931-7174
n Eladó Felső- Kispesten csendes utcában, de a KÖKI-hez közel egy 3 és félszobás,
150 m2-es, tetőtér beépítéses családi ház, amelyik 540 nm-es ,csatornázott telken áll. A
házhoz két kisebb lakás kapcsolódik, amely így több generáció együttélésére is alkalmassá
teszi. Irányár: 24 MFt. Tel: 06 30-931-7174
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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

Április 7-én, 11 órakor

érzékeny mesék gyerekeknek, felnőtteknek, 6 év felettieknek
Szereplők: Mesélő: Farkas Zoltán
Mikkamakka: Gránicz Gábor /
Tarr György
Bruckner Szigfrid: Pásztor Zsolt /
Mucsi Sándor
Ló Szerafin: Szávai Katalin
Aromo: Baku György
Vacskamati: Gál Éva Veronika /
Hartai Laura
Szörnyeteg Lajos: Papp István
Dömdödöm: Weisz Ildikó
Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon:
Zsitva József

Belépő: 2.200.-Ft/ fő
nyugdíjas és diák: 1.500.-Ft/ fő

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJ TELEPHELY ÉPÜL BUDAPEST XVIII KERÜLETÉBEN.

2013. január 30.

Az Intramark Kft 53,3 millió forint uniós támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson
az Új Széchenyi Terv keretében. A 177,7 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból egy
új 1168 m2 hasznos alapterületű csarnok, műhely, irodát építenek, új gyártási technológiát telepítenek,
valamint új munkahelyek jönnek létre.

Az 1991-ben Debrecenben alakult vállalkozás a gépipari, járműipari, mezőgazdasági ágazatok számára
tömítéstechnikai termékek gyártására, forgalmazására, karbantartási, javítási szolgáltatások nyújtására
szakosodott. A 2005-ben Debrecenben felépített 550 m2 telephelyét a cég mára kinőtte, helyben további
területbővítés nem lehetséges.
A cég további dinamikus fejlődését, növekedésének lehetőségét, szélesebb választékú és típusú tömítés
gyártásának beindítását, újabb szolgáltatási tevékenységek bevezetését, ügyfélkörének kibővítését egy Budapesti
új telephely felépítésében, létrehozásában látja.
A Budapest XVIII kerületben egy 1168 m2 hasznos alapterületű új telephelyén csarnok, gyártó részleg,
műhely, raktár kerül felépítésre, amelyekben helyt kapnak a tömítésgyártó gépek, karbantartási célt szolgáló
berendezések, valamint különböző alapanyagok és szabvány termékek raktára. A csarnokhoz kapcsolódik egy
kétszintes fejépület, amelyben helyt kap az ügyféltér, a kiszolgáló rész, irodák, tárgyaló, szociális helyiségek,
szakmai oktatóterem.
A projekt keretében új, nagy teljesítményű tömítésgyártó gép kerül beszerzésre és beüzemelésre.

Belépő: 990.-Ft/ fő

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

Az oldalt összeállította: Csernai Mariann
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A tél kezdetén adták át az alapítvány új nappali melegedőhelyét

Nemcsak melegednek,
segítséget is kapnak
Református hajléktalanmisszió támogatja a rászorulókat

�

A Tiszta Forrás
Alapítvány hajléktalanok nappali
ellátására szolgáló melegedőhelyének kialakítása
2012 végén fejeződött be
a XVIII. kerületben. Az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv keretében megvalósuló pályázat munkálatai
nem voltak zökkenőmentesek.

A történet 1992-ben kezdődött, amikor néhány magánszemély a hit erejével és közös
összefogással megszabadult az
alkoholfüggőségétől. Elhatározták, hogy másokon is segíteni
fognak, és az evangéliumon alapuló önsegítő csoportot hoznak
létre. A Tiszta Forrás Alapítvány
1997-ben nyitotta meg kapuit a
szenvedélybetegek és a hajléktalanok előtt. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000-ben kiemelten közhasznúvá nyilvánította.
Munkatársai mind elkötelezett
munkát végeznek a közösségért,
tagjaik közt lelkész, orvos, mentálhigiénés szakember, szociális
munkás, asszisztens és gondozó,
valamint sok önkéntes található.
Az alapítvány XVIII. kerületi

rán azonban a költségek jóval
felülmúlták a pályázatban tervezettet. A feltörő talajvíz miatt súlyos műszaki problémák
adódtak, s a többszöri határidőés szerződésmódosítás, valamint
kivitelezőváltás miatt a munkákat végül 2012. december 31én fejezték be. Az Üllői út 375.
szám alatt található ingatlant a
használatbavételi és a működési
engedély megszerzését követően
nagy örömmel vették birtokba
mind az alapítvány dolgozói,
mind a rászorulók.
Az európai uniós támogatással lehetőség nyílt a nappali
melegedő új épületben történő
kialakítására, az alapítvány tevékenységének megfelelő színvonalon való végzésére. A melegedő működési engedélye 90 fő
ellátására szól, de a téli krízisidőszakban 180–200 emberről is
gondoskodtak.

A melegedőt Csomó Tamás alpolgármester az egyházi vezetőkkel közösen avatta fel
saját tulajdonú ingatlanán éjjeli
menedékhelyet és nappali melegedőt hoztak létre a perifériára
szorult embereknek, ám folyamatos kapacitáshiánnyal küszködtek. Elengedhetetlenné vált a
pályázati úton történő fejlesztés.

Elhárított
akadályok

A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
című pályázati kiíráson az Új

Magyarország Fejlesztési Terv
keretében a Tiszta Forrás Alapítvány 90 százalékos (44,9 millió forintos) vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el
az 50 millió forint összköltségű
projekthez. A munkálatok so-

Az alapítvány
szolgáltatásai
A nappali melegedő hétköznap 8 órától 14 óráig tart nyitva.
Téli időszakban (krízis idején)
hétvégén, szombaton és vasárnap is. A létesítmény kizárólag
18. életévüket betöltött férfiakat és nőket fogad, érvényes
ÁNTSZ-igazolás és fél évnél

nem régebbi tüdőszűrőlelet bemutatásával.
Szolgáltatásaik: melegedési
lehetőség, étkezés, tisztálkodás
(amelyhez biztosítják a szükséges eszközöket: szappant,
sampont, borotvát, törölközőt),
mosási lehetőség (mosószert
adnak). Egyéb szolgáltatásaik:
postacím-létesítés, csomagmegőrzés, ruha- és élelmiszer-adomány. Szociális munkatársaik
információnyújtással, lelki gondozással, ügyintézéssel (iratok
beszerzése, szociális otthonban
való elhelyezés, leszázalékolás,
táppénz, segély igénylése) is segítik a rászorulókat. Az épület
akadálymentesített.
Gyógyító konferenciák
Az alapítvány a nappali melegedő üzemeltetésén túl működteti az éjjeli menedékhelyet,
utcai szociális ellátást végez,
és ún. gyógyító konferenciákat
szervez. Szolgáltatásai nemcsak
a Budapest, hanem az ország
egész területéről érkező fedélnélküliek és hajléktalan szenvedélybetegek számára elérhetők.
Pestszentimrei és pestszentlőrinci teajáratukon hetente kétszer utcai ételosztással segítik a
közterületen élő hajléktalanokat.
A nappali melegedő
hétköznap 8 órától
14 óráig tart nyitva.
Téli időszakban (krízis idején) hétvégén,
szombaton és vasárnap is. A létesítmény
kizárólag 18. életévüket
betöltött férfiakat és
nőket fogad, érvényes ÁNTSZ-igazolás
és fél évnél nem régebbi tüdőszűrőlelet
bemutatásával.
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Kiegyensúlyozottabb
működést remélnek
Személyi változások a pestszentimrei részönkormányzatban
Hat képviselővel bővült a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat, egyúttal aktualizáltak, és a hatályos jogszabálynak megfelelően módosították az érintett rendeleteket.

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatban (PVÖ) személyi
változások történtek februárban. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013.
január elsején hatályba lépő 62.
§-ának (4) bekezdése alapján „a
részönkormányzat szervezetére,
működésére és tagjaira... a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni”. A Mötv. 58.

§-ának (1) bekezdése kimondja,
hogy „a bizottság elnökét és – az
elnökkel együtt számított – tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül
kell kiválasztani”. Mivel a PVÖ
tagjainak összetétele nem felelt
meg a Mötv. rendelkezéseinek,
az előterjesztés alapján módosításokat kellett végrehajtani.
A PVÖ korábbi összetételét tekintve két önkormányzati kép-

viselő vett részt a 11 fős testület
munkájában. A javaslat alapján a
létszámot 15 főre emelték, amiben az önkormányzati képviselők számát 8-ra módosították.
Dámsa József Lajos fideszes
képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke. Pestszentimrei születésű lakosként fontosnak tartja a
zöld- és közterületek megóvását. Galgóczy Zoltán fideszes
képviselő, születése óta a kerü-

letben él. A Népjóléti Bizottság
alelnöke, valamint az Oktatási,
Közművelődési, Sport és Ifjúsági
Bizottság tagja. Gönczöl András
pályafutása igen színesen alakult. Táncdalénekes volt, majd
idegenforgalmi területen dolgozott Olaszországban. Hazatérve
újságírást tanult, és a médiában
kötött ki. Jelenleg független képviselő, és a Pénzügyi Ellenőrzési
Bizottság elnöke. Petrovai László
független képviselő, a Párbeszéd
Magyarországért Párt tagja.
Diplomás építészmérnök és városépítési-városgazdasági szakmérnök. Szarvas Attila Sándor
fideszes képviselő, az Oktatási,
Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke. Ternyák
András MSZP-s képviselő, a
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
tagja. Családja öt generáció óta
él Pestszentlőrincen.
A PVÖ további tagjai: Csabafi
Róbert elnök, Bauer Ferenc alelnök, Pándy Tamás alelnök
(Széky Társaság), Dunavölgyiné
Lipokatich
Margit
(Együtt
Pestszentimréért
Egyesület),
Perge László (BKIK), Teleki
Sándor (Belsőmajor Lakópark
Egyesület), Vada Gábor (Imrei
Polgárőrcsoport), Konrád József (Pestszentimrei Sportkör),
Czellahó László (református egyház).
A létszám változására tekintettel a szervezeti és működési
szabályzat idevonatkozó rendeleteit is kiegészítették vagy
módosították. A PVÖ-re önkormányzati hatósági hatáskör nem
ruházható át. A határozatképesség és a minősített többségű
szavazás feltétele minimum 8
főre, 8 egybehangzó szavazatra
módosult.

