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Adventtől JégPályA

A téli hónapok legnagyobb attrakció-
jának számít a szabadtéri jégpálya, 
amely advent első vasárnapjától, 
december 1-jétől  a régi piac helyén, 
januártól a bókay-kertben várja a 
látogatókat. az ideiglenes létesítmény 
nem csupán a helyi oktatási-nevelési 
intézmények növendékeinek kínál moz-
gási és sportolási lehetőséget, hanem 
általában a kerületben élőknek.

Fontos Adomány

A K&H Bank dolgozói jóvoltából 1,132 
millió forintért vásárolhatott műszere-
ket a pestszentimrei gyermekfogászat 
számára az üzemeltető egészségügyi 
szolgáltató. az adományról szóló do-
kumentumot a bank kerületi fiókjának 
vezetője, jeneyné becz andrea adta 
át dr. Maitz lászló ügyvezető igazga-
tónak november 14-én az ady endre 
utcai gyermekfogászaton.

UJJé, A BóKAyBAn…

A legtöbb ember munkája láthatatlan, 
hiszen a rendezvényszervezés gondjai, 
örömei nem kerülnek nyilvánosságra. 
akár a gyermeknap, a napközis tábor 
vagy éppen a szeptemberi kóstoló 
örömteli perceit éljük a „bókayban”, 
akár egy sport- vagy gyermekprog-
ramra látogatunk el a sportkastélyba, 
minden felhőtlen perc mögött kemény 
csapatmunka áll. 

megÚJUló Környezet

A Kossuth tér és a lakatos-lakóte-
lep is frekventált helynek számít a 
XvIII. kerületben. Mindkét helyszínen 
évtizedes elmaradást igyekszik pótolni 
az önkormányzat azzal, hogy a mai 
kornak megfelelő közösségi tereket 
hoz létre, amihez a tér-köz pályá-
zat keretében a Fővárosi közgyűlés 
összesen mintegy 189,5 millió forint 
támogatást ítélt oda.

mártonnAl indUlt

A Márton-napi rendezvényekkel meg-
kezdődött a vidám téli időszak, amikor 
a hideg, szomorkás időben szórakoz-
tató programokkal, bálokkal próbá-
lunk jobb kedvet varázsolni. a bókay 
árpád általános Iskola Márton-napi 
jótékonysági mulatságot rendezett 
november 8-án délután, amikor együtt 
vásározott, lakomázott és vigadozott 
az iskola apraja-nagyja.

4. oldal 6. oldal 7. oldal 9. oldal2. oldal

�november-
ben újabb 11 
százalékkal 

mérséklődött a 
gáz, a távhő és 
az áram ára. így 
a tavalyi árakhoz 
képest már 20 
százalékkal kell 
kevesebbet fizetni 
ezekért a szol-
gáltatásokért. a 
családok minden-
napi életét jelentő-
sen megkönnyítő 
programról kucsák 
lászló országgyű-
lési képviselővel, 
alpolgármesterrel 
beszélgettünk. 

sütő-nagy zsolt  

– Januárban kezdődött meg a re-
zsicsökkentés, miközben a multi-
nacionális vállalkozások extra-
profitjának megnyirbálása már a 
2010 előtti választási ígéretekben 
is szerepelt. Miért húzódott eny-
nyi ideig?

több lépésben 
seGítettek
– Mert semmit nem lehet 
egyetlen tollvonással megol-
dani, abból csak több baj szár-
mazik, mint haszon. A Fidesz 
kormányra jutva már 2010 jú-
niusában ármoratóriumot ve-
zetett be, azaz leállította azt 
a gyakorlatot, amit a korábbi 
szocialista-liberális kormá-
nyok folytattak, hogy szabad 
utat engedtek a szolgáltatók-
nak a folyamatos áremeléshez. 
2002 és 2010 között a villamos 
energia ára a kétszeresére, a 
földgázé a háromszorosára 
növekedett. Második lépés-
ként 2011-ben bevezettük a fo-
gyasztásarányos földgáz-ársza-
bályozást. A még jelentősebb 
lépésekhez, azaz a rezsicsök-
kentéshez gazdaságilag is meg 
kellett erősíteni az országot. Bi-
zonyára mindenki előtt ismert, 
hogy az MVM megvásárolta az 
e-On gáztározóit, ami fontos 
háttérintézkedés volt. emellett 
lépésenként kellett megvívni 
a harcot a különböző területe-
ken működő multinacionális 
cégekkel, amelyek Brüsszelen 
keresztül igyekeznek nyomást 
gyakorolni. 

– Ez leegyszerűsítve azt je-

lenti, hogy előbb a bankokkal 
és a telekommunikációs cégek-
kel harcolt a kormány, hogy a 
kivetett adók bevételeiből meg-
erősödve a közműcégekkel is 
felvegye a harcot?

– Igazából soha nem a cé-
gekkel harcol a kormány és az 
azt támogató Fidesz-KDnP, 
mert ezek a nemzetközi vállal-
kozások rendszerint a brüsszeli 
bürokraták mögé bújnak. Azt 
azonban fontos látni, hogy egy 
gazdaságilag kivéreztetett, ki-
szolgáltatott ország nem veheti 
fel a küzdelmet olyan multi-
nacionális cégekkel, amelyek 
együttesen több pénzzel, így 
nagyobb üzleti befolyással ren-
delkeznek, mint egy legyen-
gített ország. Magyarország 
azonban 2013-ra gazdaságilag 
annyira megerősödött, hogy 
ezt a nemzetközi életben is el-
ismerik, így pedig el lehetett 
kezdeni a rezsicsökkentést.    

MennyIt 
takarítunk MeG?
– A több lépcsőben végrehajtott 
rezsimérséklés számottevő meg-
takarítást hoz az embereknek, 
ám a százalékos csökkentések 
néha nehezen érthetők. Ki lehet 
ezt összegszerűen is számolni?  

– egy családnak évente átla-
gosan 100 ezer forintnyi meg-
takarítást jelentenek az eddigi 
intézkedések. Természetesen ez 

egyénileg változó, de készítet-
tünk számításokat, hogy az elté-
rő életkörülmények között mi-
ként érvényesül a gáz, az áram 
és a távhő árának mérséklődése, 
mennyit takaríthatnak meg a 
különböző típusú háztartások. 
egy budapesti 60 négyzetmé-
teres gázfűtéses lakásban élő 
kétfős háztartás 55 ezer forintot 
spórolhat meg évente. egy 70 
négyzetméteres távfűtéses lakás-
ban élő kétgyermekes házaspár 

88 ezer forintot takaríthat meg. 
egy 100 négyzetméteres gázfű-
téses lakásban ugyanez a család 
már 103 ezer forinttal fizet ke-
vesebbet az áramért, a gázért és 
a távhőért évente. egy három-
gyermekes nagycsalád 90 négy-
zetméteres házban évi 99 ezer 
forintot tud majd megtakarí-
tani. egy nagyvárosi 50 négy-
zetméteres, távfűtéses lakásban 
élő nyugdíjas házaspár évente 
62 ezer forinttal jár jobban. 
egy városi 50 négyzetméteres 
lakásban egyedül élő nyugdíjas 
40 ezer forintot spórolhat meg. 
ezek az adatok természetesen 
tájékoztató jellegűek, a konk-
rét díjcsökkenés sok tényezőtől 
függ, mint például a fogyasztási 
szokások és az ingatlan energia-
állapota, de nincs olyan család 
Magyarországon, amelyiknek az 
életében ne hozna megtakarítást 
a rezsicsökkentés.

Folytatás az 5. oldalon

Segít
az iroda
rendőrségi iroda nyí-
lik az imre-házban, így a 
pestszentimreieknek nem 
kell a szarvascsárda térre 
utazniuk, ha közbiztonság-
gal kapcsolatos ügyeiket 
szeretnék intézni. többek 
között erről hoztak döntést 
a képviselő-testület novem-
ber 7-i ülésén. 

a Havanna-lakótelep után a 
pestszentimreieknek is köny-
nyebb lesz az életük, ugyanis 
az önkormányzat a kerületi 
kapitánysággal kötött megál-
lapodás alapján átenged egy 
irodahelyiséget használatra a 
most felújított imre-házban. 
az iroda nyitva tartása meg-
egyezik majd a lőrinciével. 
Két olyan kerületi oktatási 
intézmény épületének felújítá-
sáról határozott a képviselő-
testület, amelyek a főváros 
építészeti örökségéhez tartoz-
nak: az egyik restaurálandó 
elem a gulner gyula általános 
iskola homlokzata, a másik 
a dohnányi ernő alapfokú 
művészeti iskola lovagtornya. 
a munkálatok pénzügyi fede-
zetét pusztán önkormányzati 
költségvetésből nem lehetne 
előteremteni, ám mindkét be-
ruházás megoldható pályázati 
pénzek bevonásával. a gulner 
iskola felújítása a Fővárosi 
önkormányzat által kiírt 
műemléki Keret 2013 pályázat 
segítségével lehetséges, a 
dohnányié az ugyancsak a 
főváros által kiírt építészeti 
értékvédelmi támogatás 
program révén. a dohnányi 
iskola lovagtornyát egyébként 
2010-ben már nagyrészt meg-
újították, most a homlokzat 
kiigazítására és a nyílászárók 
cseréjére lesz mód. a testület 
döntött a pályázatokhoz szük-
séges önrész elhatárolásáról 
a jövő évi költségvetésben.

Bővebben a 3. oldalon

Kucsák lászló: a családok mindennapi életét könnyíthetjük meg

novemBertől továBB 
csöKKen a rezsi

Kucsák lászló országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy mindenki megértse, mi szerepel a számlán

Az eddigi léPéseK
1. ármoratórium – 2010. júniusi bevezetés
2. Fogyasztásarányos földgáz-árszabályozás  
– hatósági árak 2011-től
3. rezsicsökkentés I. kör – 2013. január 1-jei bevezetés
4.1. rezsicsökkentés II. kör – a palackos gáz árának csökken-
tése 2013. június 1-jétől
4.2. rezsicsökkentés II. kör – a víz-szennyvíz, a kéményseprés 
és a szemétszállítás díjának csökkentése 2013. július 1-jétől
5. rezsicsökkentés III. kör – a gáz, a távhő és a villamos áram 
díjának újabb csökkentése 2013. november 1-jétől
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

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

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

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

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

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

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

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

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

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

KeréKgyártó györgy  

A téli hónapok legnagyobb 
attrakciójának számít a sza-
badtéri jégpálya, amely de-
cemberben a régi piac helyén, 
januártól a Bókay-kertben 
várja a látogatókat. Az ideig-
lenes létesítmény nem csupán 
a helyi oktatási-nevelési intéz-
mények növendékeinek kínál 
mozgási és sportolási lehető-
séget, hanem általában a kerü-
letben élőknek.

Gyorsan vált 
valóra
Három évvel ezelőtt, 2010 
őszén került a képviselő-tes-
tület elé a javaslat, hogy a téli 
sportok kedvelői számára 
épüljön ideiglenes szabadtári 
jégpálya a kerület egy jól meg-
közelíthető pontján. Mivel a 
kezdeményezést teljes egyet-
értésben támogatták a képvi-
selők, és kivitelezőt-üzemelte-
tőt is hamar sikerült találni, 
december 27-én már meg is 
nyílhatott a pálya a Bókay-
kertben.

Az ötlet rendkívüli sikert 
aratott a lakosság körében, 

így hamar kiderült, hogy az 
érdeklődésre tekintettel a lé-
tesítményt nem szabad január 
végén bezárni és elbontani, 
hanem egészen a tél, vagyis 
február végéig nyitva kell tar-
tani. 

napok a jéGen
A következő évtől a jégpálya a 
régi piactéren nyitott, amely – 
mivel az 50-es villamos vona-
lán fekszik – szintén könnyen 
megközelíthető. Hosszabb lett 
a korcsolyázási szezon is: a pá-
lya már advent első hétvégéjén 
megnyílt. Itt helyezték el a 
kerület karácsonyfáját, és ha-
gyomány lett az ünnepi vasár-
napok előestéjén a közös gyer-
tyagyújtás. Az önkormányzat 
következetesen ragaszkodott 
ahhoz, hogy a belépőjegyek 
ára ne emelkedjék: 400-450 

forintért léphetett jégre bárki, 
a melegedő mellett pedig kor-
csolyát lehetett bérelni. 

A pálya felépítésének kez-
dettől kettős célja volt. Az 
egyik az, hogy délutánonként 
a helyi lakosok mozgásra, 
sportolásra, alkalmas helyre 
leljenek benne, egyben egy 
különleges hangulatú korzóra, 
ahol ismerősökkel, barátok-
kal találkozhatnak össze. A 
másik, hogy délelőttönként a 
kerületi óvodások, iskolások 
kihelyezett testnevelésórákat 
tarthassanak itt. Mindehhez 
ráadás volt, hogy januártól a 
Bókay-kertben esténként jég-
korongcsapatok bérelhették 
ki a pályát rendkívül jutányos 
áron.

szabad a pálya
− Idén a jégpálya mindkét 
helyszínen 450 négyzetmé-
teren fogadja a látogatókat. 
Körülötte jégkorongpalánk 
fog húzódni, az öltöző mellett 
közvetlenül pedig büfé várja 
a mozgásban kifáradt látoga-

tókat – árulta el Lévai István 
Zoltán. 

Az alpolgármestertől azt 
is megtudtuk, hogy decem-
ber 30-ig a régi piactéren áll 
majd a pálya, aztán – nagyjá-
ból egyhetes átszerelési szünet 
után január 6-án reggel nyit 
újra a Bókay-kertben, ahol 
egészen február végéig lesz 
látogatható, ha az időjárás 
megengedi. Délelőttönként to-
vábbra is az óvodai és iskolai 
csoportoké a terep, délután a 
többi látogatóé. A belépő ára is 
változatlan, 450 forintért lehet 
jegyet váltani. A pálya körül a 
kedvelt látványosságokkal ta-
lálkozhatnak a látogatók.

− Kerületi felajánlásból ál-
lítjuk fel a pálya mellett a ka-
rácsonyfát. Itt helyezzük el az 
adventi koszorút, a betlehemes 
jászolt, valamint szombati és 
vasárnapi napokon kisállat-si-
mogató is lesz, amely az utób-
bi években az egyik legkedvel-
tebb attrakció volt – mondta 
Lévai István Zoltán.  − A va-
lóban látványosnak ígérkező 
hivatalos megnyitót november 
30-án 17 órakor, advent első 
vasárnapjának előestéjén tart-
juk, s közösen gyújtjuk meg 
az első gyertyát az adventi 
koszorún. ezt követően zárá-
sig, vagyis 21 óráig díjtalanul 
lehet igénybe venni a pályát. 
Aki elfelejt korcsolyát hozni, 
a teljes időszakban bérelhet a 
helyszínen.

� a megszokott hangulattal, a régi áron, de 
nagyobb felületen várja advent első hétvé-
géjétől a látogatókat a szabadtéri jégpálya a 

régi piactéren.

az ünnepi fények idén is meghitté teszik majd a korcsolyázást

Decemberben idén is a régi piactéren, januártól pedig a Bókay-kertben lehet korcsolyázni
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GyertyaGyújtás 
a jéGpályán
Advent első hétvégéjén nyit a kerületi szabadtéri jégpálya

ÜnnePi FényeK
az alpolgármester arról is tájékoztatott, hogy a kerület a 
megszokott módon díszbe öltözik az advent kezdetére.
− ahogy megszokhattuk, pestszentimrén a nemes 
utcában, pestszentlőrincen az Üllői úton ünnepi világítás 
lesz. a béke téren – ugyancsak felajánlásból – idén is 
állít karácsonyfát az önkormányzat.



Városkép p 2013. november 20. XXII. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

3KözéletKét iskola műemléki jellegű homlokzata újulhat meg pályázatok segítségével

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

� rendőrségi iroda 
nyílik az Imre-
házban, így a 

pestszentimreieknek 
nem kell a 
szarvascsárda térre 
utazniuk, ha közbiz-
tonsággal kapcsola-
tos ügyeiket szeretnék 
intézni. többek között 
erről hoztak döntést 
a képviselő-testület 
november 7-i ülésén. 

Két olyan kerületi oktatási in-
tézmény épületének felújításáról 
határozott a képviselő-testület, 
amelyek a főváros építészeti 
örökségéhez tartoznak: az egyik 
restaurálandó elem a gulner 
gyula Általános Iskola hom-
lokzata, a másik a Dohnányi 
ernő Alapfokú Művészeti Is-
kola lovagtornya. A munkála-
tok pénzügyi fedezetét pusztán 
önkormányzati költségvetésből 
nem lehetne előteremteni, ám 
mindkét beruházás megoldha-
tó pályázati pénzek bevonásá-
val. A gulner iskola felújítása 
a Fővárosi Önkormányzat által 
kiírt Műemléki Keret 2013 pá-
lyázat segítségével lehetséges, 
a Dohnányié az ugyancsak a 
főváros által kiírt Építészeti Ér-
tékvédelmi Támogatás program 
révén. A Dohnányi iskola lovag-
tornyát egyébként 2010-ben már 
nagyrészt megújították, most 
a homlokzat kiigazítására és a 
nyílászárók cseréjére lesz mód. 
A testület döntött a pályázatok-
hoz szükséges önrész elhatárolá-
sáról a jövő évi költségvetésben.

Munkahelyeket 
a térséGbe!
A repülőtér közelségében ha-
talmas gazdasági potenciál 
rejlik. ezt nem kell hosszasan 
magyarázni a XVIII. kerületi-
eknek, hiszen Pestszentlőrincen 

és Pestszentimrén alig akad 
olyan család, amelynek ne vol-
na legalább egy tagja, aki a 
légiiparban dolgozott. A Malév 
2012-es megszűnése új helyze-
tet teremtett. Rengeteg szak-
embernek kellett más feladat 
után néznie, és sokat veszítettek 

a beszállító vállalkozások is. 
Pedig nemzetközi példák mu-
tatják, hogy a reptéri térségek 
sokat profitálhatnak a nemzet-
közi légikikötők közelségéből. 
ezért pályázott a XVIII. kerü-
let Vecséssel közösen a norvég 
Alaphoz egy olyan projekttel, 

amelynek célja a térség gazdasá-
gi lehetőségeinek feltárása és az 
erre épülő gazdasági stratégiák 
kidolgozása. Az airLeD projekt 
most újabb állomáshoz érkezett: 
az önkormányzat képzéskoor-
dinációs irodát kíván létrehoz-
ni a tulajdonában lévő Üllői út 

371. szám alatti ingatlanban. Az 
irodában lehetőség lesz egyrészt 
azoknak az önkormányzati dol-
gozóknak a továbbképzésére, 
akik részt vesznek majd a köz-
szolgáltatás-fejlesztésben és az 
innovációs feladatok teljesíté-
sében, másrészt a helyi lakosok 

igényeinek megfelelő felnőtt-
képzési anyagok kidolgozására 
és a képzések lebonyolítására. 

közelebb 
a rendőrséG
Megkönnyíti a Havanna-lakó-
telepen élők ügyeinek intézé-
sét, hogy a nyár óta kihelyezett 
rendőrségi iroda működik a 
Csontváry utcában. A kör-
nyéken élőknek így nem kell 
a szarvascsárda téri kapitány-
ságig utazniuk, ha bejelentést, 
feljelentést akarnak tenni, vagy 
bármilyen más közbiztonsággal 
kapcsolatos ügyet szeretnének 
intézni. Megtehetik ezt munka-
napokon 10 és 20 óra között az 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlanban kialakított irodában. 
ebben a tekintetben ezentúl a 
pestszentimreieknek is köny-
nyebb lesz az életük, ugyanis az 
önkormányzat a kerületi kapi-
tánysággal kötött megállapodás 
alapján átenged egy irodai szo-
bát használatra a most felújított 
Imre-házban. Az iroda nyitva 
tartása megegyezik majd a lő-
rinciével. 

A kerületben szolgálatot tel-
jesítő fiatal rendőrök munkáját 
segíti az önkormányzat a képvi-
selő-testület egy másik döntésé-
nek értelmében. Az önkormány-
zat 2009 óta ad bérbe néhány 
lakást a kerületben szolgálatot 
teljesítő rendőröknek. A novem-
ber 7-i ülésen egy Havanna ut-
cai lakás átengedéséről született 
határozat. 

A rendőrségi ügyek 
intézését azzal segíti 
az önkormányzat, 
hogy két irodát 
biztosít ingyenesen 
a kapitányságnak. 
A fiatal rendőrök 
munkáját pedig 
szolgálati bérlakások 
kiutalásával 
támogatja.



rendőrséG 
pestszentimrén!
Irodahelyiséggel és szolgálati lakással segíti az önkormányzat a rendőrség munkáját
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ughy attila polgármester kezdeményezésére az októberben átadott imre-házban rendőrségi iroda nyílik

végre megújulhat a gloriett-
lakótelep négy társasháza, 
amely 2009 óta vár a lehetőség-
re. Az energetikai felújításokra 
pályázatokból kerül pénz, az 
önrészhez az önkormányzat is 
hozzájárul.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium még 2008-ban hirdette meg 
azt a pályázati programot, amelyben 
iparosított technológiával épült tár-
sasházak nyerhettek pénzt energetikai 
felújításra. A társasházi közösségek a 
pályázatot egylépcsős formában köz-

vetlenül a minisztériumhoz, illetve 
kétlépcsős formában a minisztérium-
hoz és az illetékes önkormányzathoz 
is benyújthatták – utóbbi esetben a 
helyhatóság is hozzájárulhatott a mun-
kálatok támogatásához. A kerületből 
2009–2010 folyamán számos közösség 
pályázott, s az érintett társasházak fel-
újítása meg is történt. néhány pályá-
zathoz azonban hiába járult hozzá az 
önkormányzat, a minisztérium nem 
hozott döntést azokkal kapcsolatban.

Többek között a födém és a homlok-
zat hőszigetelésére pályázott a gloriett 
1008-as társasház, valamint szerették 
volna elérni azt is, hogy a hőleadók 
egyénileg szabályozhatók, a fogyasz-
tás pedig külön-külön mérhető legyen. 
Ugyanezeket kívánta megvalósítani a 
gloriett 1009-es társasház is. Az Igaz 
utca 2. és az Igaz utca 8. alatti ház kö-
zössége egyaránt homlokzatszigetelésre 
és a nyílászárók cseréjére pályázott. A 
képviselő-testület mind a négy társas-
ház esetében vállalta az önrész bizto-
sítását. Mivel azonban a minisztérium 
nem hozott döntést, a felújítási munká-
latok függőben maradtak.

A négy ház ügyében fordulat követ-
kezett be idén szeptemberben, amikor 
a nemzeti fejlesztési miniszter döntött a 
2009-es pályázatokról, és mind a négy 
kerületi pályázó nyert. Az önkormány-
zat korábbi kötelezettségvállalásának 
megfelelően a jövő évi általános tarta-
lékkeret terhére biztosítja az önrészt. 

Felmerült azonban néhány prob-
léma. A minisztérium a 2009-es pá-
lyázatban foglalt összegeknél kisebb 
arányosított bekerülési költségeket ál-
lapított meg. Az elmúlt években azon-
ban az építőanyagárakkal egyetemben 
változott a jogszabályi környezet és így 
az energetikai előírások is. szükség lesz 
tehát a munkálatok újratervezésére, 
ezzel együtt az önkormányzati támo-
gatás összegének újabb meghatározásá-
ra. ennek érdekében az önkormányzat 
egyeztetést kezd a társasházak képvise-
lőivel. 

játéKKucKó 
a HivatalBan
A leendő ügyfelekre is gondol-
nak a kormányhivatal irodájában: 
játékkuckót rendeztek be a ki-
csiknek.

A Batthyány utcai okmányiroda január 
óta Budapest Főváros Kormányhivatala 
XVIII. Kerületi Hivatalához tartozik. A 
hivatal vezetősége az ügyfélfogadás rend-
jét az év eleje óta a lakossági igényekhez 
igazítja, amelyekről egy kérdőíven lehe-
tett nyilatkozni. ennek alapján már heti 
36 órában fogadják a kerületi lakosokat.

– szeretnénk, ha az ügyfeleink elége-
detten távoznának a hivatalból – mondta 
Hodruszky Csaba hivatalvezető. – Arra 
is gondoltunk, hogy a kisgyermekkel ér-
kező ügyfelek, illetve a kicsik számára is 
kellemesebbé tesszük a várakozási időt, 
ezért a Batthyány utcai okmányirodánk 
egyik sarkában berendeztünk egy já-
tékkuckót, ahol a legkisebbek játékkal, 
mesekönyvek nézegetésével, színezéssel 
tölthetik el az időt, amíg szüleik a hiva-
talos ügyeiket intézik. A gyereksarok be-
rendezésében nyújtott segítségért külön 
köszönetet mondok a Kerekerdő Óvoda 
vezetőjének, Kékesi szilviának és a hiva-
tal munkatársainak.

KutatjáK 
a Kerületi 
értéKeKet
é r t é k t á r b i z o t t s á g 
kezdi meg munkáját 
a kerületben is. A ma-
gyar nemzeti értékek 
és a hungarikumok 
gondozásáról törvény 
rendelkezik, ez teszi 
szükségessé a bizott-
ság létrehozását. 

A szakmai szervezet fel-
adata az, hogy lajstromba 
vegye az illetékességi terü-
letén fellelhető nemzeti ér-
tékeket, ezek valamennyi 
fontos adatát és az anyagot 
továbbítsa a megyei érték-
tárnak. 
A kerületi bizottság felál-
lításáról a képviselő-testü-
let már egy korábbi ülésén 
döntött. A november 7-i 
tanácskozáson arról ha-
tározott, hogy a szervezet 
adminisztrációs hátterét a 
Heilauf Zsuzsanna hely-
történész vezette Tomory 
Lajos Helytörténeti gyűj-
temény adja. Így garantált 
a bizottság munkájának 
magas szakmai színvo-
nala. Arról is határoztak 
a képviselők, hogy a bi-
zottság elnökének Kardos 
gábor képviselőt nevezik 
ki, aki a Bókay-kert meg-
újítását előkészítő munka-
csoport vezetőjeként, több 
kerületi helytörténeti és 
helyismereti rendezvény 
szervezőjeként már bizo-
nyította elkötelezettségét 
és hozzáértését. A bizott-
ság harmadik tagja Pándy 
Tamás, a Dr. széky endre 
Pestszentimre Történeti 
Társaság elnöke.

eneRgIA A MegújULÁsHOZ
Döntött a minisztérium: támogatja négy kerületi társasház energetikai korszerűsítését

az energetikai felújításokra pályázatokból lesz pénz
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4 Közélet Elismerések a szociális munkát végzőknek

Ártatlan 
áldozatok 
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kerületi civil áldozatainak emlékét 
márványtábla őrzi az egykori Fröhling-
pékség helyén álló benzinkút falán.  Az 
emléktáblát a kerület nevében Bauer 
Ferenc önkormányzati képviselő és 
gémesi tünde közművelődési referens 
koszorúzta meg november 8-án.