Költészetnapi
versjáték
fesztivál
A tavalyi évben
megrendezettTósoki Anikó
előadóművész-versmondó,
mentálhigiénikus
ötlete
alapján – Költézetnapi Versjáték Fesztivál folytatása a
Somogyi László Szociális Szolgálat szervezésében.

A kerületi nyugdíjasok számára április 12-én, pénteken 14
órakor rendezik meg „A csillagok örök forgása néked forog”
(Babits) címmel Tósoki Anikó versmondó-előadóművész,
mentálhigiénikus ötlete alapján a
II. Költészetnapi
Versjáték Fesztivált. Minden kedves kerületi nyugdíjas
klub, csoport, egyéni versenyző jelentkezését várjuk
versmondásra, éneklésre vagy prózamondásra.
A Költészetnapi Versjáték Fesztivál jelentkezője szabadon
választhat verset, éneket, prózát, saját szerzeményt, saját
írást, költeményt.
A Fesztivál főrendezője : Bálint Ramóna a Somogyi László
Szociális Szolgálat intézményvezetője.
A Fesztivál fővédnöke:Dr. Csomó Tamás alpolgármester
Helyszín: Derűs Szív Gondozási Központ (Budapest, 1181.
Kondor Béla sétány 17.)
Jelentkező klub, otthon neve (ezt akkor töltse ki, ha maga a
klub vagy az otthon csoportban indul):
Felkészítő:
Jelentkező neve
(ezt akkor töltse ki, ha egyéniben indul):
Műsorszám:
Műsorszám ideje (max. 5 perc):
Jelentkező elérhetősége (telefon, email):
Jelentkező technikai kérése (szék, asztal, mikrofon stb):
Egyéni és csoportos műsoridő max. 5 perc.
A jelentkezéseket 2013. április 5-ig a következő email
címre kérjük:

tosokianiko@citromail.hu

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A kitüntetett Orbán Kálmán református lelkészt a belső elhívás vezérelte Egyház

�

Pro Urbe
PestszentlőrincPestszentimre
díjat vehetett át az
önkormányzat március 15-i kitüntetési
ünnepségén Orbán
Kálmán református lelkipásztor, aki
harminc éve szolgál a
kerületben.

Egy emberöltőnyi
szolgálat
Paksról indult, és Hatvanon át jutott el Pestszentimrére

A pestszentimrei Nemes utcai
református templom lelkésze,
az 1945-ben született Orbán
Kálmán életrajzának korai időszakában fellelhető egy olyan
fordulat, amely után az érdeklődő óhatatlanul is feltesz egy
kérdést.
Íme, a fordulatra utaló részlet: „Eredetileg esztergályos
szakmunkásként, majd műszaki ellenőrként dolgoztam…, de
barátaim hatására elvégeztem a
Budapesti Református Teológiai
Akadémiát.”
– Meg ne bántódjon, de aki
az ötvenes–hatvanas években
szakmunkásként tanult és dolgozott, annak az önéletrajzában
jó eséllyel az olvasható, hogy a
szakmunkásképző
befejezése
után belépett az MSZMP-be.
– Azt kellene mondanom,
hogy szerencsére nem ez következett be. De nem jó szó a
szerencse, mert ha bármi más
történt volna, a politika, a munkásmozgalom felé biztosan nem
hajlottam volna.

neveltetés,
lelki muníció

– Ilyenkor szokták azt mondani,
hogy a neveltetés, a lelki muníció…
– Pontosan így van. Az édesanyám az otthonról hozott lelkiségének köszönhetően vallásos
szellemben nevelt. Mondom,
nem is jött szóba a politika, csak
kívülállóként bámultuk, hogy
mik meg nem történhetnek. A
hozzám hasonlóan gondolkodó
jó barátaimon túl a saját lelkületemre is szükség volt ahhoz,
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hogy a Nemes utcai templom
lelkésze vagyok. Közben három
gyermekünk született, három
fiú, Balázs, Dávid és Péter.

Az iskolától
a kopjafáig
– Ha az ember három évtizedet
tölt el bárhol is, az sok megtapasztalásra ad lehetőséget.
– Hogyne. Otthonomnak is
érzem Imrét. Még akkor is, ha
nem ismerek mindenkit személyesen, ez az én pátriám.
– Három évtized után számot
lehet vetni, nem csupán előre,
hanem vissza is pillantani.
– Az ember óhatatlanul körülnéz, különösen egy ilyen elismerés után. Istennek hála, a
hívekkel együtt tudunk miből
válogatni. Ha csak címszavakban mondom el, az is sok…
Újjá kellett építeni az egyházközséget, meg kellett erősíteni
a templomot, elkészült torony.
Tíz éve, hogy az egyházunk átvett egy megszüntetésre ítélt
állami iskolát, amelynek helyén
ma a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola működik. Négy éve állítottuk fel a
templomkertben a Körösfő által
adományozott, Vasvári Pált ábrázoló kopjafát.

Kérdés helyett
bólintás

A Pro Urbe-díjat Ughy Attila polgármester adta át Orbán Kálmánnak
hogy érettségi után a Református
Teológiai Akadémián találjam
magam. Pontosabban mégsem
csupán ennyire. Éreztem a belső elhívást, amit nehéz szavakba
önteni, nehéz úgy elmondani,
mint tényszerűséget. Talán éppen ezért volt ez a belső elhívás.
– Pedig akkoriban a szakmunkásképzők nagy elszívói voltak az értelmes, s nem csak balra
bámulni tudó fiataloknak.

– Ez igaz, csakhogy az én
osztályfőnökömet úgy hívták,
hogy Antall József… Gondolom,
a közös lelki húr is közelebb
vitt a hivatásomhoz. Nem akarok évtizedekre visszarévedni,
de amikor a tanár úr megtudta,
hogy hova készülök, csak csöndesen somolygott.
– Nem álltak bosszút önön a
nem Antall Józsefhez hasonlóan
gondolkodók?

– Nem, s ezt a becsületükre
írhatom. Igaz, nem voltam a kegyeltek között, és a fizetésemet
sem emelték meg úgy, mint a
többiekét, de úgy gondoltam, ez
legyen a legnagyobb baj.
– Elmondható, hogy innen
már egyenes volt az út a hit felé?
– Igen. A teológiai akadémia
mellett Pakson voltam segédlelkész, majd Pestre, a Kőris utcába
kerültem. Önálló lelkész akkor

lettem, amikor Hatvanban szolgáltam.
– Ezt követte a ma már akár
végső stációnak is nevezhető állomás, a kerületünk. Miért éppen ide vetette a jó sorsa?
– Talán mert jó a sors, tudja,
mit akar… Akkoriban gyakran
jártam Pestszentimrére, mert ide
udvaroltam a jövendőbelimnek.
Nem tegnap volt, mert a jövő év
elején lesz harminc éve annak,

Orbán Kálmán nem mesélt az
egyházközség közösségi életéről,
a templomkórusról és az ifjúsági énekkarról, a baba-mama
körről, az idősek klubjáról, a
rendszeres kirándulásokról sem,
de „kiszivárogtak” információk
minderről…
A fentiek után tán el is tűnhet
a kérdőjel a mondat után: vajon
miért kapott kitüntetést Orbán
Kálmán? Ha egyáltalán bárki is
megkérdőjelezte ezt…
„Az édesanyám az
otthonról hozott lelkiségének köszönhetően
vallásos szellemben
nevelt.”
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Egy lelkész és egy
atya gondolatai
A keresztények a legfontosabb ünnepükre, a húsvétra készülnek

Habemus
papam:
Ferenc!
I. Ferenc pápa, világi nevén Jorge Mario
Bergoglio Argentínában, Buenos Airesben született 1936. december 17-én. A
római katolikus egyház vezetőjét 2013.
március 13-án választotta pápává a bíborosok tanácsa. Ő a 266. az egyházfők sorában. A pápai székben XVI. Benedeket
követi, aki februárban mondott le önként
a tisztségről. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről,
egyben a déli féltekéről, valamint az első
nem európai pápa III. Gergely (731) óta.
1998-tól Buenos Aires érseke volt, 2001től bíboros. 2005-ben, XVI. Benedek pápa
megválasztásakor a második legtöbb szavazatot kapta. Ferenc pápát megelőzően
Lando pápa (913) volt az utolsó, aki olyan
néven uralkodott, amilyenen előtte még
senki.
Ferenc egyértelművé tette a névválasztását. Szegény egyházat és a szegényekért
fellépő egyházat szeretne. Erről a megválasztása után tartott audiencián beszélt,
ahol elmondta, hogy Assisi Szent Ferenc,
a szegények szentje után választotta magának e nevet.
Ferenc pápát március 19-én iktatták
be.

Az idén március utolsó napjaiban ünnepli a keresztyén világ Jézus kereszthalálának és feltámadásának ünnepét, a húsvétot. Lapunk közvetlenül az
ünnepek előtt kerül az olvasóhoz, így lelki muníciót is adhatnak az elkövetkező napokhoz egy római katolikus atya és egy református lelkipásztor gondolatai.

lékhely, hanem az „imádság
háza” (Máté 21,13). Itt a kommunikációnak
oda-vissza
kell működnie. Jézus közli
magát velünk, válaszul mi az
egész valónkat tárjuk elé. Ez
a találkozás az, ami gyógyító, felemelő. Ezután ugyanis
már nem „szuvenírt” viszünk
haza, hanem az élő Krisztus
belénk oltott indulatát. Egy
pásztor ennél szebbet nem is
kívánhat.
Neruda Károly, a
szemeretelepi katolikus templom plébánosa

„A húsvét
meghívást
hordoz”

Kiss László, a szemeretelepi
református templom lelkésze

Szebbet nem is
lehet kívánni
– A keresztyénség olyan műfaj, amelyben a tanítónak tanítvánnyá, a pásztornak kegyelemre szoruló báránykává

kell lennie ahhoz, hogy szolgálatát áldással végezhesse.
Immár a 41. húsvéti szolgálatomra készülök, így már
elő tudok kapni a tarsolyból
sok azonnal használható szépet és jót. Megvallom, már el
is kezdtem kotorászni a panelüzenetek között, pedig a
szolgának éppen a rutin az el-

lensége. Rám fér tehát a húsvéti figyelmeztetés: „Mit keresitek a holtak között az élőt,
nincs itt, hanem feltámadt!”
(Lukács 24, 5-6). Krisztus
nem panelüzenet akar adni,
hanem önmagát közli a gyermekeivel.
A templomunk sem mauzóleumnak épül. Nem em-

– Amikor valami fontossá válik az életünk egy-egy
szakaszában, akkor kiemelt
figyelemmel fordulunk azon
ismeretek felé, amelyek kapcsolatba hozhatók vele. Ha
pályaválasztás előtt állunk,
akkor felfedezzük, milyen
sok információ vesz körül
bennünket a témához kötődően. Ha házasságra készülünk, vagy gyermek érkezik
a családba, hirtelen megnövekszik azon ismeretek száma, amelyek ezekről szólnak.
A pszichológia is felismerte,
hogy az ember a figyelem-

mel jelöli ki azt az ismeretet,
amelyet az érzékelés-észlelés
folyamatában később elmélyültebben magába fogad.
A nagyböjti és a húsvéti
időszak meghívást hordoz,
hogy figyelmünket a lélekre
irányítsuk. E szellemi meghívólevelet elfogadva érzékenyített értelemmel és szívvel
rátaláltam egy üzenetre. Alexandriai Philón, aki a zsidó gondolkodást igyekezett
összhangba hozni a görög
filozófiai gondolkodással, így
ír: „Légy kedves mindenkihez, mert bárki, akivel találkozol, kemény csatát vív.” Jézus megélte a szenvedést, és
megtapasztalta az új élet hasadását is. A philóni üzenetet
közel engedve magamhoz felismertem, hogy Isten az, aki
a leginkább megérti, és ezért
tiszteli az embert. Engem is
arra indít, hogy törekedjek
hozzá hasonló humanista
lenni. Ez az én felismerésem
e szép időszakban. Szívből
kívánom mindenkinek, hogy
a húsvéti időszakban sikerüljön a figyelmét a lélek dolgaira irányítani és ebből meríteni örömöt.
Színvonalas virágvasárnapi hangversenyt
adtak a Dohnányi
Ernő Zeneiskola
növendékei március
24-én a Kossuth téri
református templomban. Az érdeklődők
meghallgathatták a
gyermek-vonószenekart Nagy Judit
vezényletével, a
csellóegyüttest (Lovik
Katalin) és az ifjúsági
vonószenekart (Tóth
Gergely József).
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Helytörténet
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A Lakatos-lakótelep szellős,
barátságos
elrendezése ugyanúgy elnyerte a legelső
lakók, mint a most
ott élők szimpátiáját.
A XVIII. kerület egyik
legkellemesebb lakótelepén az átgondolt
parkosítás meghozta
az eredményét – mára
a telep kivirágzott.

Tágas zöldterület és igényes szobrok szerepeltek a tervekben

Élhető környezet!
Idén 50 éves lett a Lakatos úti lakótelep

nos rendezési tervének kidolgozásával foglalkozó szakosztály
vezetőjének választották. Lakatos-lakótelepi településtervezési munkája elismeréseképpen
1964-ben Ybl Miklós-díjat kapott. Felesége, Brenner Jánosné
a telep lakóházait tervezte. A
parkosítás átgondolt koncepció alapján, speciális növényzet
kiválasztásával történt. Ötven
évvel később elmondható, hogy
a tervek jól sikerültek, a telepen
nagy fákkal és bokrokkal tarkított valódi zöldövezet alakult ki.
A Pestszentlőrincen elindult gyors ütemű lakásépítéssel
azonban az ivóvíz-kapacitás
nem tudta tartani a tempót, így
a 80-as évek elején víztornyot
terveztek az ellátás kiegészítésére. A Vízügyi Építő Vállalat által
kivitelezett torony 1983-ban állt
üzembe. A 60-70 méter magas
torony belsejében két különálló
tartályrészt alakítottak ki, körülbelül 3000 köbméter tárolókapacitással. A víztorony ma is
meghatározza a lakóövezet mellett lévő ipartelep látképét.

Csernai Mariann		
A Lakatos-lakótelep idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az esemény kapcsán
a 2002-ben alakult Lakatos
Lakótelep Környezetéért Egyesület külön programsorozattal
készül. Az egyesület a munkája
során kiemelt hangsúlyt helyez
a zöldterületeit, a környezetét
védő lakótelep kialakítására és
a közösségformáló ünnepségek
szervezésére. Most sem lesz ez
másképp, hiszen az egyesület
felhívással fordul a lakossághoz:
régi fényképek és emlékek előkeresését kérik, hogy ezek megosztásával mindenki közelebb
kerülhessen egy emlékkel a lakótelep személyes történetéhez.
A lakótelep múltjának bemutatása a Tomory Lajos Pedagógiai
és Helytörténeti Gyűjteménynek, Feitl István munkásságának és Kovács Márknak, a lakóteleppel kapcsolatos gyűjtemény
összeállítójának köszönhető.

Az alapok

A 60-as évek lakásínségének
enyhítésére a körzetben egy 2500
lakást biztosító nagy beruházás
indult. A lakótelep kialakítása
váratlanul érte a kerületet. Alig
öt hónappal később már rohamtempóban zajlott a kivitelezés.
Nem túlzás ez az állítás, hiszen
a megfeszített tempó miatt a
kivitelező vállalat már a kezdet
kezdetén
munkaerőhiánnyal
küzdött. A kiválasztott terüle-

A fák és a parkok nélkül már alig ismerhetünk rá az egykori Lakatos-lakótelepre
ten mindent az alapoktól kellett
kialakítani, mivel a közművek
megtervezése és bevezetése is
ekkor történt meg. A kijelölt
övezetben 101 házat kellett kisajátítani, de utóbb kiderült, hogy
sok házat fölöslegesen bontottak
le, és ez személyes tragédiákhoz
is vezetett. 1962-ben a Szálaerdő helyén kezdődött meg az
építkezés.

Az alapok lerakását követően alig egy évvel már be is
költöztek a lakótelep első lakói.
Bár az építkezés csak 1970-ben
fejeződött be, a mai Eötvös Loránd Általános Iskola és két
óvoda már a 60-as évek közepén
megkezdte működését. Nem véletlen, hiszen a kerületi tanács
elengedhetetlennek tartotta a
kiegészítő létesítmények időben

való megépítését. Ez bölcsődét,
óvodát, iskolát, gyógyszertárat,
orvosi rendelőket és üzleteket
jelentett. Az építés viszont olykor döcögősen folyt, így egyes
intézményeket átmenetileg mégis nélkülözhetőnek ítéltek, vagy
különböző ideiglenes kényszermegoldásokkal helyettesítettek.
A szolgáltató központok végül
1967-re készültek el.

Nyerő tervek
A tervekben Brenner János
okleves építészmérnöknek köszönhetően egy élhető lakótelep
képe rajzolódott ki, nagy zöldterületekkel és nyílt felépítéssel.
Brenner pályája gyorsan ívelt
felfelé, már fiatalon jelentős
városrendezési tervekben vett
részt. Hamar a Budapest általá-

A lelket
nem kell ápolni
A kor szokásainak
megfelelően a
számos kiegészítő
létesítmény mellett
semmilyen templomot
nem terveztek a
lakótelepre, hiszen
a népköztársaság
irányítói szerint a
szocialista, modern
embernek a lélek
ápolására nem volt
szüksége.
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Rekviem a régi rendelőért
A gyógyítás első pestszentimrei épülete, a Garay-ház

1956–57-ben újabb rendelőt építettek
az imrei kezek a Bercsényi utca sarkán.
1962-ben újra a lakosság nyúlt a téglák és a meszes-, malteroskanál után,
munkájukkal létrehozták Budapest
első szakosított rendelőjét. A megálmodó Garay doktor épületéhez toldottak újabb helyiségeket. Ezzel megszűnt
mintegy 20 ezer imrei lakos körülményes beutazása a lőrinci SZTK-ba. A
sebészet, a fogászat, a nőgyógyászat, a
labor, a röntgen hosszú évekig vigyázta
az itt élők egészségét. A 70-es évek végétől fokozatosan szüntették meg ezeket a szakrendeléseket, bumlizhattunk
újra Lőrincre. A helyiségeket újabb
körzetek orvosai foglalták el.

Az elmúlt év októberében lebontották Pestszentimre első körzeti
és Budapest első szakosított orvosi rendelőjét.
A régebben itt élő imreiek csak „Garayrendelőnek” hívták az építtető Garay
Géza orvosról. Ő 1931-ben került
Pestszentimrére, egy kicsit levéve az
éjjel-nappal ügyeletet tartó Pintér Kálmán községi orvos válláról a terheket.
Akkoriban magánorvosi praxist folytathattak a doktorok, illetve – mivel
több betegbiztosítási intézet, egylet,
alap működött – elvállalhatták egy-egy
gyár, az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI), az OTBA (tisztviselők
egészségbiztosítója) helyi orvosi képviseletét.