1956. november 8-án a Fröhling-
pékségnél történt a forradalom legvére-
sebb kerületi tragédiája. Miután a fegyve-
res harc csitulni kezdett, kinyitott az Üllői 
úton, a Béke tértől néhány száz méterre lévő 
pékség. 

A még 1948-ban államosított, de a régi tu-
lajdonosáról mindenki által Fröhling- pékség-
nek nevezett sütödében már hajnaltól dolgoz-
tak a pékek. Biztonsági okokból nem az Üllői 
út felőli bejáratot nyitották ki, hanem a Vecsési 
utcai oldalon találhatót. Tóth Ferenc önkéntes 
segítő kisebb csoportokban engedte be a vá-
sárlókat. A mintegy háromszáz ember a Rába 
utcán át az Üllői útra kanyarodó hosszú sor-
ban várakozott, amikor az Üllői úti laktanyá-
ból lövések dördültek el. Röviddel ezután Pest 
felől mintegy válaszként ágyú dördült el, és 
az egyik lövedék a tömegtől mintegy hatvan 
méterre, a benzinkúthoz csapódott be, egy má-
sik a sorban állók mellett lévő villanypóznát ta-
lálta el, és ott robbant fel.

A szétspriccelő repeszek szörnyű pusztítást 
végeztek. Huszonegy pestszentlőrinci lakos 
vesztette életét, és sokan megsérültek. A legfi-
atalabb áldozat tizenhárom, a legidősebb nyolc-
vanegy éves volt. 

A meggyilkolt civil áldozatok emlékét már-
ványtábla őrzi az egykori pékség helyén álló 
benzinkút falán. Az emléktáblát november 
8-án Bauer Ferenc önkormányzati képviselő és 
Gémesi Tünde, a polgármesteri hivatal közmű-
velődési referense koszorúzta meg.

➜ fülep erzsébet

A kémia 
érdekes!
Kitüntették a Kastélydombi iskola 
szaktanárát: Fenyvesi mária a richter 
gedeon nyrt. által alapított „magyar 
Kémia oktatásért” díjat vehette át há-
rom kollégájával együtt.

Két komoly szakmai díjat vihetett haza idén 
Fenyvesi Mária, a Kastélydombi Általános Is-
kola matematika-kémia tanára: a tanév elején 
vette át a Bonis Bona- díjat, amelyet a tehet-
séggondozásban komoly szerepet vállaló peda-
gógusok nyerhetnek el, majd alig néhány héttel 
később ítélte oda neki a Richter gedeon nyrt. 
által 1999-ben alapított alapítvány kuratóriuma 
a „Magyar Kémia Oktatásért” díjat. 

− A Richter az alapítvány létrehozásával vál-
lal szerepet a hazai kémiaoktatás támogatásá-
ban. Az alapítvány által létrehozott díjjal pedig 
a kémiát magas szinten, eredményesen oktató 
tanárok munkáját igyekszik elismerni – mondta 
dr. Lőw Miklós kuratóriumi elnök.

A díjat évente négy pedagógusnak adják át: 
egy általános iskolai, egy gimnáziumi és egy 
szakiskolai tanárnak, valamint egy határon túli 
magyar pedagógusnak. 

− Általános iskolában kémiát tanítani elein-
te könnyű, a látványos kísérletek lekötik a gye-
rekek figyelmét. nehézzé akkor válik, amikor 
kiderül, hogy számolni is kell, az elmélettel is 
szükséges foglalkozni – beszélt Fenyvesi Mária 
saját és kollégái munkájáról. – Ahhoz, hogy va-
laki komolyan el tudjon mélyedni a kémiában, 
a tanórán kívül is foglalkoznia kell vele. sze-
rencsére erre nálunk van lehetőség, az érdeklő-
dő gyerekek kisebb csoportokban tanulhatnak 
együtt. jó látni, hogy sok tehetséges gyermek 
indul tovább ezen az úton.

➜ K. gy.

Mentést 
szimuláltak
egy dél-Pestet érintő földrengés utáni 
mentéshelyzetet szimuláltak november 
9-én a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
igazgatóság dél-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségén megalakított ön-
kéntes mentőcsoport számára a hen-
gersor utcai krízisszállónál. 

A dél-pesti mentőcsoportot a XVII., XVIII., 
XIX., XX. és XXIII. kerület területén bekö-
vetkező rendkívüli események felszámolására 
hozták létre az ezekben a kerületekben működő 
önkéntes szervezetekből. 

Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, a Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője el-
mondta, hogy ezzel a minősítő gyakorlattal állí-
tották rendszerbe az önkéntes csoportot.

– A szimulált helyzet szerint a hivatásos erő-
ket már bevetettük az egy nappal korábban tör-
tént földrengést követően, de szükségessé vált 
az önkéntes erők mozgósítása is. Az önkénte-
sek lezárták a területet, s megkezdték a kárfel-
számolást és a sérültek mentését – ismertette a 
gyakorlat lényegét jambrik Rudolf. 

A tűzoltó ezredes elmondta, hogy az önkén-
tes csoport létrehozásakor abból indultak ki, 
hogy tapasztalataik alapján vészhelyzetben a 
lakosság amúgy is mindent megtesz a bajbaju-
tottakért. 

– Az önkéntesek megsokszorozzák a men-
tőerőinket, a mi dolgunk a szakszerűség és a 
szervezettség biztosítása. A cél az, hogy olyan 
ismereteket adjunk át, amelyekkel megakadá-
lyozzuk, hogy a civil mentő bajba kerüljön, mi-
közben segíteni akar.

Katasztrófa esetén a legfontosabb a terület 
lezárása, a sérültek felkutatása és a mentés meg-
kezdése. Az önkéntes mentőcsoport tagjai meg-
tanulják a műszaki mentés fogásait is. ebben a 
katasztrófavédelmi igazgatóság eszközökkel és 
tanfolyamokkal segíti őket.

– szeretnénk minél gyakrabban a mostani-
hoz hasonló gyakorlatot tartani, illetve a saját 
rendszeres gyakorlatainkba bevonni a civil ön-
kénteseket – tette hozzá jambrik Rudolf.

➜ P. a. 

Remekeltek a 
kerületi diákok
A haza és haladás országos történel-
mi tanulmányi versenyen mérték ösz-
sze tudásukat az általános iskolások 
és a középiskolások november 15-én 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Fel-
nőttek gimnáziuma és továbbképző 
Központjában. Az általános iskolások 
között az eötvös iskola diákjai szere-
peltek a legjobban. 

Grünvald Mária történelemtanár, a gimnázi-
um igazgatója 12. alkalommal szervezte meg 
az országos történelmi tanulmányi versenyt. A 
viadalra 41 csapat érkezett az ország minden 
tájáról. A versenyt Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester nyitotta meg.  

Több témakörökből kellett felkészülniük 
a diákoknak: Kossuth Lajos, Batthyány Lajos 
életpályája, munkássága, a magyar reformkor, 
az 1848-as polgári forradalom, a leverést követő 
megtorlás, a kiegyezéshez vezető út, a dualista 
berendezkedés.

A zsűri elnöki tisztét Závodszky Géza törté-
nész, az eLTe tanára töltötte be. A diákoknak 
az első fordulóban írásbeli kérdésekre kellett 
válaszolniuk, a döntős csapatokra pedig szóbeli 
feladatok vártak.  A döntőbe a legjobb hat álta-
lános iskolás és a legjobb hat középiskolás csa-
pat jutott be. 

Minden diák oklevelet kapott. A döntősök 
jutalma ezüstlánc volt, amelyet a történelmi Ma-
gyarországot ábrázoló medál díszít. A versenyt 
a XVIII. kerületi önkormányzat támogatta.

➜ fülep erzsébet

A kitüntetésre az önkormányzati képviselők és 
az intézmények vezetői javasolhatják azokat a 
dolgozókat, akik legalább tíz éve végeznek magas 
színvonalú szociális, illetve gondozói munkát a 
kerületben. 

– A szociális Munkások nemzetközi szövet-
sége tizenhat éve, 1997-ben jelölte ki november 
12-ét a szociális munka napjává, azért, hogy 
felhívja a figyelmet azokra, akik az elesettekért 
dolgoznak. Mindössze egy hét választja el ettől 
a naptól Árpád-házi szent erzsébet napját, aki 
minden kétséget kizáróan ennek a hivatásnak a 
megteremtője volt – mondta köszöntőjében Cso-
mó Tamás. – Magyarországon az emberek közel 
egyharmada küszködik olyan problémával, amely 
valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel. 
szociális munkásnak lenni jóval több, mint mun-
ka. szolgálat, amelynek gyakorlói sajátos tudás 
birtokosai, akik a konkrét, azonnali és olykor 
nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, 

válságmegoldó technikákat, módszereket is átad-
nak a támogatást igénylőknek. A szociális munka 
egyidős az emberiséggel, hiszen minden közös-
ség gondoskodik a szegényekről, elesettekről, be-
tegekről. Ma már jórészt az állam feladata a szo-
ciális támogatás. A társadalom egyik fokmérője 
az, hogy miként gondoskodik a szegényekről, a 
segítségre, támogatásra szorulókról. 

A kerület szociális gondozója elismerésben 
idén Vizi Péterné (somogyi László szociális szol-
gálat) és Dömötör Noémi (gyöngyvirág szociális 
szolgálat) részesült. Móricz Ágnes (Csibekas Böl-
csőde), Varga Tamásné (napsugár Bölcsőde) és 
Sótér Szilvia (Csibész Családvédelmi Központ) A 
kerületi családokért és gyermekekért díjat vehette 
át, míg Doborné Kalmár Rózsa, a polgármesteri 
hivatal humánszolgáltatási irodája családvédelmi 
csoportjának vezetője a gondoskodás az embe-
rért díjat kapta meg.

➜ Puskás attila

A társadalom fokmérői lettek
A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók szakmai munkáját ismerte el a 
Xviii. kerületi önkormányzat a szociális munka napja alkalmából november 15-én 
tartott rendezvényen. A kitüntetéseket Csomó tamás alpolgármester és Kucsák 
lászló országgyűlési képviselő, alpolgármester adta át a Kondor Béla Közösségi 
házban.

– A bank dolgozói négy éve ajánlják fel adójuk egy 
százalékát a K&H gyógyvarázs programjának, 
amely tíz évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy 
minél több gyermek-egészségügyi intézményt jut-
tathassunk műszerbeszerzési lehetőséghez – mond-
ta a fiókvezető. – A bank a program segítségével az 
elmúlt tíz évben 477 millió forint értékű támogatást 
tudott nyújtani. 

Dr. Maitz László kiemelte, hogy a gyermek-, il-
letve az iskolafogászat alapvetően fontos egy kerü-
let életében. 

– Bár egyre kevesebb gyermekfogszakorvos mű-
ködik az országban, a munkájuk azért is nélkülöz-
hetetlen, mert nemcsak kezelést, hanem megelőzést 
is végeznek. ennek a szakmának az a sava-borsa, 
hogy megtanítsák a gyerekeket a helyes fogápolásra 
– mutatott rá az igazgató, aki az adomány összegé-
ről szólva megjegyezte, hogy annak segítségével egy 
kis lélegzethez jutottak. – gyermekfogászati rende-

lésünk keretében évente körülbelül 17 ezer gyere-
ket vizsgálunk, illetve kezelünk Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre körzetében. Mivel műszervásárlásra 
nincs külön keret a költségvetésünkben, most lett 
egy kis tartalékunk. Az adomány segítségével mo-
dern műszereket vásárolhattunk, amelyek gyorsabb 
diagnosztikát, pontosabb munkát tesznek lehetővé 
a mindennapos kezelésekben.

Az önkormányzat nevében Lévai István Zoltán 
alpolgármester köszönte meg a nagylelkű felaján-
lást.

– Bízom abban, hamarosan arról is beszámolha-
tunk, hogy az önkormányzat mit tud tenni azért, 
hogy a gyermekfogászati rendelő még jobb körül-
mények közé kerüljön. ezért dolgozunk és keressük 
a lehetőséget, hogy a gyermekfogászat is új helyet 
kapjon Pestszentimrén – mondta az alpolgármes-
ter.

➜ P. a. 

Milliós adomány 
a gyermekfogászatnak
A K&h Bank dolgozói jóvoltából 1,132 millió forintért vásárolhatott műszere-
ket a pestszentimrei gyermekfogászat számára az üzemeltető Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi szolgáltató nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Az 
adományról szóló dokumentumot a bank Xviii. kerületi fiókjának vezetője, Jeneyné 
Becz Andrea adta át dr. maitz lászló ügyvezető igazgatónak november 14-én az 
Ady endre utcai gyermekfogászaton.

Az eredményeK
általános iskolások
1. eötvös loránd általános Iskola – 
halász tünde és Gaál nóra, 2. eötvös 
iskola – Fekete dorottya és berényi 
kinga, 3. bókay iskola – Molnos anna 
eszter és szászfai diána, valamint 
eötvös iskola – polyák boglárka és 
varga Ilona. 
Középiskolások
1. petőfi sándor Gimnázium, 
aszód,  2. deák Ferenc Gimnázium, 
Fehérgyarmat,  3. kiskunhalasi 
református kollégium… 5. 
pestszentlőrinc-pestszentimrei 
Felnőttek Gimnáziuma. 
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5Közélet Hamarosan már rezsipontok nyújtanak segítséget a lakosságnak 

Folytatás az 1. oldalról

� sokszor hallani, 
hogy a rezsicsök-
kentést nem egy-

értelműen tapasztalják a 
fogyasztók, mert vagy a 
számlák átláthatatlanok, 
vagy a szolgáltatók trük-
köznek. Mit tudnak tenni 
ez ellen?

– Mi is érzékeltük ezt, éppen ezért 
további intézkedések születnek a fo-
gyasztók védelmében. úgynevezett re-
zsipontokat hozunk létre országszerte, 
amelyek tanácsadást és konkrét segít-
séget nyújtanak a számlákkal kapcso-
latos panaszok rendezésében. ezeken a 
helyeken a fogyasztók megismerhetik a 
villamosenergia-, a földgáz-, a távhő-, a 
víziközmű- és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást érintő tudnivalókat. 
Felvilágosítást kaphatnak az általuk 
kezdeményezhető hatósági eljárásokról, 
s ehhez segítséget is kapnak. Például az 
eljárás kezdeményezésében, ha úgy lát-
ják, hogy jogszabályt sértett a közmű-
cég. A rezsipontok segítenek a szolgál-
tatókkal történő kapcsolatfelvételben, 
az azoktól érkező, sokszor bonyolult 
válaszok, illetve számlalevelek értelme-
zésében. segítenek részletfizetési, mél-
tányossági kérelmeket is írni.

átlátható száMlák
– Nagy rohamra számíthatnak, hiszen 
a bonyolult számlákat csak kevesen tud-
ják pontosan értelmezni. 

– A fogyasztókat szolgálja az egy-
séges számlakép bevezetése is. Ma 
már minden családnak egyszerűsített 
számlát kell kapnia az áram-, a távhő-, 
a gáz-, a vízfogyasztásról, a szemét-
szállításról, de még a szippantásról is. 
A szolgáltatóknak a számlákon jól lát-
hatóan, színes mezőben kiemelve kell 
tájékoztatniuk a fogyasztókat arról, 
mennyi megtakarításuk keletkezett az 
elszámolási időszakban, valamint a re-
zsicsökkentés kezdete óta összesen. De 
még az eddiginél is tovább egyszerű-
sítjük a közműszámlákat. 2014. január 
1-jétől várhatóan két számlát kap egy-
szerre a fogyasztó. Az elsődleges szám-
la nagyon egyszerű, átlátható, min-
denki által megérthető lesz. A másik 
számla változatlanul részletekbe menő-
en tartalmazza, hogy milyen tételekből 
áll a költség. színekkel, jól látható be-
tűkkel kell a szolgáltatóknak átlátható-
vá tenniük, mit is tartalmaz a számla. 
ez vonatkozik majd a gáz-, a villany-, 
a távhő-, a víz- és csatorna-, valamint 
a szemétszállítási és a kéményseprési 
számlákra is.

– Mi garantálja, hogy mindez a ter-
veknek megfelelően valósul meg?

– A Fidesz törvényben fogja kötelez-
ni erre a szolgáltatókat. Az Országgyű-
lés emellett elfogadta a rezsicsökkentés 
védelméről szóló politikai nyilatkoza-
tot is. 

– A szolgáltatók berzenkedésénél ta-
lán fontosabb: az Európai Unió is vizs-
gálódik, hogy összeegyeztethetők-e ezek 

a lépések az uniós jogrendszerrel. Brüsz-
szelben is kiállja majd a próbát a rezsi-
csökkentés?

– Meggyőződésem, hogy igen, hisz 
európa más országaiban is szabályoz-
zák az árakat. Az országgyűlési nyi-

latkozat pedig határozott üzenet az 
uniónak, a tisztességes profittal meg-
elégedni képtelen külföldi szolgáltatók-
nak és a nekik dolgozó baloldalnak. Az 
uniós bürokrácia ismét nyomást próbál 
gyakorolni hazánkra, hogy töröljük el a 
rezsicsökkentést. Brüsszel szerint „sérti 
a versenypiacot és a diszkrimináció-
mentesség elvét”, hogy a családok re-
zsiköltségeit mérsékeltük, míg a válla-
latokét nem. Valójában egyetlen dolgot 
sért a csökkentés: a külföldi szolgálta-
tók extraprofitját. A Fidesz elkötelezett 
amellett, hogy megvédje Magyarország 
gazdasági függetlenségét, a magyar 
családok biztonságát. A jövőben sem 
fogunk engedni semmilyen külső és 
belső nyomásnak, amely megpróbál 
bennünket ettől eltántorítani. 

túl dráGa volt 
a szolGáltatás
– Hogyan lehet kivédeni a nyomásgya-
korlást? 

– Az európai Bizottság maga is 
megállapította, hogy a rezsicsökkentés 
előtt Magyarországon a közszolgálta-
tások ára a vásárlóerőhöz viszonyítva 
– az unió más tagállamaihoz képest – a 
legdrágábbak közé tartozott. Magyar-
országot a többi tagállammal azonos 
jogok illetik meg, és azonos kötelezett-
ségek terhelik. Márpedig az uniós kö-
zösségi jog semmilyen formában nem 
tiltja a közszolgáltatások árának ható-
sági megállapítását, amely az európai 
Unió 28 tagállamából 18-ban többféle 
formában is jelen van. 

a családok érdeke
– Ez elegendő lesz az eljárás leállításá-
hoz?

– ebben az ügyben egyelőre nem 
indult eljárás Magyarország ellen, ép-
pen azt vizsgálják Brüsszelben, hogy 
tudnak-e indítani. Ha ennél is több 
kell a rezsicsökkentés megvédéséhez, 
akkor meg fogjuk tenni. el fogjuk fo-
gadni a 2014-es költségvetést, amely 
védi a rezsimérséklést, és számol az-
zal. el fogjuk fogadni azt a nonprofit 
közműszolgáltatókról szóló törvényt, 
amely megtiltja, hogy a szolgáltatók 
extraprofitot számítsanak fel a szol-
gáltatásaikért a családok kárára. Ha ez 
mind nem elég, akkor az alaptörvény-
be is beleírjuk majd a rezsicsökkentés 
védelmét. 

meGvédik 
a foGyasztókat
Kucsák László szerint Brüsszel sem támadhatja meg a rezsicsökkentést
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Kucsák lászló: rezsipontokat hozunk létre, amelyek tanácsadást és konkrét segítséget nyújtanak a számlákkal 
kapcsolatos panaszok rendezésében

Természetesen mindenkit az érdekelt 
elsősorban, hogy az ő utcájában mikor 
kezdődnek meg a munkálatok, illetve 
ahol már elkezdődtek, ott mikortól él-
vezhetik a csatornázás előnyeit. 

szocIálIs táMoGatás
Ughy Attila polgármester a fórumon 
megjelenteknek megerősítette, hogy a 
kerületi önkormányzat kiemelt ügy-
ként kezeli a csatornázást, ezért a lehe-
tő legtöbb területen igyekszik segítséget 
nyújtani az érintett családoknak.

– Önöknek azért nem kell fizetniük, 
hogy a telkükre bevigyék a csatornát – 
mondta Ughy Attila arra utalva, hogy 
az önkormányzat átvállalta az ingat-
lantulajdonosoktól a csatornarendszer 

kiépítéséhez kapcsolódó közműfejlesz-
tési hozzájárulás 40 ezer forintos díját. 

Az ingatlan határán belüli rákötés és 
a házi hálózat kiépítése a lakók felada-
ta. ennek költsége a csatorna hosszától, 
lejtésétől és a terepviszonyoktól függő-
en 100–300 ezer forint között van. 

– Az önkormányzat a telekhatáron 
belüli munkálatokhoz szociális alapon 
kamatmentes visszatérítendő támoga-
tást tud nyújtani a bekerülési költség 
50 százalékáig, de legfeljebb 100 ezer 
forintig – tájékoztatott a polgármester.

A támogatás igénybevételének feltét-
eleiről az önkormányzat humánszolgál-
tatási irodája (telefonszám: 296-1392) és 
vagyongazdálkodási irodája (296-1420) 
ad felvilágosítást.

napI kapcsolat 
a lakosokkal
A lakossági rákötéseket várhatóan 2014 
második félévétől lehet megkezdeni. A 
beruházás a tervezett 2015. július 20-i 
befejezés után csak itt a kerületben 10 
milliárd forintos értéket képvisel majd. 
Az októberi lőrinci lakossági fórumhoz 
hasonlóan az imrei fórumon részt ve-
vők is tájékoztatást kaptak az ütemterv-
ben foglalt munkák megkezdéséről. 
ezen túlmenően valamennyi érintett 
ingatlantulajdonos folyamatos tájékoz-
tatást kap több úton is: a Városkép és 
a bp18.hu portál kiemelten foglalkozik 
a beruházással, a kijelölt területeken 
plakátok jelzik majd a munkarendet, és 
az egyéni képviselők is vállalták a segít-
séget. A kivitelező cégek munkatársai 
személyesen is felkeresik a tulajdonoso-
kat, továbbá információ kérhető a 06-
80-205-412-es zöldszámon és az info@
epulocsatorna.hu e-mail címen.

A kivitelezők ezenfelül szórólapokon 
is tájékoztatják a lakosokat a munka 
kezdetéről. A cédulákon rajta lesz az il-
letékes művezető telefonszáma, akihez 
folyamatosan lehet fordulni az építke-
zés közben felmerülő kérdésekkel.

keressék 
a városGazdát!
A kérdezők főleg az utcánkénti munka-
kezdésről, illetve a támogatási lehetősé-
gekről érdeklődtek, valamint arról, hogy 
honnan kaphatnak segítséget a telken be-
lüli munkálatokhoz. Ughy Attila ismétel-
ten elmondta, hogy a telken belüli bekö-
tésekkel az önkormányzat egyetlen céget 
bíz meg: a saját tulajdonában lévő Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt-t, 
amelynek mind a tervezéshez, mind a 
kivitelezéshez megvan a szakmai kapaci-
tása. Az is kiderült, hogy ha valaki más 
kivitelezőt akar megbízni, a Városgazdá-
nál külön is megrendelheti a tervezést. 

A tervezés díja egységesen bruttó 
27 940 forint. Megrendeléskor a Vá-
rosgazda, a tervezési szolgáltatás ré-
szeként, térítésmentesen vállalja a 
szükséges engedélyeztetést, a dokumen-
tumok beszerzését, illetve az ügyinté-
zést. A szolgáltatás megrendeléséről a 
06-30-549-6922-es telefonszámon, az 
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu e-mail 
címen, továbbá levélben vagy személye-
sen a cég ügyfélszolgálatán (1181 Buda-
pest, Kondor Béla sétány 16.) lehet ér-
deklődni.

Ughy Attila nyomatékosan felhívta a 
figyelmet arra, hogy a városüzemeltető 
cég szakemberein kívül senki mást ne 
engedjenek be, aki az önkormányzatra 
hivatkozva próbál ajánlatot tenni, plá-
ne gyanúsan alacsony áron.

A Fővárosi Csatornázási Műveket 
képviselő Hornyák István utalt arra, 
hogy a szennyvíz elvezetése egyes te-
rületeken csak a telken belül megépített 
házi átemelő rendszerrel lehetséges. 

– ennek beruházási és üzemeltetési 
költségeit a csatornázási művek vállalja 
magára – mondta.

➜ Puskás attila

odAFigyelneK A mozgás-
KorlátozottAKrA is
A csatornázás mindenki szá-
mára kényelmetlenséggel, 
közlekedési nehézségekkel 
jár. Ugyanakkor vannak, aki-
ket a megszokottnál is nehe-
zebb helyzetbe hoz egy ilyen 
léptékű munkavégzés. A 
fórumon elhangzott, hogy a 
kivitelezők odafigyelnek arra, 
hogy amennyire a körülmé-
nyek engedik, ne akadályoz-
zák a mozgáskorlátozottak 
közlekedését. 