Háziorvosi
szövetkezet

A Ratkó-korszak
áldozata
Garay Géza először az úgynevezett Fenyvesi-házban (a Nemes és a
Podhorszki utca sarkán álló, utcára
épített nyolcablakos ház) rendelt és lakott. A Garay-rendelőt és -lakást a háztulajdonos Fenyvesi István kőművesmester kezdte építeni a Nemes utca és a
Bernáth (ma Póth Irén) utca sarkán. A
második világháború azonban közbeszólt. A befejezetlen épület faanyagát a
madiszos fiatalok beépítették a Toppler
vendéglőben lévő nagytermük kijavításához 1945 decemberében.
Garay Géza doktor hamar bekapcsolódott a közéletbe, különböző tisztségeket viselt a katolikus egyház vezetőségében. Meghatározó volt a szerepe
a Katolikus társaskör életében. 1934–39
között a főszerkesztésével és írásaival jelent meg a Pestszentimrei Római
Katolikus Értesítő című havilap. Szin-

te idekerülésével egy időben tagja lett
a képviselő-testületnek. Sőt a háború
után is kiemelkedő munkát végzett a
község vezetőségében a közösségért.
1944-ben, a bombázások idején, motorbiciklijével járta a terepet, segítséget
nyújtva a rászorulóknak. A község lakossága sokat köszönhetett neki, hogy
nem tizedelték meg járványok az itt
élőket.
1949. február 9-én, 45 éves korában
öngyilkos lett, mert kényszerítették
egy magzatelhajtási műtét végrehajtására, amibe az asszony belehalt.

Pestszentimre közvéleményét megdöbbentette a hír, hatalmas tömeg búcsúztatta őt a Nagykőrösi úti temetőben.
Garay Géza 1945-ben az Első Szabad Választás című kiadványban javasolta, hogy sebészet, nőgyógyászat, fogászat és tüdőgyógyászat is működjön
az épületben. Nem is gondolhatta, hogy
egyszer az ő házához kötődik majd
mindez.
A „tanácskorszak” hajnalán, 1952.
január 16-án Bobák István tanácstag
követelte: „Haladéktalanul rendbe kell
hozni a Garay-féle házat, hogy ott or-

vosi rendelő álljon a dolgozók szolgálatába.”

Az első közös
rendelő
1952. október 1-jétől négy körzeti orvosi rendelőt helyeztek el az épületben,
valamint a gyermekfogászatot. A ház
gyors átadásához döntően az imrei
lakosok összefogása kellett, ugyanis
a teljes építést társadalmi munkában
végezték. A lakosság számának növekedése további körzeteket követelt, így

A rendszerváltozás után, 1993. július
1-jén létrehívták a Szent Imre Háziorvosi Szövetkezetet. A hét körzeti – akarom mondani, családorvos – új utakra
lépett, hiszen Magyarországon nem sok
párja akadt a vállalkozásuknak. Mindegyikük (több) szakorvosi vizsgával is
rendelkezett. Országos ismertségüket a
dr. Lőrinci Sándor szerkesztette LÁZLAP című újságjuk alapozta meg. Ingyenes vizsgálatsorozat-akciójuk és a
vizsgálatok kiértékelése a betegségek
megelőzését szolgálta – ebben is élen
jártak.
A Címer és a Nemes utca sarkán
2009. június 2-án avatták fel a később
Pintér Kálmánról elnevezett szakorvosi
rendelőt, amelybe a Póth Irén utcai felnőtt háziorvosi rendelő is átköltözött.
2012 októberében dőltek le a falak, s
tűnt el végleg a szemünk elől a gyógyítás első imrei épülete, a Garay-ház.
➜ Pándy Tamás
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Jótékonysági koncert a Fényszóró Kulturális Alapítvány javára

Programok
Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 1. 16 óra: Magyar táncház
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft/
fő.
Április 1. 17.30: Gattyán Ágnes népi
iparművész kézműves foglalkozása
Április 1. 19 óra: Magyar táncház
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Április 6. 9 óra: Baba-mama holmik
börzéje. Asztalbérlési lehetőség a
művelődési házban, személyesen.
Április 6. 20 óra: Fényszórógála. Belépőjegy: 3000 Ft (sérült
gyermekeknek és a kísérőiknek
ingyenes).
Április 7. 11 óra: Négyszögletű kerek
erdő – a Főnix Művészeti Műhely
színi előadása. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Április 12. 17 óra: Az én utam
– Ferencz Krisztina kiállításának
megnyitója
Április 12. 20 óra: Retro-party.
Belépőjegy: 1000 Ft.
Április 13. 9 óra: Baba-mama holmik
börzéje. Asztalbérlési lehetőség a
művelődési házban, személyesen.
Hetente több alkalommal Magic
Dance zenés gyermektorna, zumba
és női zsírégető torna a Rózsában.
A részletekről az elérhetőségeinken
lehet érdeklődni.
Terembérlési lehetőség esküvőre,
bemutatóra, összejövetelekre
előzetes egyeztetés alapján. A Rózsa
Művelődési Házban Ticket Expressés Jegymester-jegyiroda működik.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–19
óráig.
4seasons Sí- és
Snowboardpark

Városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Szülinap a síiskolában:
Nincs hol megtartani gyermeke
szülinapját? Szeretné, ha profi
szórakoztatásban részesülnének
a gyerekek? A 4seasons Síiskola
erre is lehetőséget ad. Szülinapok
hófánkozással, Moha bácsival,
igény szerint sízéssel. Időpontegyeztetés a 06-30-575-3262-es
számon Gerencsér Ritával. Részletek
a honlapon a „szolgáltatásaink”
menüben.
Síiskolánkban a csoportokat
(gyermek és felnőtt) életkor és
tudásszint szerint állítjuk össze.
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig,
szombatonként 10–13 óráig.
További információ az
elérhetőségeinken kapható.
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Április 7. 10 óra: Rock and roll –
területi pontszerző verseny
Lőrinci Sportcsarnok
Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 7. 8 óra: Pestszentimrei
SK–Rév SC bajnoki kézilabdamérkőzés
Április 13. 9 óra: Royal Sprint
kispályás labdarúgótorna
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 4. 17 óra: A köddé foszlott
romantika – mesék a Tabán
múltjából. Saly Noémi irodalom- és
Budapest-történész, muzeológus
előadása
Április 12. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Április 13. 11 óra: Társasjáték klub
Internethasználói foglalkozás
indul a könyvtárban 20 órában,
délelőttönként 9–14 óráig. Első
csoport (haladó): április 15. 22., 29.,
május 6. Második csoport (kezdő):
április 17., 24. 30. (kedd), május 8.
Jelentkezni személyesen, a részvételi
díj befizetésével lehet. A részvétel
díja: 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
Március 28-án és április 11–12-én 14
órakor horgolótanfolyam.
Április 5. 17 óra: Bábszínház
Csontváry utcai fiókkönyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 4. 10 óra: Csevegő csütörtök
Galéria 18
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
Rudas Judit festményeinek és
tűzzománc alkotásainak kiállítása. A
tárlat április 12-ig tekinthető meg.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 28. 17. óra: a ClubNetCet
szervezésében a Gyermek és Ifjúsági
Művészeti Találkozók keretében
meghirdetett rajzverseny kerületi
elődöntője
Március 29. 18 óra: Jézus Krisztus
szupersztár – koncertelőadás az
Otthon Theatrum művészeivel
Március 30. 15. óra: Húsvéti
kézműves foglalkozás gyerekeknek
Március 30. 15. óra: Nyugdíjas
táncklub
Április 2. 18. óra: Szamárfül – az
5kor és barátai kiállításának
megnyitója
Április 3. 18.45: Zumba Nikivel
Április 4. 10. óra: Kippkopp és
a tavaszi hónapok – a Nefelejcs
Bábszínház előadása gyermekeknek
Április 4. 16. óra: Fehér asztalnál
– húsvéti összejövetel a NYÉVE
szervezésében
Április 5. 17. óra: a ClubNetCet
szervezésében a Gyermek és Ifjúsági
Művészeti Találkozók keretében
meghirdetett rajzversenyhez
kapcsolódó kiállítás megnyitója
Április 6. 16. óra: Mulassunk együtt
– zenés, táncos, műsoros délután a
Marsai Dalkörrel
Április 7. 10. óra: Rella rigó barátra
lel – meseelőadás
Április 7. 15. óra: Nyugdíjas táncklub
Április 9. 18.45: Zumba Nikivel
Április 11. 16 óra: Szívdesszert
– versmondó verseny diákoknak
a költészet napja alkalmából.
Általános iskolás felső tagozatos és
középiskolás diákok jelentkezését
várjuk. További információ az
intézményünkben kérhető.
Április 12. 10 óra: Ágacska – az
Otthon Theatrum meseelőadása
gyermekeknek
Április 13. 9 óra: Kerámia- és
tűzzománc nyitott műhely, délután
kézműves foglalkozás
Április 13. 8 óra: Baba-mama holmik
börzéje
Április 14. 9 óra: Csapatbajnokság
a Pestszentlőrinci Sakk-kör
szervezésében
Április 14. 10 óra: Csoki koncert –
zenei ismeretterjesztő előadás
Április 14. 16 óra: Nótaműsor

amelyen a hírességekhez kapcsolódó
elnevezéseket, épületeket, szobrokat
talál az érdeklődő. Az alkalmazás a
honlapunkon érhető el.
A kötött pályás közlekedés története
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén
című minikiállítás a Csontváry utcai
könyvtárban tekinthető meg.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
9 és 15 óra, pénteken 9 és 14 óra
között. Iskolai szünetek idején a
bejárati ajtó zárva lehet, ezért ebben
az időben előzetes bejelentkezést
kérünk.
A gyűjtemény honlapja – www.
muzeum18ker.hu – folyamatos
fejlesztés alatt áll.
Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 297-4951
Állandó kiállítás: Élet a régi-új
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől
a Havannáig
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ (Címer
utca 88.):
Április 3. 17.30: Kertbarát klub –
Aktuális tavaszi növényvédelem.
Hertelendy Péter előadása.
Április 9. 17 óra: Tudatos életmód
klub – Hit és siker. Keul Ildikó
előadása.
Április 10. 17 óra: Kreatív kézműves
klub. Előzetes bejelentkezést kérünk!
Operabatárok klubja indul március
25-től. Kérjük az érdeklődők előzetes
jelentkezését.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca
56–60.):
Április 6. 15 óra: Nosztalgia táncklub
– zenél Nagy László. Belépőjegy:
500 Ft.
Szenczi Molnár Albert Református
Általános Iskola (Nagykőrösi út
55–57.):
Április 13. 17 óra: Családi táncház
és népi játszóház. Belépőjegy:
gyermekeknek 500, felnőtteknek
800 Ft.
Bővebb információ programjainkról,
programjaink helyszíneiről telefonon
(291-9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen kérhető
az Imre-Pont-irodában (Bányai Júlia
u. 23.).
Imre-Pont
Bányai Júlia utca 23.