A FejLőDÉs TOVÁBB 
FOLyTATÓDIK
Pestszentimrén több mint 4300 háztartást érint a csatornázás

 

Az elhiBázott PrivAtizáCió
a szocialista-liberális kormány 1995-ben döbbenetes sebességgel, néhány nap alatt privatizálta a teljes 
hazai energiaszektort, mindössze 250 milliárd forintért. azzal, hogy a magyarországi gáz- és áramszolgálta-
tók többségben külföldi tulajdonba kerültek, a szocialista-liberális kormányzatok megnövelték Magyarország 
külfölddel szembeni kiszolgáltatottságát. ennek hatásaként emelkedtek meg számottevően a lakossági 
rezsiköltségek.
2002 és 2010 között, a szocialista-liberális kormányzás idején, a villamos energia ára a kétszeresére (24 
forintról 46 forintra), a földgáz ára a háromszorosára nőtt (45 forintról 139 forintra), miközben az infláció ösz-
szesített mértéke ebben a 8 évben mindössze 58,8 százalék volt. tehát az áremelkedések mértéke az egyik 
esetben csaknem 50 százalékkal, a másikban közel 100 százalékkal haladta meg az inflációt. az eurostat 
adatai szerint a vásárlóerő tekintetében 2011-ben az egész európai uniót nézve Magyarországon voltak a 
legmagasabbak a rezsiköltségek. 
a hazai privatizáció kezdete óta eltelt bő két évtizedben a legnagyobb áram- és gázszolgáltatóknak 1040 
milliárd forint nyeresége származott a magyarországi működésből: 1995 és 2011 között a villamosenergia-
szektorban érdekelt legnagyobb cégek realizált profitja, adózott eredménye 771 milliárd forint volt –a föld-
gázszektorban ugyanez az összeg 267 milliárd forint. több vállalat még a mostani nehéz gazdasági időszak-
ban is komoly osztalékot tudott fizetni részvényeseinek a tavalyi eredmények alapján. 

rohamosan fejlődik a Xviii. kerület pestszentimrei része. A város-
központ megújítása után a fővárosi csatornázási projekttel foly-
tatódik a településrész felzárkóztatása. A beruházásról november 
13-án tartott imrei lakossági fórumon megteltek helyi lakosokkal a 
sportkastély küzdőterén felállított széksorok.
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– A Fővárosi Közgyűlésben idén 
tavasszal született meg az akció 
ötlete az évek óta kiadatlanul álló 
üzletek hasznosítására – mondta 
Antalóczy Zoltán, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. Va-
gyongazdálkodási Divíziójának 
vezetője. – A program keretében 
a főváros ingyen bocsátotta ren-
delkezésre az egységes arculati 
elemeket tartalmazó reklámmat-
ricákat a portálokra és a kiraka-
tok teljes felületére. Mi pedig azt 
vállaltuk, hogy a helyiségek kí-
vül-belül történő kitakarításával, 
a környezet és a homlokzat meg-
tisztításával alkalmassá tesszük a 
kirakatokat a dekorálásra. ezt a 
munkát a Városgazda gyorsszol-
gálatának munkatársai végezték 
el. Vállaltuk továbbá az online 
adatbázis létrehozását, amelyben 
az érdeklődők megtalálhatják a 
nekik megfelelő helyszínt és üzlet-
helyiséget. 

Antalóczy Zoltán kiemelte, 
hogy a programban való részvétel-
ben a gazdasági hasznon túl a vá-
rosfejlesztési és városképvédelmi 
vonatkozások is fontosak voltak a 
városüzemeltető cég számára.

– A régóta üresen álló üzletek 
kirakatait illegális reklámokkal 
ragaszthatják tele, vagy vandálok 
betörhetik, ami a városkép tartós 
leromlásához és az adott területek 
értékének a csökkenéséhez vezet-
het – mutatott rá a divízióvezető. 
– Vagyis mindenképp az az érde-
künk, hogy a kulturált környezet 
kialakításával minél több ilyen 
üzletet vezessünk vissza a gazda-
ság vérkeringésébe.

A Városgazda munkatársai-
nak munkája hamar megtérült, 
ugyanis a programban meghirde-
tett üzletekből november közepé-
re már csak három maradt bérlő 
nélkül.

A hétvégén 
is ügyelnek
munkaidőn kívül és hétvégén is elérhető 
már a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. gyorsszolgálata, amelynek feladata 
a szerződésben megjelölt önkormányzati 
intézményekben, lakásokban, üzletekben 
előforduló műszaki hibák gyors elhárítá-
sa.

A városüzemeltető cégnél januárban jött létre az in-
tézményüzemeltetési divízió, amelynek feladatköré-
be tartozik az azonnali hibaelhárítás. 

– A gyorsszolgálat az ősz elejéig munkaidőben, 
vagyis 7.30 és 16 óra között végezte el a villany-, víz-
vezeték-szerelési, hibaelhárítási munkákat – mond-
ta Tóth László divízióvezető. – A baj azonban nem 
törődik az idővel, és eddig is előfordult, hogy késő 
délután vagy az esti órákban, esetleg hétvégén tör-
tént áramkimaradás, csőtörés, illetve egyéb műszaki 
hiba, amit a sürgősségtől függően ebben az időszak-
ban is a kollégáinknak kellett megoldaniuk. Ilyenkor 
gondot okozott, hogy megtaláljuk azt a szakembert, 
akit kiküldhetünk. Az új rendszerben már nincs 
ilyen problémánk, mert az előzetesen összeállított 
készenléti munkarend szerint az otthon tartózkodó 
ügyeletes kolléga azonnal segíteni tud.

Az új rendszerben egy-egy vízvezeték-, illetve 
villanyszerelő kolléga áll készenlétben munkaidőn 
túl 16 és 22 óra között, hétvégén 8 és 22 óra között. 
A Városgazda Kondor Béla sétány 16. szám alatti 
telephelyére beérkező bejelentést követően a mun-
katársak rövid időn belül a helyszínre tudnak siet-
ni és megkezdeni a hibaelhárítást, vagy intézkedni 
tudnak, legyen szó egy közterületen tönkrement 
csapról, csőtörésről vagy éppen egy kiégett villany-
óraszekrény, illetve egy kidőlt fa miatt leszakadt ve-
zeték okozta áramkimaradásról.

– A készenléti rendszert este 10 óráig a saját 
munkavállalóinkkal, reggel 6 óráig pedig külső 
partnerek bevonásával működtetjük. A kollégáink 
erre az időre készenléti díjat kapnak, valamint hi-
baelhárítás esetén természetesen túlóradíjat is. Igye-
keztünk olyan beosztást kialakítani, amely lehetőség 
szerint összhangban van a rendezvényekkel kapcso-
latos ügyeleti renddel is, és amely a lehető legkeve-
sebb időt rabolja el a családoktól – tette hozzá Tóth 
László.

➜ P. a

BÉRLőRe TALÁLÓ ÜZLeTeK Maradjon 
lendületben!
A szokásos helyszíneken és a 
már megismert sportágakban 
folytatódik a lakosság számára 
a lendületbe hozzuk! elnevezé-
sű ingyenes sportolási lehető-
ség.

FeLnőTT úsZÁsOKTATÁs
 Időpontok: november 24., december 

1., 8., 15. 9-től 10 óráig. Helyszín: 
Bókay-kert, Park uszoda (szélmalom 
u. 33.) Információ: 06-20-232-3823 
(az új belépőknek előzetes bejelent-
kezés szükséges).

FUTÓPOnT 
 Időpontok: november 26., 28., de-

cember 3., 5., 10., 12., 17., 19. 17 
órától. Helyszín: Bókay-kert. edző: 
Irsán László, 06-20-225-5462.

nORDIC wALKIng
 Időpontok: november 25., december 

2., 9., 16. 17.30-tól. Helyszín: Bókay-
kert. edző: schwarz Mária, 06-30-
961-7731.

ZUMBA
 Időpontok: november 23., 30., de-

cember 7., 14., 21. 11 órától. Hely-
szín: Kondor Fitness (Kondor Béla 
sétány 7.). Oktató: Panda nikolett, 
20-347-8074.

ÖnVÉDeLMI eDZÉseK 
 Időpontok: november 24., december 

1., 8., 15. 10-től 11óráig.Oktató:  
Pataki Krisztián, 06-70-941-5992.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre sikeresen csatlakozott 
a „rögtön jövök” elnevezésű fővárosi kezdeményezés-
hez, amelynek célja a megüresedett, kiadatlan üzlet-
helyiségek újbóli bérbeadása. A Xviii. kerület először 
nyolc, főútvonalhoz közeli üzlettel akart csatlakozni 
a programhoz, de az együttműködési megállapodás 
szeptemberi aláírásakor már csak öt kiadatlan helyi-
séggel kellett számolnia. 

�Miközben 
szinte hétről 
hétre rendkívül 

gazdag programkíná-
latból választhatnak a 
kerületben élők, ha a 
pestszentimrei sport-
kastélyban vagy a 
bókay-kertben kíván-
nak kikapcsolódni, 
valószínűleg kevesen 
gondolnak arra, hogy 
a rendezvények sike-
re érdekében milyen 
fontos háttérmunkát 
végeznek a létesít-
mények dolgozói. 

PusKás attila   

A legtöbb ember munkája látha-
tatlan, hiszen a szervezés gond-
jai, örömei nem kerülnek nyil-
vánosságra. Akár a gyermeknap, 
a napközis tábor vagy éppen a 
szeptemberi Kóstoló örömteli 
perceit éljük a „Bókayban”, akár 
egy sport- vagy gyermekrendez-
vény kapcsán látogatunk el a 
sportkastélyba, minden felhőt-
len perc mögött kemény csapat-
munka áll. 

sport és zene
A sportrendezvények, koncer-
tek mindig sikeresek. A sport-
kastély november közepéig több 
mint száz eseménynek adott 

otthont, és még hátravan a ha-
gyományos szilveszter előtti 
nagy koncert, amelyet decem-
ber 28-án rendeznek.

– Bár való igaz, hogy a leg-
több rendezvényt külsős vál-
lalkozók szervezik, a megvaló-
sításban már a munkatársaink 
közvetlen munkája is benne 
van. nem kell másra gondol-

ni, mint például arra, hogy egy 
versenyen, koncerten valameny-
nyi szükséges eszköz a helyén 
legyen, de ugyanilyen fontos 
feladat a résztvevők és a közön-
ség kiszolgálása, tájékoztatása 
is – mondta Szabó Renáta, a 
Pestszentimrei sportkastély 
rendezvényszervezési vezetője.

A kerület nagyobbik sport-

csarnokában idén lezajlott ese-
mények közül kiemelkedik a 
februári amerikaifutball-torna, 
amely telt házat vonzott. Rend-
szeresek a létesítményben a rit-
mikusgimnasztika-versenyek is. 
Itt tartották tavasszal a Zoltán 
erika táncversenyt, és itt ját-
szotta egyes bajnoki mérkőzéseit 
a PLeR férfi kézilabda-csapata. 

– A belső feladatokon kívül 
munkatársaink segítik a terme-
lői piac működését, és minden 
olyan rendezvényen megtalál-
hatók vagyunk, amely a sport-
kastély körül folyik, legyen az 
utcabál vagy lecsófőző verseny 
– tette hozzá szabó Renáta.

jó tudni azt is, hogy a tűz-
oltósággal és a rendőrséggel 

együttműködve a biztonságra 
is kiemelten ügyelnek az épület-
ben – amelynek befogadóképes-
sége 1200 fő –, így mindig a vá-
ratlan helyzetekre is felkészülve 
várják a szórakozni vágyókat.

népszerű 
a bókay-kert
Tavasztól őszig, sőt télen is nyújt 
változatos pihenési és szórako-
zási lehetőséget a Bókay-kert, 
az év első hónapjában például 
ide költözik a jégpálya a régi 
piactérről. A parkot az üzemel-
tető Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. munkatársai fo-
lyamatosan szépítik. Az átfogó 
átalakításoknak köszönhetően 
az idelátogató hamarosan rá 
sem ismer a folyamatosan meg-
újuló kertre.

A Bókay-kert Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre büszke-
sége, kevés olyan kerület van 
Budapesten, amelyik ilyen jó 
adottságú, rendkívül jól ki-
használható közparkkal ren-
delkezik. ezért nem is csodál-
kozhatunk azon, hogy a város 
más pontjairól és a szomszédos 
településekről is sok látoga-
tót vonzottak például az olyan 
fesztiválok, mint a szeptemberi 
Kóstoló és a Vasárnapi Vásári 
Vigadalom vagy akár a gyer-
meknapi kavalkád. Az idei sze-
zonra megújult strandot pedig 
a helyieken kívül is egyre töb-
ben keresték fel a nyári forró-
ságban.

a szórakoztatásunkért 
dolGoznak eGész évben 
 Bőven volt esemény a Sportkastélyban és a Bókay-kertben

a szeptemberi Kóstoló esti koncertjeire sok ezren gyűltek össze a Bókay-kertben
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

KözéletSikeres pályázatok révén fejlődhet a kerület

� a kossuth tér 
és a laka-
tos-lakótelep 

fejlesztésének előké-
szítéséhez jelentős 
anyagi támogatást 
nyert pestszentlőrinc-
pestszentimre önkor-
mányzata a kerületi 
városrehabilitáció elő-
segítésére májusban 
meghirdetett tér-köz 
pályázaton. a Fővá-
rosi közgyűlés a két 
projektre összesen 
mintegy 189,5 millió 
forint támogatást ítélt 
oda.

A Kossuth tér és a Lakatos-la-
kótelep is frekventált helynek 
számít a XVIII. kerületben. 
Mindkét helyszínen évtizedes 
elmaradást igyekszik pótolni 
az önkormányzat azzal, hogy a 
mai kornak megfelelő közösségi 
tereket hoz létre úgy, hogy azok 
a modern kornak is megfelelje-
nek, de ne veszítsék el megszo-
kott, kedvelt jellegüket sem.

spanyol hatás
A Kossuth tér Pestszentlőrinc 

központi helye, és amint az a tér 
rendezésére kiírt 2011-es ötlet-
pályázat nyomán tartott lakos-
sági fórumokon is kiderült, az 
itt élők érzelmileg erősen kötőd-
nek annak jelenlegi arculatához 
és pihenőjellegéhez. Mostani 
állapotában mégsem tekinthe-
tő közösségi központnak a tér, 
ugyanis 1931 óta nem újították 
fel átfogó jelleggel a parkot.  

A tervek szerint jövő március 
után kezdődne meg a rehabilitá-
ció, amelynek révén a Kossuth 
tér alkalmassá válna különféle 
rendezvények befogadására is. A 
kiviteli tervek ugyan még nem 
készültek el, de azt tudni lehet, 
hogy nagy hangsúlyt kap a zöld-
területek megőrzése. Tehát nem 

kell félni attól, hogy az új elemek 
megjelenése miatt a tér elveszíti 
parkos jellegét.

Amint azt a pályázat is ki-
emeli, a tervezést a madridi 
Avenida de Portugal sétány tér-
szerkezeti megoldása inspirálta. 
Annak ellenére, hogy az Üllői út 
felé eső rész városiasabb jellegű 
lesz, a Kossuth tér elsősorban a 
pihenést, kikapcsolódást szolgá-
ló közpark marad.

réGI-új 
hanGulat
A Lakatos-lakótelep az 1963-as 
építésekor mintaértékű beru-
házásnak számított. Az idén 50 
éves telep lakóközössége nagyon 
aktív, igényes a környezetére, és 
sokat is tesz azért. Az évtize-
dek folyamán azonban a köztéri 
burkolatok, padok és más mű-
tárgyak elhasználódtak, a pihe-

nőhelyeket, gyalogösvényeket 
benőtte a növényzet. 

A lakótelep rehabilitációjá-
nak az a célja, hogy a közösségi 
zöldterületek olyan programok-
nak adhassanak helyet, amelyek 
erősítik a lakók összetartozását. 
A tervezett 63-as emlékpark az 
építés korát idéző térbútorzattal 
emlékeztet majd a lakótelep ak-
kori hangulatára. Ugyancsak itt 
állítanak emléket Brenner jános 

ybl-díjas építésznek, a Lakatos-
lakótelep tervezőjének.

A beruházás során elké-
szül egy központi agora, amely 
nemcsak pihenő- és találkozó-
helyként szolgál, hanem rendez-
vények, sportesemények lebo-
nyolítására is alkalmas lesz. Az 
egyik használhatatlan focipályát 
felváltó közösségi kert pedig a 
nálunk is egyre népszerűbb vá-
rosi gazdálkodásra ad módot.

meGújuló köztér és 
lakótelepi környezet
Két fejlesztésre majdnem 200 millió forintot hagyott jóvá a főváros

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a Kossuth téren az önkormányzat a mai kornak megfelelő közösségi parkot hoz létre

Hamarosan elkészül a díjátadónak ha-
gyományosan helyet adó PIK, de idén 
még a szenczi Molnár Albert Refor-
mátus Általános Iskolában rendezte 
meg közgyűlését a Dr. széky endre 
Pestszentimre Történeti Társaság. Az 
esemény nyitánya a Pestszentimréért el-
ismerések átadása volt. 

kellett a seGítséG
A díj átvételekor Ódor Katalin kö-

szönetet mondott többek között a kerü-
leti lakosoknak, akik az átépítés alatt is 
látogatták a PIK rendezvényeit, a civil 
szervezeteknek és a többi kulturális in-
tézménynek.

– Az ő segítségük nélkül nem tud-

tunk volna létezni – fogalmazott a PIK 
igazgatója.

Gödölle Márton a pestszentimrei ró-
mai katolikus egyházközség újjászerve-
zéséért és a templom felújításáért folyta-
tott tevékenységéért részesült a díjban. 
Mayer Lajos a pestszentimrei városköz-
pont megújításának kezdeményezéséért 
és az M0-ás autópálya Imrén való átve-
zetésének megakadályozása érdekében 
végzett munkájáért kapta a díjat.

sIkeres tevékenyséG
A széky endre társaság 1989-ben 

kezdte meg közhasznú működését. Az 
egyesület célja az, hogy az imrei lakosok 
bevonásával aktív szerepet vállaljon a 
település fejlesztésében és hagyományai 
megőrzésében. A közgyűlésen Pándy 
Tamás elnök beszámolt a társaság ez 
évi tevékenységéről. Kiemelten szólt a 
legnagyobb rendezvényről, a nosztal-
giautazás a XX. századi Pestszentimrére 
elnevezésű nosztalgiavonatozásról.

– A május 26-i rendezvényen a vo-
natutazás mellett a hősök napja tiszte-
letére megkoszorúztuk az első és máso-
dik világháborús emlékművet. Kiállítás 
mutatta be a lajosmizsei vasútvonal és 
az imrei állomások történetét. A gyer-
meknap pedig színes programot kínált 
– mondta Pándy Tamás.

A társaság folyamatosan fotózta, do-
kumentálta a Pestszentimre megújuló 
központjában folyó munkákat, a kato-
likus templom tetőszerkezetének fel-
szenteléséről is video- és fotósorozatot 
készítettek.

Pándy Tamás azt is kiemelte, hogy a 
széky endre társaság nagyban hozzájá-
rult a Hősök terének, azon belül a hősi 
emlékműnek a felújításához.

– Társaságunk tervezi azt is, hogy 
jövőre, az első világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából az önkor-
mányzattal közösen méltó ünnepségen 
adózik a pestszentimrei áldozatok em-
léke előtt.

A KertszépítőK
KAptAK elismerést
rekordlétszámú résztvevővel zajlott idén a szebb, virágo-
sabb kerületünkért elnevezésű pályázat, amelynek díjait 
november 5-én adta át lévai istván zoltán alpolgármester, 
dömötör istván, az önkormányzat településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottságának elnöke és hunyadi ist-
ván városigazgató a rózsa művelődési házban. 

PesTsZenTIMRÉÉRT DÍj
ódor Katalin, a Pestszentimrei Közösségi ház (PiK) igazgatója, gödölle márton római katolikus plé-
bános és mayer lajos diplomata, jogász, Pestszentimre-városközpont megújításának a kezdeménye-
zője vehette át idén a Pestszentimréért díjat lévai istván zoltán alpolgármestertől.

lévai istván zoltán alpolgármester ódor Katalinnak adja át az elismerést

A kerület lakosainak kertszépí-
tő munkája nagyban hozzájárult 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrének a 
Virágos Magyarországért 2013 kör-
nyezetszépítő versenyben a főváros-
tól kapott különdíjához. 

– Több mint 900 pályázó vett 
részt az idei virágültető akcióban. 
Legtöbben a családi házak és a la-
kótelepi előkertek kategóriájában 
indultak – tájékoztatta lapunkat 
Kirrné Feicht Ágnes, az önkormány-
zat környezetvédelmi csoportjá-
nak vezetője. – A résztvevők szá-
ma mutatja a kerületi intézmények 
dolgozóinak, illetve az itt élőknek a 
környezetszépítés iránti kiemelkedő 
érdeklődését. 

Az önkormányzat tavasszal 1297 
láda egynyári virágpalánta szétosz-
tásával segítette a pályázókat, akik 
maximálisan kihasználták a lehető-
ségeket, és – amint azt a díjkiosztón 
Lévai István Zoltán is kiemelte – 
munkájukkal hozzájárultak a kerü-
let elismeréséhez.

A virágültetők kertjeit, erkélyeit, 
előkertjeit a nyáron a szeretve ta-
nulni, az együtt Pestszentimréért és 
a Zöld sorompó egyesület segítségé-
vel látogatták végig a környezetvé-
delmi csoport képviselői. 

– ez a pályázat segítségünkre 
volt a Virágos Magyarországért 
versenyre való felkészülésben, hi-
szen a legszebb lakossági kerteket 
is meg kellett mutatnunk a nyáron 
hozzánk látogató zsűrinek. sokat 
segített a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. is, amelynek munka-
társai a közterületek szépítésében 
vettek részt. A kerület a Fővárosi 
Önkormányzat különdíját kapta 
meg, valamint szponzori felajánlás-
ként 350 darab egynyári növényt – 
tette hozzá Kirrné Feicht Ágnes.

A kerület egyébként tovább szé-
pül a késő ősz folyamán. Az Ül-
tess fát kerületünknek! pályázat 
révén novemberben 300 facseme-
tével gazdagodik Pestszentlőrinc-
Pestszentimre. 

nAPelemeKre is 
JUtott PályázAti 
támogAtás
jelentős összegű, össze-
sen csaknem 84 millió fo-
rintos támogatást kapott 
az önkormányzat az új 
széchenyi terv pályáza-
tain is. a közép-magyar-
országi operatív program 
(kMpop) keretében a 
megújuló energia alapú 
áramtermelés fejlesztésé-
re elnyert 43,7 milliós fo-
rintból napelemeket tele-
pítenek az eötvös loránd 
általános Iskola tetejére. 
a XvIII. kerület elkötele-
zett a környezetvédelmi 
beruházások mellett, 
amit a már megvalósult 
energiahatékonysági 
projektek bizonyítanak. 
Ilyen a több iskola és az 
önkormányzat épületének 
tetejére telepített napele-
mes villamosenergia-ter-
melő rendszer is. a másik 
nyertes pályázat mintegy 
40 milliós összege segít a 
kerületi önkormányzatnak 
a megváltozott feladat-
körrel járó működési 
problémák megoldásá-
ban és az önkormányzati 
tevékenység hatékonyabb 
ellátásához szükséges 
szervezeti változások 
végrehajtásában.
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8 Országszerte több ezer programmal várták az érdeklődőket a könyvtárakKultúra

� az Informatikai és 
könyvtári szövet-
ség 2013-ban is 

összefogásra hívta a 
könyvtárakat, hogy a 
nemzeti kulturális alap 
támogatásával minél 
többen csatlakozzanak 
közülük az országos 
könyvtári napok esemé-
nyeihez. országszerte 
több ezer programmal 
várták az érdeklődőket.

csernai mariann  

Idén októberben tartották az 
Országos Könyvtári napok ren-
dezvénysorozatot. A programo-
kat ezúttal is az Informatikai és 
Könyvtári szövetség szervezte, 
építve a megyei könyvtárak szé-
les körű kapcsolatrendszerére. 
Így az összefogásnak és az ösz-
szehangolt szervezésnek köszön-
hetően országszerte számtalan 
programon lehetett részt venni. 
naponta más-más témakörhöz 
kapcsolódva sokféle kiállításra, 
beszélgetésre, előadásra, könyv-
bemutatóra, olvasáshoz kötődő 
játékra, zenei eseményre várták 
az érdeklődőket. A különféle 
programokat baba, kölyök, tini, 
felnőtt és nyugdíjas kategóriá-
ban rendezték.

eMberI 
kapcsolatok
A mostani eseménysorozat 
középpontjában a valódi egy-
másra figyelés, az emberi kap-
csolatok álltak. Az előadások 
felhívták a figyelmet arra, hogy 
életkortól és lakóhelytől függet-
lenül mindannyiunk számára 
nélkülözhetetlen, hogy értékes 
kapcsolatunk legyen embertár-
sainkkal. Családi, baráti, társas 
kapcsolataink fontos szerepet 
játszanak lelki egyensúlyunk 
megőrzésében is. A rendezvény 
történetében először a határon 
túli könyvtárakat is összefogásra 

hívták, hogy hetedhét határon 
innen és túl valóban minden a 
tartalmas emberi kapcsolatokról 
szóljon.
A Lőrinci nagykönyvtár az 
Országos Könyvtári napok ke-
retében is szórakoztató és szín-

vonalas programokkal várta a 
kicsiket és a nagyokat. Író-ol-
vasó találkozót szervezett Finy 
Petra gyerekkönyvíróval, akit 
ifjú olvasói kitörő lelkesedéssel 
fogadtak. Az írónő a gyerekeket 
bevonva mesélt, játszott; kaca-

juktól zengett a könyvtár. Októ-
ber 10-én, csütörtökön a Divisi 
kamarazenekar előadásában, 
Dinya Dávid vezényletével a Fe-
lesleges karmester című műsor 
szórakoztatta a nézőket. Fény 
derült arra, hogyan boldogul 

egy zenekar karmester nélkül, 
volt hangszerbemutató, s a gye-
rekek is bemutathatták, hogyan 
vezetnének egy zenekart. Pén-
teken együtt játszhattak a csalá-
dok a könyvtár társasjátékklub-
jában. 

kÜlönleGes 
vasárnap
A program zárórendezvénye 
a Könyves vasárnap, amely az 
elismerések és a megbocsátás 
napja. 2009-ben ezen a napon 
adták át először a Könyvtár 
barátja nevű elismerést. ezt a 
gesztusértékű kitüntetést olyan 
személyek kapják, akik támoga-
tásukkal, önkéntes munkájuk-
kal hozzájárulnak a könyvtár 
olvasás- és kultúranépszerűsítő 
munkájához. Az elmúlt évek-
ben tanárok, képzőművészek, 
szakmai előadók és magánsze-
mélyek egyaránt kaptak elisme-
rő oklevelet. emellett ezen az 
őszi napon talált vissza köny-
vébe az elkószált betű, ugyanis 
kihirdették a Mese a furfangos 
betűről című irodalmi pályázat 
nyerteseit. A megbocsátás jegyé-
ben pedig a feledékenyeknek el-
engedték a késedelmi díjat, rá-
adásul a Könyves vasárnapon 
mindenki ingyen iratkozhatott 
be az év végéig.

roskadozó 
polcok meséi
Könyvtárak az emberi kapcsolatokért
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A tanácskozás meghívott vendége 
dr. Gunda András gyógytestnevelő 
tanár, a semmelweis egyetem Test-
nevelési és sporttudományi Kará-
nak adjunktusa, dr. Gyarmathy Éva 
pszichológus, az MTA Pszichológiai 
Kutatóintézetének tudományos fő-

munkatársa, dr. Páli Judit klinikai 
neuropszichológus és pedagógiai 
szakpszichológus, közoktatási szak-
értő volt. 