Út Galéria Alkotóház
Madách Imre utca 49.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10–19
óráig, szombaton 9–12 óráig a PIK
Ház felújítása alatt a fenti új címen!
Április 13. 10 óra: Kreatív kézműves
klub gyermekeknek.
Április 15-én hétfőn KRESZtanfolyamot indítunk. Jelentkezni az
Imre-Pont elérhetőségein lehet.
Internet, fax, fénymásolás,
szkennelés, nyomtatás.
Barangoló klub kéthetente pénteken.
Jelentkezés és bővebb információ:
Reiman Katalin, 06-30-350-3266.
Hétfőnként 13–18 óráig családsegítő
szolgálat, szerdánként 15–17 óráig
fogyasztóvédelmi tanácsadás,
csütörtökön 17 órától kézimunka
szakkör, hétfő–szerda–péntek 17
órától KRESZ-tanfolyam.

Április 3. 17. óra: Meseillusztrációk –
Bódi Kati képzőművész kiállításának
megnyitója

Polgárok Háza
Üllői út 517.

Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 297-4951, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu,
pihgymuzeum18@gmail.com
A pusztától a parkvárosig címmel
állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület története
Párhuzamos életrajzok – 20 portré
településünk múltjából címmel
vándorkiállítást állítottunk össze,
amely a kerület egyes iskoláiban
lesz látható 2-2 hétig. A 20 kerületi
híres emberhez interaktív képes
térképalkalmazást készítettünk,

A Polgárok Háza nyitva tartása:
szerdán 9–14 óra között. A jogi
tanácsadás szünetel.
Bal 18
Üllői út 337.
Március 28. 17.30: Társalgó – a
vendég Ungváry Tamás Széchenyi- és
József Attila-díjas író, műfordító,
kritikus, irodalomtörténész.
Tervezett témák: Az elHalászott
kultúra: L. Simon László és Halász
János; Egyetemi elbocsátási láz: hol
a tiltakozási hullám?; Felébredtek
a diákok: ízelítő a demokratikus
joggyakorlásból; Sörözőket,
kápolnát, házasságkötő termet a
Parlamentbe? – újabb őrültség Orbán
megbízottjától; Kerényi Imre, aki

„túl van már mindenen”; Zsidózás
és cigányozás – betelt a pohár;
Nemzeti Könyvtár: „Állampénzen
a majomházban kísérletezzenek!”;
Orbán büszke a „Matolcsygyerekekre” – játék a számokkal; A
kormány Kelet felé tartana – Nyugatkör alakult; A költészet aktív politikai
szerepe.
A Társalgó házigazdája: Dési János
újságíró.
A belépés ingyenes, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Téglagyári Megálló
Üllői út 453.
Telefon: 950-0427, 06-20-576-9655
Április 12.: Mystery Gang rajongói
parti. 16 órától bográcsgulyásfőzés
a teraszon, rajongói találkozó a
zenekarral, a jampik kedvezményes
italokat ihatnak, a lányok benézhetnek
a zenekar öltözőjébe is. Este 20
órától koncert. Belépő: 1900 Ft.
Április 13.: Gesarol-koncert
A rendezvények kezdési időpontjáról
és a belépőjegyek áráról a Téglagyári
Megálló elérhetőségein lehet
érdeklődni.

Programajánló

17

Fényszóró gála
Ünnepi műsor lesz sztárokkal és sok zenével április
6-án szombaton 19 órától a Rózsa Művelődési Házban.
Az eseményt a Fényszóró Kulturális Alapítvány javára
rendezik.
A Fényszóró Kulturális Alapítvány 1995 óta dolgozik az értelmileg
sérült, halmozottan fogyatékos fiatalok kulturális életének színesebbé tételéért. A közhasznú alapítvány elnöke Csepregi Éva, a Neoton
Famíliából jól ismert énekesnő. Programjaik és rendezvényeik egész
Közép-Magyarországot átfogják, örömet szerezve akár több ezer
gyereknek. A közös szórakozás és együttlét pedig remek lehetőség
a sérült és az ép gyermekek integrálására. Ilyenkor háttérbe szorulnak a gondok, és a társadalomtól elszigetelten élők is feloldódhatnak
a barátságos környezetben.
Az alapítvány sokszínű kulturális kínálatra törekszik: fáklyás
futás, cirkuszi előadás, jótékonysági koncert és múzeumlátogatás
egyaránt szerepel a programjaik között. Emellett a sérült fiatalok
számára rendszeresen készségfejlesztő foglalkozásokat tartanak, és
havi egy alkalommal színházba viszik őket.
Az április 6-i jótékonysági esten olyan sztárok garantálják a
színvonalat, mint Nádor Dávid, Malek Andrea, Csepregi Éva vagy
Csengeri Attila. A szórakoztató zenés-humoros műsorra mindenkit szeretettel várnak. Jegyek a Rózsa Művelődési Házban kaphatók, sérült gyermekeknek és a kísérőiknek a rendezvény ingyenes. A
fellépők a befolyó teljes összeget a Fényszóró Kulturális Alapítvány
javára ajánlják fel.
A kultúra legyen mindenkié, és ezen az estén együtt ragyogjon
fel az öröm fénye az arcokon…
➜ Cs. M.

NATIK – Nők a XVIII.
kerületért Alapítvány

Üllői út 453.
Telefon: 295-0666
www.natik.hu
Március 29. és április 1. között
húsvéti kirándulást szervezünk
Lengyelországba. A négynapos
program során felkeressük többek
között Zakopanét, Wieliczkát, Krakkót,
Auschwitzot, valamint tutajozunk a
Dunajec folyón. Jelentkezni a NATIK
elérhetőségein lehet. Mindenkit
szeretettel várunk!

Mese minden
korosztálynak
A Négyszögletű kerek erdő Lázár
Ervin Kossuth-díjas író egyik
legsikerültebb gyermekregénye,
amely 1985-ben jelent meg. A
történet hőseit Mikkamakka vezeti a
hétköznapi világból a meseerdőbe.
Az erdőlakók (Bruckner Szigfrid, Ló
Szerafin, Aromo, Vacskamati, Nagy
Zoárd, Szörnyeteg Lajos és persze
Dömdödöm) mindannyian különös
és igencsak különc egyéniségek,
akik arra kényszerülnek, hogy a
hétköznapi világban el nem ismert
értékeiket a Négyszögletű kerek erdő
zárt világában éljék meg. A külvilág
kizárásával létrejövő közösség
tagjai először önmagukkal, majd
egymással kerülnek konfliktusba.
Az egyes epizódok pergő
párbeszédeiből megismerhetjük az
erdőlakók csökönyös természetét,
kalandjaik azonban a kisszerű
vitákon túlmutatva a másik
elfogadásának tanulásáról szólnak,
arról, milyen nehéz feladniuk úgy
önmagukat, hogy valami értékesebb
részévé válhassanak. Ennek az
elfogadásnak a szeretet lesz
az alapja. A mély tartalomra és
mondanivalóra tekintettel a mese
nemcsak gyermekeknek, hanem
minden korosztálynak jó szívvel
ajánlható.
A Négyszögletű kerek erdő
mesejáték április 7-én 11 órakor a
Rózsa Művelődési Házban látható.

Kedves Nézőink!

A XVIII. kerület,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
hivatalos közéleti televíziójának
adásait mindennap 10, 16, 18
és 20 órai kezdettel tekinthetik
meg. Az adásszünetben
képújságunk látható.
Minden szombaton 10 órakor
új műsorral jelentkezünk!
A televízióban látható
tudósításokat, riportokat egytől
egyig megtalálják a www.
bp18.hu internetes oldalon.
Várjuk véleményüket,
észrevételeiket és javaslataikat!
TV18-szerkesztőség és
hirdetésfelvétel: 1181
Budapest, Üllői út 423.
Telefon: +36/1-296-0397
e-mail: tv@bp18.hu

Életmentő
mammográfia –
éljen vele!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat, mégis a behívott nők alig fele (!) vesz csak részt
rajta – ezt a tájékoztatást kaptuk dr. Nahm Krisztina
szűrőcentrum-vezetőtől.
Bár kerületi lakos, több mint egy évtizede jár át a „szomszédba”,
a XVII. kerületben (Pesti út 177.) található HT Medical Centerbe,
ahol április elejétől várják a XVIII. kerületben lakó 45–65 éves nőket, akik utoljára két éve voltak mammográfiás vizsgálaton.
– A szűrővizsgálat életet menthet, térítésmentes, ezért is érthetetlen, miért nem vesz részt rajta valamennyi értesített – mondta
Nahm Krisztina, aki adatokkal is szolgált.
Évente csaknem tízezer behívót küldenek a kerületünkbe, a megjelenési arány tavaly 40-45 százalékos volt, ami ugyan több, mint
az azt megelőző években, amikor 20-25 százalékot tett ki, de még
mindig kevesen élnek a lehetőséggel.
– Minden szűrési időszakban (ez most április–május) a vizsgált
kerületi lakosok mintegy öt százalékánál találunk „valamit”, amiért
visszahívjuk őket újabb vizsgálatokra, és sajnos egy százalékuknál
daganatos betegség derül ki.
Az idejében diagnosztizált betegség tehát életet menthet! A
mammográfiás vizsgálattal két évvel korábban vehető észre a kialakuló daganat, mint ahogy az ember saját magán észleli például
tapintással, ezért is nagyon fontos az időben való megjelenés.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a
behívón szereplő időpont nem felel meg, a következő számon lehet
újat kérni: 253-6195. Ha az üzenetrögzítő kapcsol be, rá kell mondani a telefonszámot, mert mindenkit visszahívnak.
➜ (tem)
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Aki látott már tatamit, tudja: Króner Ferenc nélkül nem tartana itt a magyar dzsúdó

Nemcsak a tudását, az emberségét is megköszönték a tanítványok

Lőrinctől
a Szpariig

alább száz igazolt versenyző. Az
a közösség, amelynek a tagjai –
neki köszönhetően(!) – elsőként
tapasztalhatták meg a sportágban, milyen is profinak lenni,
csak a dzsúdóra figyelni. Az a
klub, amely, az ő „hangoskodására” is, az elsők között karolta
fel a női cselgáncsot.