A Fővárosi Pedagógiai szak-
szolgálat XVIII. Kerületi Tagintéz-
ményének képviseletében Karayné 

Pavalacs Zsuzsa és Ácsné Gergely 
Katalin logopédus előadást tartott, 
Turiné Jámbor Rita logopédus hat-
tagú családja pedig rövid népzenei 
műsort adott elő. 

A konferencia fővédnöke 
Hományi Tamás Márton, a tanke-
rület igazgatója volt.

Solti Imre fejlesztő-gyógypeda-
gógus, a program szervezője el-
mondta, hogy tapasztalata szerint 
a beszélgetés helyét gyakran átveszi 
az információcsere, az utasítás. 

– Mi volt az iskolában? A válasz: 
semmi. Már a kérdést is rosszul 
tesszük fel. Hogy vagy? jól. Panel-
mondatokban beszélünk egymással 
otthon, az utcán az ismerősünkkel, 
a munkahelyünkön – véli a fejlesz-
tő-gyógypedagógus. – A leggyak-
rabban előforduló probléma az el-
hanyagoló „alulnevelés”, aminek az 
a fő oka, hogy a szülők egész nap 
dolgoznak a létfenntartásért, vagy 
munkanélküliek. 

Hogy mi volna az első döntő lé-
pés, arra a kérdésre a szakember azt 
válaszolta, hogy a legfontosabb a 
szeretet és a bizalom kiépítése egy-
más iránt, az, hogy a szeretetünket 
minél többször mutassuk ki. Ma 
már kevéssé jellemző, hogy a fel-
nőttek szeretetteljesen köszöntik 
egymást, vagy akár az, hogy étkezés 
előtt jó étvágyat kívánnak.  

A családban fontos a gyermekek-
kel való együttlét, együttgondolko-
dás, a közös étkezés, játék, zenélés, 
az igényes televíziós műsorok né-
zése, majd megbeszélése. A peda-
gógusok az iskolában sok mindent 
megtesznek a gyerekekért, azonban 
szükség van a biztos, szeretetteljes 
családi háttérre is. 

➜ fülep erzsébet

Barangolás 
Tusnádtól 
Kolozsvárig
erdély tájaival, természeti szép-
ségeivel, az ott élő magyarok éle-
tével ismerkedtek a Bókay árpád 
általános iskola hetedikes diákjai, 
akik a Bethlen gábor Alapkezelő 
zrt. által kiírt határtalanul pályá-
zat nyerteseiként vehettek részt a 
kiránduláson.

Románia legkisebb városkája, Tusnádfürdő 
volt a csoport szálláshelye. Innen kiindul-
va barangolták be a diákok a székelyföldet, 
felkeresve sok-sok nevezetességet és tiszte-
legve erdély történelmi múltja előtt. 

Meglátogatták a szent László gyer-
mekotthont, s ajándékokkal kedveskedtek 
az ott élő nehéz sorsú gyerekeknek. A ki-
rándulás során eljutottak a gyilkos-tóhoz, 
bementek a torjai Büdös-barlangba, és 
leszálltak a parajdi sóbányába is. A gye-
rekek a magyar történelem útját járták, 
a fehéregyházi csata helyszínétől kezdve 
Kézdivásárhelyen át, ahol gábor Áron 
ágyút öntött, Mátyás király kolozsvári 
szülőházáig. A túra során szerzett isme-
retek mellett hétköznapinak tűnő, mégis 
meghatározó élmény volt az is, hogy 800 
kilométerre Budapesttől magyarul beszél-
tek velük. 

Az Olt folyó fölötti függőhídon Indiana 
jonesnak képzelhették magukat, az 
okostelefonok pedig ezúttal valóban hasz-
nosnak bizonyultak, mert az élményeket 
azonnal fényképen örökíthették meg ve-
lük, az új ismeretekről pedig jegyzetek ké-
szültek a technika segítségével. A diákok 
eljutottak a csíksomlyói búcsúhelyre is, 
ahova több mint 400 éve járnak az embe-
rek, s ahol évről évre 200 ezer zarándok 
gyűlik össze pünkösdkor. Virágot vittek 
Orbán Balázs síremlékére szejkefürdőn, és 
gyönyörködtek a házak, sőt olykor a falvak 
bejáratát is őrző székelykapukban.

➜ (v)

színes, szórakoztató programokkal könnyebb a fiatalokat a könyvtárba invitálni

A sZeReTeT És A BIZALOM 
A LegFOnTOsABB 

Őrségben a 
csontvárysok 
magyarország egyik legszebb 
részére, az őrségbe kirándult 
15 diák a Csontváry iskolából. 

Az egyik legősibb és legszebb tájegysé-
get kereste fel október 5–10. között 15 
diák és a kísérőik a Csontváry általá-
nos iskolából. Az emberi erőforrás-
ok Minisztériumának pályázata révén 
utazhattak a gyerekek az őrségbe, ahol 
meglátogatták a nemzeti parkot, ko-
rongoztak, kirándultak, ismerkedtek a 
tájegység történetével és gasztronómiá-
jával, valamint felkeresték a leghíresebb 
látnivalókat.
A pedagógusok arra törekedtek, hogy 
az őrségi programban egyenlő súllyal 
szerepeljen az egészséges életmódra, 
a környezet- és természetvédelemre, a 
gyakorlati életre nevelés, ugyanakkor 
az élménypedagógia módszereivel, esz-
közeivel felejthetetlenné tegyék diákja-
iknak az ökotáborozást.  

Oroszné Pataki Flóra, a Csontváry 
iskola pedagógusa elmondta, hogy a 
nemzeti Tehetség Program pályázatán 
1,46 millió forintos támogatást nyert az 
intézmény. 

A projekt zárásaként a pedagógu-
sok kiállítással egybekötött találkozót 
szerveztek október 21-én a Csontváry 
iskolában, amelyen a diákok mellett 
a szülők is részt vettek. A rendezvény 
alatt a gyerekek táborban készült mun-
kái, a kivetítőn és a tablókon az őrség-
ben készült fényképek voltak láthatók, 
és idézeteket olvashattunk a tanulók 
élménybeszámolóiból is. 

 „Pityerszeren mézeskalácsot sütöt-
tünk különféle magdíszítéssel, utána 
íjászkodtunk, és én lőttem a legköze-
lebb a zöld körhöz.” (Kósa Dominik)

A rendezvény résztvevői az őrség-
ben vásárolt mézen kívül ottani recep-
tek alapján készült ételeket is megkós-
tolhattak.

➜ fülep 

Az idei díJAzottAK
a könyvtár barátja elis-
merést idén ketten kap-
ták meg: horvát Imréné, 
aki magánszemélyként 
fáradhatatlan munkával járul 
hozzá a könyvtári progra-
mok népszerűsítéséhez, 
és tóth Gábor okleveles 
élelmiszer-ipari mérnök, 
aki egészséges életmód 
című előadás-sorozatával 
hosszú ideje lelkesen tereli 
az érdeklődőket a helyes 
táplálkozás felé. a Mese 
a furfangos betűről című 
pályázat nyertesei: Gergely 
luca (9 éves), a kandó téri 
általános Iskola, labancz 
laura (11 éves), a pest-
szentlőrinci német nem-
zetiségi általános Iskola és 
ágoston-papp dorottya (14 
éves), a budapesti Ward 
Mária általános Iskola és 
Gimnázium tanulója. 

A Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat Xviii. Kerületi tagin-
tézménye a család témakörében rendezett konferenciát, 
amelyre a pedagógusokat, a szülőket és az érdeklődőket 
várták november 6-án a Kondor Béla Közösségi házba. 
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Évszázados 
hagyomány
ludaskása-vacsorával ünnepelte a 
márton-napot a vasvári Pál Polgári 
egyesület. A Polgárok házában ren-
dezett 100 fős vacsorán az egyesület 
elnöke, tóth Kálmán volt a házigazda, 
erre az alkalomra ő főzte a hagyomá-
nyos márton-napi ételt.

– A Márton-nap hagyománya a római korba 
nyúlik vissza, Magyarországon pedig a parasz-
ti kultúrában már az 1170-es években említést 
tesznek róla. A gazdasági munkák lezárása után 
a napszámban dolgozó emberek megkapták a 
jussukat, amihez egy liba is járt, mert a nyáron 
felduzzadt szárnyas állományt a tél beállta előtt 
meg kellett tizedelni – mesélte Tóth Kálmán. – 
Ilyenkor készült a ludaskása is, amelybe a liba 
nem túl értékes részei kerültek, a nyaka, a zú-
zája és egyéb belsőségei, illetve a szárnytő. Ma 
már többnyire rizzsel készül, de régen kölessel 
vagy hasonló kásaféleséggel készítették.

A nap a savariában, a mai szombathelyen 
született szent Márton legendájához kapcsoló-
dik, aki a római császár katonájaként szolgált, 
amikor a franciaországi Amiens városában egy 
hideg téli estén megosztotta a köpenyét egy 
koldussal. Éjjel álmában ennek a koldusnak a 
képében megjelent neki jézus, és Márton ettől 
kezdve Istent szolgálta. Később püspökké akar-
ták szentelni, de ő ezt meghallva egy libaólban 
bújt el. A ludak azonban a gágogásukkal elárul-
ták a rejtekhelyét, így Mártont 371-ben püspök-
ké szentelték, és haláláig, 398-ig Tours-ban segí-
tette a rászorulókat.

Ughy Attila polgármester köszöntőjében azt 
a reményét is kifejezte, hogy 10-15 év múlva a 
legtöbb településen lesznek a hagyományokat 
ápoló polgári és civil közösségek.

Bauer Ferenc, a vacsorát szervező polgári 
egyesület alapítója elmondta, hogy az össze-
jövetel egyik célja a gasztronómia és a kultúra 
találkozása volt. Az étel mellé kellemes zene, il-
letve nótacsokor és operettdalok társultak. 

➜ P. a. 

Márton-napi 
vigasságok
ismét lobogott a márton-napi tűz. A 
Xviii. kerületi német nemzetiségi ön-
kormányzat november 11-én hagyomá-
nyos márton-napi felvonulást tartott. A 
diákok sötétedés után maguk készítet-
te lámpásokkal járták az utcákat.

Borongós, esős idővel indult november 11-e, és 
a napsugár egész nap nem ragyogott fel az égen. 
A gyerekeknek azonban semmi sem szeghette 
kedvét. egész nap a német nemzetiségi önkor-
mányzat által szervezett Márton-napi felvonu-
lást várták, hogy saját készítésű lámpásaikat 
szorongatva elsétáljanak a Piros iskolától, va-
gyis a Pestszentlőrinci német nemzetiségi Ál-
talános Iskolától a régi piactérre.

A lámpás felvonulást a régi piactéren Fekete 
György, a XVIII. kerületi német nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke nyitotta meg. A program 
során rövid megemlékezést tartottak, majd a 
tűzoltók segítségével meggyújtották a Márton-
napi óriástüzet. ezt követően az érdeklődők 
belülről is szemügyre vehették a tűzoltóautót és 
az oltásra használt eszközöket. Akit pedig nem 
melegített fel eléggé a körbeállt tűz, az a domb 
tetején forró teát kaphatott. A korgó gyomrok-
kal a libazsíros kenyér és a hagyományos liba 
alakú sütemények szálltak szembe. Az est végén 
szétszéledő, pislákoló fények még hosszan szív-
melengető díszei voltak a kerületi utcáknak.

➜ csernai

Autizmussal 
élőket segítenek 
rajmond Klub néven megtartotta 
első rendezvényét a Budapesti Pat-
rónus Alapítvány az iskolából kikerült 
autizmussal élő fiataloknak és család-
juknak november 8-án a Xviii. kerüle-
ti speciális oktató és Fejlesztő intéz-
ményben, a soFi-ban.

A Budapesti Patrónus Alapítvány, a helyi ön-
kormányzat támogatásával, az autistákat segítő 
Aura egyesület mintájára szülői-ifjúsági klubot 
szervezett a sOFI-ban, hogy a dél-pesti régió-
ban összegyűjtse azokat az iskolából kikerülő 
autizmussal élő fiatalokat, akiknek nem megol-
dott a rendszeres és szervezett ellátása. 

egy olyan közösséget akarnak teremteni, 
ahol az érintett fiatalok, illetve a szüleik meg-
ismerkedhetnek egymással, és így együttesen 
próbálhatják elérni a céljaikat. Az alapítvány 
távolabbi célja az úgynevezett támogatott élet-
viteli szolgáltatási modell megvalósítása Dél-
Budapesten. 

Gulyás Tibor, a Budapesti Patrónus Alapít-
vány elnöke elmondta: a támogatott életvitel azt 
jelenti, hogy a rászorulók szakszerű, szervezett 
keretek között rendszeres segítséget kapnak a 
lakóhelyükön annak érdekében, hogy minél 
önállóbban tudjanak élni.

– A klub az esőember című film hőse után 
kapta a Rajmond nevet – mondta az elnök. 
– Megismertetjük a szülőkkel a támogatott 
életvitel koncepcióját, és a fiatalokkal olyan 
közösségszervező munkát indítunk el, amely 
megkönnyítheti beilleszkedésüket. 