�

Kezdő újságíróként a Népsportnál dolgoztam a cselgáncssportág felelőseként. Mint ilyen, naponta kellett írnom „valamit”.
Nem volt nehéz, mert megbízható súgom volt a szerkesztőségtől nem messze, a Szentkirályi utcában a Bp. Spartacus
cselgáncsszakosztályát vezető
szakember, az akkortájt az ötvenedik éve körül járó Króner
Ferenc személyében.
Egy napon őhozzá kellett
mennem, „rövidke” interjúra, s
ma már tudom: az a két-három
órányi idő sokat segített abban,
hogy beleszeressek, belelássak a
sportágba.
Az Öreg csak mondta, mondta… A karfeszítést, a földharcot,
a belső combot, a leszorítást, a
dzsúdó ősi mivoltát, meg mindent, aminek akár csak pici köze
is volt a szeretett sportágához.

Lőrincről
indult

Szót sem érdemlő történet lenne, de mégsem az. Nem, mert
az ilyen megszállottak, fanatikusok vitték előre az akkor még
lenézett, komolyan nem vett
sportágat.
Feri bácsi megszállottja volt
annak, hogy naggyá tegye a
magyar dzsúdót. Mára azzá
is lett a sportág, amihez nem
keveset tett hozzá. Azzal például, hogy 1958-ban megalakította a XVIII. kerületben azt
a szakosztályt, amely a maga
„úttörésével” közelebb hozta az
emberekhez a sportágat. Azt,
amelyből később, lőrinciekkel
is, kinőtt az európai hírnevet
kivívó Bp. Spartacus. Az a műhely, amely olimpiai, világ- és
Európa-bajnoki helyezettek so-

Az Aqua 18 lett a legeredményesebb az úszó diákolimpia döntőjében, amelyet a Komjádi uszodában
rendeztek meg. Az egyesület kitett magáért, többek
között öt aranyat szállított a kerületnek.

Örökös
érdemek
Az Öreg nem csak osztotta az
igét. Versenyzőként magyar bajnok lett, edzőként pedig olyan
nevet vívott ki magának, hogy
soha sehol senki sem kritizálta
őt. Legalábbis szemtől szembe
nem…
1953-tól 1993-ig negyven
évet töltött el a sportágban. Hatvanévesen azt mondta, elég volt,
s kivonult az edzőteremből, elköszönt a versenyektől.
De hogy a „krónerizmus” a
mai napig ott van, ott él a tatamin, azt a kortárs, a barát, az
egykori sikerkapitány, Moravetz
Ferenc gondolata érzékeltetheti:
– Mondjuk ki, hogy nélküle
a magyar cselgáncs nem tartana ott, ahol tart. Elévülhetetlen
érdemei vannak a dzsúdónk
naggyá tételében. Ha nem lenne
szerény, elmondaná, hogy évtizedeken át megkerülhetetlen
alakja volt a sportágunknak. De
mivel szerény, hallgat erről, s
nem beszél a hőskorról, a lőrinci évekről sem. Szerencsére sokan tudjuk, sokan emlékezünk
erre, egészen addig, amíg létezik
dzsúdó e hazában.

Króner Ferencnek a korábbi sikerkapitány, Moravetz Ferenc is gratulált

A barátai, a versenyzői köszöntötték
a Gombás Étteremben a 80 éves
Króner Ferenc cselgáncsmesteredzőt,
aki négy évtizeden át volt meghatározó
alakja a sportágnak.

Öt aranyérem
a diákolimpiáról

rát adta. (Nem véletlen, hogy a
születésnapi ünnepségen kapott
díszes réztáblán oly sok volt a
név, hogy idő kellett, mire a végére ért az ember.)
Az a dódzsó, amelyben az
Öreg megcsinálta az első úgynevezett rugós tatamit. Az a szakosztály, amely egymást követően
hatszor nyerte meg a csapatbajnokságot. („Pedig sokan nem
mindig akarták ezt, mi viszont
nyerni akartunk, hát nyertünk
is.”) Az a dzsúdóiskola, ahol
bűn lett volna, ha nincs leg-

Nyulak
a tatamin
A versenyek nem stresszmentes
évtizedei után a nyugalmat, a
csendet, a természetet választotta Feri bácsi. Nem messzire
Kecskeméttől vett egy tanyát,
ott él. Szívja a jó levegőt, válogat
a tatamis emlékekben, növényt
termeszt, állatot tenyészt.
Éppen ezért ne csodálkozzon
az arra járó, ha rugós tatamit
lát egy tanyán, s azon dzsúdózó
kecskéket, nyulakat…

A díszasztaltól hiányzók…
Lőrincről nem egy pályatárs, „úttörőház-alapító”, barát jött el koccintani Króner Ferenccel, ami természetesnek mondható. Az lett volna az is, ha a cselgáncs
és a magyar sport vezetőségéből veszi valaki a
fáradságot, hogy megrázza az Öreg kezét. Senki
nem tette meg… Sem a magyar szövetséget, sem
az olimpiai bizottságot nem képviselte senki, pedig
az olimpiai és világbajnokot is nevelő barát, Moravetz
Ferenc el is ment hozzájuk, hogy ugye, eljöttök. A
bólogatáson, az ígéreten túl azonban semmi sem
történt. Ezért is fordulhatott elő, hogy a díszasztal
fájóan foghíjas volt, pedig inkább „aranyárban” kellett
volna mérni a Feri bácsi melletti helyeket.
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Tavasszal is „Lendületben”
Folytatódik a Lendületbe hozzuk! nevet viselő ingyenes lakossági sportprogram. Az alábbiakban
az április 14-ig tartó programokat ismertetjük.
Felnőtt-úszásoktatás: vasárnap 9 és 10 óra, valamint 10
és 11 óra között a Kastélydombi uszodában. Időpontok:
április 7., 14. Előzetes regisztráció: Eszes János, 06-20 2323823.
Nordic walking: hétfőn 16.30–17.30 között a Bókaykertben (Szélmalom u.33.). Időpont: április 8. Információ: Schwarz Mária, 06-30 961-7731.
Futópont: kedden és csütörtökön 17–18 óra között a
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban (Kossuth tér
2.). Időpontok: március 28., április 2., 4., 9., 11.
Információ: Eszes János, 06-20 232-3823.
Zumbaoktatás: szombaton 10–11 óra között a Havanna Fitneszben (Kondor Béla sétány 7.). Időpontok: március 30., április 6., 13. Előzetes regisztráció: Panda Nikolett,
06-20 347-8074.
Önvédelmi oktatás: vasárnap 10–11 óra között a Kondor Béla Közösségi Házban. Időpontok: április 7., 14.
Előzetes regisztráció: Pataki Krisztián, 06-70 9415992.
A program összeállításában a szervezők figyelembe
vették a lakossági igényeket.

Az országos diákolimpia döntőit március első hétvégéjén
rendezték meg a CsászárKomjádi uszodában. Néhány
Aqua-úszónak nem csupán az
arany megszerzése volt a célja,
hanem a diákolimpián úszott
legjobb idejének, a korosztályos csúcsnak a megdöntése is.
Büszkén mondható el, hogy a
18 korosztályos csúcsból hetet
kerületi úszó ért el.
Március 1-jén az V–VI.
korcsoportosok (középiskolás
korosztály) döntőit rendezték meg. Már az első számban aranynak örülhettünk.
Kaminszky Bence fantasztikus úszást és időeredményt
produkált. Új B-kategóriás diákolimpiai csúcsa az A-ban is
megállta volna a helyét.
Bence, mint a csapat többi
tagja, 3 x 1,5 órát úszik hetente, szemben az A-kategóriások
heti 20–30 órányi edzésével.
Az ideje az A-kategória aktuális ranglistáját vezette volna
a verseny végén, ráadásul a
decemberben lezárt egész éves
ranglista 4. helyén szerepelne,
ha a B-s időket megjelenítenék
a szövetség ranglistáján.
Ebben a középiskolás kategóriában még két bajnoki
címet nyertek az Aqua versenyzői: Ivánka Márton 100
mellen, Gunther Anna 100
háton.
A Leidal testvéreknek
köszönhetően másnap folytatódott a csúcsgyártás. A
III. korcsoportos Dániel két
testhosszal nyert, csaknem
3 másodpercet javítva a régi
csúcson. Ezután csodás hajrával bronzot szerzett 100 há-

ton, ahol az első két helyezett
a régi csúcson belülre került.
Nővére, a IV. korcsoportos
Nóra folytatta a csúcsok döntését. 100 gyorson lett első,
két testhossznyi előnnyel.
Idejének az erősségét mutatja,
hogy az V–VI. korcsoportban
is győzött volna.
Kiválóan úszott Tihanyi
Zsófia is, aki két döntőt is vállalt egymás után, s így rövid
időn belül két bronzot szerzett: 100 mellen és 100 háton
villogott.
Helyezések
tonnaszám
Az Aqua további
helyezettjei: 100
gyorson 4. lett Leidal
Tibor, 100 háton 5.
Bartha Dániel, 7. Miklós Marcell, 9. Illés
Bence, 10. Vágány
Viktor, 100 mellen
9. Lelovics Marcell,
10. Kántor Zalán. A
befejező napon a
Kandó iskola váltója – Tompos Tamás,
Farkasinszky Ádám,
Gááb Dominik és
Kósa Bence – nagyot
javított az eddigi legjobb idején.
Az eredmények
egyértelműen jelzik,
hogy jól dolgoznak az
Aqua SE úszópalántái
és szakemberei, akik
nevelik a magyar
úszósport újabb
kiválóságait.


A 18-19. oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Befejeződött az alapszakasz, a rájátszásban a Tatabánya következik Sport

Közönségsiker a
Sportkastélyban
Két magyar harcos utazhat a bangkoki
világbajnokságra

Március 9-én rendezték meg az első hivatalos thai
box országos bajnokságot, amelynek a rendezője a
magyar szövetség volt, a házigazdája pedig a kerületben működő Pannon Diadal SE. A küzdelmek után
kiderült, hogy ki az a két sportember, aki a magyar
színeket képviselheti a bangkoki vébén.
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Méltatlanul búcsúzott az FTC-PLER Budapest az alapszakasztól

Figyelmeztetőnek
jókor jött

Nem volt telt ház a Sportkastélyban, talán ha „fél”, de ettől függetlenül elégedett volt Dudok Károly, a decemberben a szövetség
elnökévé választott, nem mellesleg lőrinci illetőségű sportember,
aki azt mondta: „Ezt az évet arra szánom, szánjuk, hogy testközelbe hozzuk a sportágat, sokan megismerjék, tisztában legyenek
azzal, hogy nem titokzatos valami, hanem egy űzhető sportág,
amelyhez erő, gyorsaság, fegyelmezettség és kitartás kell. Ha ezek
megvannak, akkor el lehet kezdeni a lépegetést a siker útján.”

Sokadik, mégis az első

Voltak is a csarnokban, akik már bőven rajta vannak ezen az
úton. A hét súlycsoportban ötven nevezés érkezett, s hogy létezik
az utánpótlás (és annak a nevelése is), arra a legjobb bizonyíték,
hogy a fiatalok három kategóriában küzdöttek meg egymással
színvonalas mérkőzéseken.
Ami azt a bizonyos „első” ob-t jelenti, Dudok elmondta, hogy
országos bajnokságokat már a kilencvenes évek közepe óta rendeznek, de a mostani volt az első alkalom, hogy némileg módosítottak a szabályokon.
„Pontosan azért, hogy még népszerűbbé tegyük a thai boxot,
finomítottunk a szabályokon. Tilos a könyökkel való ütés, s nem
lehet sem fejre, sem térdre rúgni. A látványosságukat ezzel nem
veszítették el a küzdelmek, de megelőzzük a sérüléseket, ami elsődleges, hogy ha el akarjuk fogadtatni a thai boxot az érdeklődő
fiatalokkal.”

Mutatkozzunk be!

A világbajnokságot „izgalmas” helyszínen, Bangkokban rendezik. Ez a város ilyenné tette az ob-küzdelmeket is. A késő este
befejeződő döntők után már nem ült össze a szövetség elnöksége,
hogy kijelölje az utazó harcosokat. Erre másnap kerítettek sor,
s ezt követően Dudok Károly elmondta, hogy két versenyzővel
veszünk részt a világbajnokságon. A 75 kilósok mezőnyében a
kétszeres kick-box világbajnok, a bajai Vidákovics Patrik kapott
helyet a minicsapatban, a 81 kilósok mezőnyében pedig a HMTA
sportolója, Szentkúti Norbert készülődhet a nagy utazásra.
„Nem mondom, hogy világbajnoki esélyekkel kelnek útra a
srácok, a tisztes helytállás és egy-két megnyert küzdelem reményében azonban igen. Meg kell mutatnunk magunkat a világnak,
tudjanak rólunk, mert ez is hozzátartozik ahhoz, hogy Magyarországon is elismert legyen a sportágunk.”
A két versenyző Bata Tamás főtitkár vezetésével március 18án kelt útra a két héten át tartó küzdelemsorozatra.
Egy mondat a hőskorból
A harcművészetnek ezt az ágát legrégebben egy
1411-ből származó legendában említik, amely
szerint két harcos csatája döntötte el, hogy ki
legyen a jövendő király. Ez akár Bangkokban is
utánozható lesz…


Nagy vereség

Felemás tavaszi rajt a BLSZ-bajnokságban
Március első hétvégéjén folytatódott a BLSZbajnokság, amelyben két csapatával is érdekelt a kerület. A SZAC és a PSK is várta a folytatást.
A tavaszi első fordulóban mindkét csapatunk hazai pályán fogadta az ellenfelét. Az imreiek a Chinoinnal mérkőztek, s értek el
1-1-es döntetlent. A fordulóból az 1908 SZAC jött ki jobban, sőt
jól. Maráczy Istán edző csapata magabiztos győzelemmel, 4-1gyel intézte el a Markapt Maraton gárdáját.
A tavaszi második fordulóról sajnos nem lehet sok jót elmondani. A március 9-én lejátszandó mérkőzések közül a PSK-é elmaradt. Ezt a meccset május 1-jén fogják megtartani.
Ellentétben a SZAC-cal, amely nagy vereségbe szaladt bele:
6-1-re kapott ki a listavezető és feljutásra is esélyes Testvériségtől.
Mivel a lőrinciek a szoros élmezőnyben voltak e mérkőzés előtt, a
találkozót „6 pontosnak” is nevezhettük. Ezért is fájó a vereség,
ami azt jelenti, hogy a csapat a megszerzett 30 pontjával visszacsúszott az 5. helyre, míg az egy találkozóval kevesebbet játszó
PSK 25 ponttal várta a folytatást.

A csapatkapitányra, Lendvay Péterre nagy feladat vár, hiszen fel kell ráznia a társakat
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Tétje nem volt a március 9-én lejátszott FTCPLER Budapest–Vác összecsapásnak, tehát
amolyan edzőmeccsnek is felfogható a Lőrinci
Sportcsarnokban megrendezett találkozó. Azonban
az, hogy a csapat „magabiztos”, 6 gólos vereséget
szenvedett, jelzi: a rájátszásban ismét a másik, a jobbik
zöld-feketéket kell látni ahhoz, hogy legyen esély a
Tatabánya legyőzésére.

A szombat esti találkozón olyan
értelemben érvényesült a papírforma, hogy a vitathatatlanul
jobb erőkből álló fővárosi gárda,
miután bebiztosította a helyét az
első hat között, óhatatlanul is elkényelmesedett, s félvállról vette
a meccset, bár ezt soha egyetlen
játékos sem mondaná ki. Pedig
ez lehetett a vastag vereség oka,
hiszen ha élesben játszott volna
egymással a két együttes, inkább a mieink javára billent volna az a bizonyos hatos.

Már a félidőben

Mindentől függetlenül, ha másért nem, a tények kedvéért
szögezzük le: pozitív, kedvező
mérleggel, elégedettségre okot
adó teljesítménnyel és helyezéssel zárta az alapszakaszt az
együttesünk, mert a szezonkezdéskor kitűzött 6. helyezést biztosan szerezte meg. Zsiga Gyula
együttese nem csupán bekerült
a felsőházba, de a folytatást a tabella 5. helyéről várja, így „jó”,
vagyis legyőzhető ellenféllel, a
Tatabányával küzd majd meg az
elődöntőért.
Annak ellenére, hogy a mér-

kőzés egyik csapat számára sem
volt életbe vágóan fontos, már
az első percektől jó csata alakult
ki. A közönség gyors iramú találkozót láthatott, amelynek első
félideje után egy góllal vezetett
a Vác. Ez, hittük akkor, nem
ad okot az aggodalomra, mert
szinte végig uralták a hazaiak
a játékot: három-négy góllal is
vezettek már, amikor azonban
a vendégeknek sikerült egy jó
periódus, aminek révén megfordították az állást, s megnyerték
már a „felét” is, 15-14-re.

Hiába jöttek
a fiatalok
Sokkal nagyobb gondot okozhatott Zsiga Gyulának, hogy a szünet után a kézilabdázást az öltözőben hagyta a csapat. Nemhogy
visszavették volna a vezetést, még
nőtt is a különbség a vendég és a
hazai gárda között. Hiányzott az
első félidő jó kapusteljesítménye,
a támadásban pedig több hibát is
vétettek, a fontos helyzetek pedig kimaradtak. Az újonc Vác a
tétnélküliség ellenére – vagy tán
éppen azért – megtalálta a célt.
A bizonyítási vágy vitte előre a
csapatukat. Negyedórával a vége
előtt már eldőlni látszott a találkozó, így aztán Zsiga mester,
lehet, hogy nem éppen jókedvűen, de pályára küldte a fiatalokat
is. Az ő lendületük és akarásuk
változtatott ugyan a játék képén,
de a nagy különbséget már nem
tudták ledolgozni.

Akár még
éremért is

A vereség után az edző elmondta, sajnálja, hogy a csapat nem
tudott méltó módon búcsúzni
az alapszakasztól. „A következő hetekben az lesz a célunk,
hogy túllépjünk ezen a kínos
vereségen, s a csapatot körülvevő problémák megoldódjanak,
a sérültjeink pedig felépüljenek.
Fontos ez, mert ha a folytatásban jól teljesítünk, akkor akár
éremért is küzdhetünk, ami
nem volna kis dolog ebben az
erős mezőnyben.”
22. forduló
FTC-PLER Budapest–Vác
26-32 (14-15)
A bajnokság alapszakaszának
végeredménye és az állás az április közepén kezdődő rájátszás
előtt:
1. Veszprém 36 pont,
2.	Szeged 35
3. Csurgó 30
4. Tatabánya 22
5. FTC-PLER Budapest 18
6.	Gyöngyös 16
7. Vác 14,
8. Balatonfüred 13
9. Pécs 11
10. Cegléd 10
11. Orosháza 9.

Hirdetés

HÍREK

Norbi bácsira
emlékeztek
Ha nem is gondoktól mentesen, de a vihar másnapján,
március 16-án sikerült megrendezni a Sportkastélyban az
Id. Növényi Norbert-emlékversenyt.
Az imrei birkózók edzője, a
verseny egyik szervezője, Kapitány István elmondta, hogy
a közlekedési helyzet miatt
jóval kevesebben érkeztek,
mint ahogy azt a rendezők
remélték.
Eredetileg ekkor tartották volna
a diák és serdülő országos
bajnokságot is, azonban a sok
hiányzó miatt ezeket a küzdelmeket egy későbbi időpontban rendezik meg. A lányok,
több mint hetvenen, azonban
szőnyegre léptek, s változatos
küzdelmeket vívtak.
A viadalt támogató önkormányzat nevében Baumann Gizella,
az önkormányzat sport, közművelődési és ifjúságpolitikai
munkacsoportjának vezetője
nyitotta meg a rendezvényt.

Márciusi futás –
áprilisban
Mint ismeretes, a viharos
időjárás és hófúvás miatt
elmaradt a március 15-re
tervezett Imre–Lőrinc futóverseny. A rendező önkormányzat
dicséretes gyorsasággal hozott
döntést, és már ki is jelölte a
verseny új időpontját.
A futónapot április 13-án
szombaton rendezik meg a
Sportkastélynál. A feltételek, a távok és az időpontok
megegyeznek az eredetileg
megadottakkal (lásd a Városkép március 6-i számát), a
szervezők azonban arra kérik
az iskolákat, hogy a név szerinti nevezéseiket újra küldjék el.
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Portré

Gyógyítással és felvilágosító munkával is foglalkozott a kerületben

„Nem a köszönetért tettem”
Rajháthy Aurél körorvos a kerület új díszpolgára
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A két díszpolgári
cím egyikét idén
dr. Rajháthy Aurél
kapta, aki 45 évig volt a
kerületben körzeti orvos.
Szervező-ismeretterjesztő munkájával abban is
sokat segített, hogy az
itt élők többet tehessenek egészségük megőrzéséért.
Kerékgyártó György		
Egy élet munkáját ismerte el az a
hosszú vastaps, amely a kerület
két új díszpolgárát köszöntötte
március 15-én a Rózsa Művelődési Házban. A sors úgy akarta,
hogy ebben az esztendőben a
cím mindkét új birtokosa orvos
legyen. Egyikük Rajháthy Aurél,
aki az ötvenes évektől egészen
1995-ig dolgozott körorvosként
a kerületben, és aki az újságírói
gratulációt őszinte meglepődéssel fogadta:
− Tényleg vastaps volt? Észre
sem vettem, annyira meg voltam illetődve.

Hadikórházban

Rajháthy Aurél a Felvidéken,
Rimaszombatban nőtt fel. Azt,
hogy orvos szeretne lenni, már
egészen fiatalon elhatározta.
− Tizennégy évesen nevelőszülőkhöz kerültem. A nevelőanyám vöröskeresztes nővér
volt, s az ő munkája nagy hatással volt rám. Eldöntöttem,
hogy orvos leszek, és onnantól
tudatosan készültem a pályára
– mesélte.
Az orvosi egyetemet Budapesten kezdte el, és már medikusként a szakma sűrűjébe került: hadikórházba osztották be
szolgálatra.
− Rengeteg tapasztalatot szereztem ott. A hadikórház különleges hely, hiszen sokszor eszméletlen sebesülteket kell ellátni.
Ha a beteg nem kommunikál,
sokkal nehezebb a diagnózis
felállítása is, márpedig gyorsan
és jól kell dönteni. Ezt ott mind
meg kellett tanulnom.
A tapasztalatoknak nagy hasznát
vette, amikor az egyetem után a
Korányi Kórház belosztályára

Az új díszpolgár, Rajháthy Aurél többek között a Lőrinci Orvosnapok kezdeményezője és szervezője volt
került. Pályája indulását erősen
befolyásolta, hogy családi háttere miatt nem számított megfelelő kádernek: édesapja magas
rangú MÁV-tisztviselő volt, nevelőapja pedig katonatiszt, ezért
a legnehezebb munkakörök
egyikét kapta.
− A Korányi Kórházba szállították annak idején azokat, akik
öngyilkossági kísérletet követtek el. Itt gyakorlatilag mindennel találkoztunk: önakasztással,
mérgezéssel,
öncsonkítással.
Ahogyan a frontkórházban,
gyakran itt is nem kommunikáló, eszméletlen betegeken
kellett segítenünk, gyorsan és
jól kellett döntenünk. Az idős
kollégák nagyon sokat segítettek abban, hogy megtaláljam a
helyem – emlékezett vissza a ma
már nyugdíjas orvos.

Karriert azonban itt sem
építhetett fel. Miután lejárt a
kétéves szerződése, azt nem
hosszabbították meg, Rajháthy
Aurélnak lépnie kellett. Így került a XVIII. kerületbe.

A lőrinci
körorvos
− A nevelőapám egyik jó barátjának volt Pestszentlőrincen
egy hétvégi háza, azt már egyetemista koromban megkaptam
használatra, így nem kellett kollégiumot igényelnem. Az 1949es hatalomátvétel után aztán
az egész család odaköltözött, a
tulajdonos ugyanis félt, hogy
elveszik tőle a telket, ezért inkább átengedte nekünk. Amikor
a Korányiban lejárt a szerződésem, megüresedett Lőrincen egy

Hirdetés

körorvosi állás, amit sikeresen
megpályáztam. Ezzel kezdődött
meg a helyi működésem – sorolta Rajháthy doktor.
A kezdő orvosi fizetés rendkívül alacsony volt, az akkor
még egyértelműen ipari városrésznek számító, egyre több lakótelepi munkáslakással bővülő
vidék pedig teljesen elütött attól
a közegtől, amelyben Rajháthy
Aurél felnőtt, mégis otthonosan
érezte magát itt.
− Gyógyítani akartam, és ez
a vágyam teljesült. A saját szakmai köreimben megtaláltam a
helyem, el tudtam járni színházba, moziba, volt operabérletem,
és rengeteget olvastam. Úgy fogalmaznék, hogy a társadalmi és
szellemi igényeinket nagyjából
nyolcvan százalékban ki tudtuk
elégíteni. A lőrinci kertváros

pedig nagyon kellemes lakókörnyezet, így a nehézségek ellenére
sem volt okunk panaszra.
A kerületen belül többször
költözött. Már házas volt, amikor a tanács kiutalt számára egy
kocsmából átalakított szolgálati
lakást, 1960-ban pedig telket
vehetett a Wlassich Gyula utcában, ahol korábban a szovjet
harci járművek parkoltak. Akkor kezdték el felépíteni a házat,
ahol ma is él a feleségével.

Népnevelés

Rajháthy doktort azért is ismerik sokan a kerületben, mert
gyógyító munkája mellett rengeteg energiát fordított arra,
hogy hatékonyabbá tegye az
orvos-beteg kapcsolatot, ezért
előadás-sorozatot is szervezett
civilek számára.

− Ez természetes – mondta.
– Orvosként nemcsak a gyógyítást, hanem a megelőzést is feladatomnak tekintem. Az egészség megőrzéséről nem lehet
eleget beszélni, a pályám elején
pedig ez még nem volt annyira
elterjedt téma, mint manapság.
Ezekre az előadásokra bárki
eljöhetett, és jöttek is szépen:
mindig telt ház volt. Higiénés
kérdésekről beszéltem, arról,
hogy miképpen lehet egyes betegségeket megelőzni, illetve
arról, hogy a különféle betegségeknek mik a tünetei, mikor kell
orvoshoz fordulni, és hogyan
kell az orvossal együttműködni.
Rajháthy Aurél volt a Lőrinci
Orvosnapok kezdeményezője és
szervezője is.
− Ezekre a találkozókra
szakmabelieket hívtunk meg, és
esetleírásokat osztottunk meg
egymással. Tulajdonképpen afféle továbbképzés volt, amelynek
a tanulságait mindenki remekül
tudta hasznosítani a mindennapi munkájában.
A doktor úr 1995-ben vonult
nyugdíjba. Szabad idejét barkácsolással és olvasással töltötte
legszívesebben, de az utóbbi
években meggyengült a látása,
ezért szívesen hallgatja a rádiók
információs és művészeti műsorait. A kérdésre, hogy milyen
a kapcsolata egykori betegeivel,
elmosolyodott.
− Köszönünk egymásnak.
Előfordul az is, hogy elmegy
mellettem valaki, akinek én
mentettem meg az életét, és
nem ismer meg, nem köszön.
Ez eleinte rosszul esett, aztán
ez az érzés fokozatosan elmúlt.
Nem számít. Orvos vagyok. A
munkámat nem a köszönetért
végeztem.
Rajháthy doktort
azért is ismerik
sokan a kerületben, mert gyógyító
munkája mellett
rengeteg energiát
fordított arra, hogy
hatékonyabbá tegye
az orvos-beteg
kapcsolatot.


A hit erejének
ihlető forrásai
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éve

Hat éve, hogy a Kávéházi esték programsorozat keretében a Krúdy Gyula Irodalmi Kör, amelynek 27. éve
titkára Kanizsa József, havonta kiállításmegnyitóval
egybekötött zenés irodalmi rendezvényt szervez a Zila
Kávéházban.
– A hit ereje című kötet megjelentetéséhez a
diákokkal való találkozás, a rendhagyó irodalomóra adta az ötletet. A fiatalok felvetették a
kérdést, hogy ha már annyi „istenes versem”
van, akkor miért nem jelentetek meg egy vallásos könyvet belőlük – idézte fel a kezdeteket
Kanizsa József. – Azután jött a Hit éve felhívás, és ez végképp megérlelte bennem a kötet
megjelentetésének gondolatát.
A versekhez Szabados István festő- és grafikusművész készített néhány illusztrációt, a szerző pedig hozzátett egy-két fotót.
Kanizsa József megemlítette, hogy a korábban megjelent Vinni tovább című kötete fele-fele arányban tartalmaz hittel és hazával kapcsolatos verseket. Ebben a legújabb válogatásban a hit
ereje áramlik a versek lüktetésében, hogy minden olvasó szívét,
lelkét megérintse.
– Ma különösen fontos a hit ereje. Ez nem egyszerűen kapaszkodó az életben való fennmaradáshoz, annál sokkal több. A szívben, lélekben, hittel megerősödött ember jobban viseli a mindennapi megpróbáltatásokat. A családomtól, a szülőfalumtól kaptam
ezt a hitet-erőt, és ez fokozódott, amikor Zsolti fiam elvégezte a
teológiát. A tőle kapott sok-sok vallásos könyv elolvasása után
még jobban megerősödött a hitem. Feleségemmel immár 49. éve
élünk boldog házasságban. Kell a jó családi háttér, egymás megbecsülése.
➜ Fülep Erzsébet