A klubnapot havonta rendezik meg a sOFI-
ban azzal a céllal, hogy – az információk át-
adásán, az ismerkedésen túl – olyan közösséget 
hozzanak létre, amelynek tagjai a kialakulóban 
lévő támogatott életviteli szolgáltatásokat igény-
be tudják majd venni.

A rendezvény után a résztvevők meghívást 
kaptak a sOFI Tök jó parti elnevezésű vidám 
mulatságára is.

Bővebb információ: 
www.patronusalapitvany.hu

➜ fülep

Képgalériát 
nyitottak
Kiállítóteret avatott a 2A és 2B terminál 
érkezési szintjét összekötő folyosón 
a Budapest Airport november 7-én. A 
BUd gallery névre keresztelt kiállítási 
terület elsősorban fotókiállításoknak 
ad helyet a jövőben. első alkalommal 
kortárs magyar ékszerkészítő iparmű-
vészek munkáiról készített fotósoroza-
tot mutatnak be.

A Liszt Ferenc nemzetközi Repülőteret üzemel-
tető Budapest Airport elsősorban magyar mű-
vészek színvonalas alkotásait kívánja bemutat-
ni. Az első tárlatot a tehetséges fiatal alkotókat 
felkaroló Pro jugendstil Művészeti Alapítvány-
nyal közösen szerveztek. 

A kiállítást Szarvas Gábor, a Budapest 
Airport közösségi kapcsolatokért felelős igazga-
tója nyitotta meg.

– Arra törekszünk, hogy utasaink számára 
valódi élményt jelentsen a repülés, illetve a re-
pülőtéren eltöltött idő – fogalmazott az igazga-
tó.  – ennek kiváló eszköze a kultúra és a mű-
vészet. Külön öröm számunkra, hogy egy olyan 
fiatal és tehetséges iparművész ötlete alapján 
valósult meg a kiállítás, aki a Budapest Airport 
munkatársa.

A kerületünk területén található BUD 
gallery megnyitását Kucsák László országgyűlé-
si képviselő, alpolgármester is üdvözölte. 

– nagyon örülök annak, hogy részben helyi 
esemény keretében avathatjuk fel a kiállítást, 
hiszen a repülőtér nemcsak az ország kapuja, 
hanem egyben a kerület legfontosabb gazdasá-
gi szereplője is – hangsúlyozta Kucsák László.  
– sok sikert kívánok a Budapest Airportnak a 
galéria működtetéséhez, egyben bízom abban, 
hogy a jövőben kerületi művészek alkotásai is 
megjelennek a repülőtér terminálján.

A tárlat 2014 januárjáig tekinthető meg. 
➜ fe

A Bókay Árpád Általános Iskola szülői munka-
közössége először rendezett Márton-napi libabált. 
A mulatság, amelyet Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester nyitott meg, elsöprő si-
kert aratott. A színpadon bemutatkoztak az isko-
la néptánccsoportjai, és a diákok előadásában lát-
hattuk a Ludas Matyi című vásári komédiát. Aki 
pedig elég bátor volt, és beljebb merészkedett az 
áthatolhatatlannak tűnő tömegbe, megcsodálhat-
ta és megvásárolhatta az osztályok által készített 
szebbnél szebb kézműves termékeket.

A rendezvénynek az iskola Kiss István ut-
cai tornaterme adott helyet. A helyszínválasztás 
nem volt véletlen, ugyanis a bálon befolyt teljes 
összeget a tornaterem épületének átalakítására 
fordítják. Bár 2011 ősze óta több kisebb javítást 
végeztek az épületen, most egy nagyobb szerke-
zeti átalakításra készülnek. 

– Fő célunk a kis és a nagy tornatermet el-
választó fapalánk kiváltása. Helyette a nagyobb 
tornatermekben is használt térelválasztó füg-
gönyt szeretnénk beépíttetni úgy, hogy a későbbi 
rendezvények alkalmával a kis tornatermi rész 
akár színpadi funkciót is betölthessen – mondta 
Vörösné Éles Csilla, az iskola igazgatónője.

A szülői munkaközösség egy korábbi sikeres 
rendezvény alkalmával már 200 ezer forintot 
gyűjtött a felújítási munkálatokra. emellett a ke-
rületi önkormányzat a kötelező feladatain felül 
is támogatja az iskolák sokrétű munkáját. ennek 
köszönhetően, pályázatok révén, a Bókay iskola 
további egymillió forintot fordíthat felújításra. 
Terveik szerint ezt az összeget a pályázati kitétel-
nek megfelelően még az idén a kivitelezés meg-
kezdésére, főként anyagbeszerzésre fordítják. 

➜ csernai

Benne vagy a bu-liba’?
márton-napi jótékonysági mulatságot rendezett a Bókay iskola. november 8-án 
délután együtt vásározott, lakomázott és vigadozott az iskola apraja-nagyja.

Az Imréket köszöntötték Imrén
Az újjávarázsolt imre-házban köszöntötték idén Pestszentimre imre nevű lakosait 
november 9-én. A meghívott névnaposokat draskóczi zoltán gitárművész és tanít-
ványa, Fülöp Kornél egy főképpen olasz, spanyol és dél-amerikai dallamokból álló, 
valódi latin pezsgésű koncerttel ajándékozta meg.

A zenés program után Ughy Attila polgármester és 
Kucsák László alpolgármester köszöntötte. Ughy 
Attila az Imre név eredetéről és Pestszentimrének 
a XVIII. kerületben elfoglalt helyéről beszélt az ün-
nepelteknek.

– Az Imre név német megfelelője munkás, szor-
galmas embert jelent. Akik itt, Pestszentimrén 
élnek, valamennyien ilyen emberek – mondta a 
polgármester. – A település történetét bemutató 
tablókon végignézve is látszik, hogy a főváros egyik 
legszegényebb része volt ez a terület. Az volt már 
korábban is, amikor még soroksárpéterinek hív-
ták, és az volt az 1950-es Budapesthez csatolásakor 
is, amikor a Pestszentimre névhez a „szent” szót a 
kor szellemiségéből adódóan nem mondták hozzá.

Ughy Attila kifejezte azon reményét, hogy az 
imrei lakosoknak a következő években sikerül be-

teljesíteniük azt, amit elődeik még soroksárpéteri 
idejében elkezdtek. Pestszentimre a falusias jellegű 
településből ugyanis az eltelt évtizedek során kert-
városi övezetté alakult.

– A kerületnek ez a része szép lassan felzárkózik 
Budapesthez, illetve a „nagy testvérhez”, Lőrinc-
hez. nagy volt a hátránya Imrének, ezért szükség 
volt az elmúlt évek fejlesztéseire. Örülnék, ha tíz év 
múlva gyakorlatilag már nem lehetne különbséget 
tenni a kerület két része között, és addigra az imrei 
rész még tovább, a budai zöldövezetek kertvárosi 
színvonalához szépülne – fogalmazott a polgár-
mester.

A névnapi ünnepséget a Pestszentimre-
városközpont megújítása projekt keretében készült 
fotókból összeállított vetítés zárta.

➜ Puskás
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Apróhirdetés

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

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

 tel: 258-4892 mobil: 06 20 915 4433

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

n almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, 
hangszereket, könyveket, kitüntetést, írógépet, csipkét, szőrmét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, karácsonyfadíszeket, hagyatékot! 
díjtalan kiszállással. tel.: 0630/3089148

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

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

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

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

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

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

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

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

oKtAtás
n mAtemAtiKA, FiziKA KorrePetálást VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS 

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

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

sPort-tánC

n erősségem a korom! zumba-gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! 
nálunk kifejezetten előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az 
évek, a kilók és a ráncok, számai! az órán figyelembe veszem a 
jelenlévők fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok ritmikai 
összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. a zumba-
gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges!  
Helyszínek: Xviii. ker. Piros iskola melletti dance city centerben 
cím:1182 üllői út 386. jelenleg minden szerdán 20h. és 
novemBer 1.-től minden hétfőn 15h.-tól. valamint a XiX.ker. Wekerlei 
Kultúrházban minden hétfőn 18h. cím 1192 Petur u.7. gyere bátran, 
mert szeretettel vár farkasné erzsébet sinkó tamás díjas zumba 
oktató és egy jó csapat és 30/9964166 Honlapok: www.zumba-
gold.5mp.eu, www.kineziologia1.hu

Köszönet
n Köszönjük a 2012. évben a Reviczky Zenevár Kis Lakói Alapítvány részére, felajánlott 

személyi jövedelemadók 1%-át. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden felajánlónak, 
szülőnek és óvodai dolgozónak. 213.000,-Ft.-ot az óvoda udvarán elkezdett mozgásos 
érzékelő pálya folyamatos kialakítására fordítottuk.

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 A Budapest Xviii. Üllői- Bartók- Margó társasház pályázatot hirdet, Gondnoki feladatok 
ellátására.  A munkakör ellátásához szükséges feltételek: 1. Vállalkozó igazolvány, 2. Önéletrajz, 
fizetési igény megjelölésével, 3. Szakmai alapkövetelmény: lakatos-villanyszerelői munkákban 
jártasság, 4. Mobil Telefon, 5. Esetleges referenciák. Csak olyan személyek jelentkezését várjuk, 
akik a társasház 1 km-es körzetén belül laknak! Jelentkezni lehet, és a munkaköri leírás kérhető 
az info@zalakepviselet.hu e-mail címen, valamint a közös képviseleten: Bp. 1181. Margó Tivadar u. 
202. Telefonon: 290-7893, 20/9841-372. A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 30.

régiség/mŰtárgy 

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

ingAtlAn

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

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

n Kamatmentes részletre, 222.000 ft./nm átlagáron, Pestszentlőrinc 
zöldövezetében épülő, 37-90 négyzetméteres lakások leköthetők! 
www.emiliahaz.hu

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

n A jó levegőjű Gloriett lakótelepen eladó egy 2 szoba + étkezős 65 nm-es panel 
lakás. A jó beosztású ingatlan a szigetelt ház 4. emeleten helyezkedik el.  A fűtésről 
tömbkazán gondoskodik.  Irányár: 11,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n A Xvii. kerületben, a Szent László telepen eladó egy 2 szobás, 85 nm-es családi 
ház. A körbejárható ház, melyhez garázs is tartozik, a kertvárosi rész egy csendes 
utcájában áll, 204 négyszögöles telken. Irányár: 15,2 MFT. Tel: 06 30 9317-174

n eladó az erzsébet telepen egy masszív, 100 nm-es, 3 szobás cirkó fűtéses 
családi ház az erdő mellett. Az ingatlan 540 nm-es csatornázott telken fekszik, tágas 
terasz, nagy  világos pince /50 nm/ és garázs is tartozik hozzá. Irányár: 24,5 MFT. Tel: 
06 30 9317-174

n Pestszentlőrinc csendes utcájában a Miklós telepen eladó egy felújított két teljes 
értékű lakást /1+3 és 1+2 szobás/ magába foglaló, összesen 220 m2-es, jó állapotú, 
dupla komfortos, szigetelt családi ház, 400 nm-es telken.  Irányár: 28 MFt. Tel: 06 30 
9317-174

n gloriett lakótelepen, kulturált tégla házban eladó egy belső kertre néző, világos, 
kellemes hangulatú praktikusan felújított gyönyörű 40 nm-es, 1+1 szobás, házközponti 
fűtéses, 2. emeleti lakás. Irányár: 9,5 MFt.  Tel: 06 30 9317-174

n eladó Kispesten 71 nm alapterületű, 2+2 félszobás földszinti, erkélyes, parkra 
néző, panel öröklakás . A kiváló közlekedés mellett, az alacsony közös költség is vonzóvá 
teheti. Irányár: 9,9 MFt.  Tel: 06 30 9317-174

n Xviii. kerület Alacskai lakótelepen ELADÓ egy ÚJSZERŰ, 2004-ben téglából épült, 
lift nélküli 3 emeletes társasház tetőterében egy bruttó 90nm-es, 3.5 szobás,  KLÍMÁS, 
tágas életteret nyújtó, minőségi kialakítású szép lakás, PANORÁMA KILÁTÁSSAL, 4 
francia erkéllyel. Fűtése: házközponti egyedi méréssel.  Irányár: 15,99 MFt. Tel: 06 30 
9317-174

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

n Xviii. kerületben, 2008-ban épült, csendes környezetben, kiváló állapotban 
lévő, 43 nm-es amerikai konyhás, azonnal költözhető kertes, földszinti lakás eladó. 
Irányár:13,7 Mft   Tel: 0620/263-8977 

n CsillAgházBAn, 42 nm-es, 1+1 szobás, azonnal költözhető, külön nyíló 
helyiségek, összkomfortos, liftes, lakás eladó. A közlekedés kiváló, csendes barátságos 
szomszédok. Irányár: 8,4 Mft. Tel:0620/263-8977 

n szemereteleP egyik legjelentősebb pontján, egy 220 nm-es ingatlan egy 
24nm-es külön álló épülettel eladó. Remek lehetőség vállalkozóknak, két generációs 
családoknak.  Irányár: 38 Mft. Tel:0620/263-8977

n hAvAnnA utcában, egy 37 nm-es 1+1 szobás, lakás eladó. Azonnal költözhető, 
egyes bútorok az árba beépülnek. Kiváló közlekedés, parkosított lakótelep. Irányár: 6,5 
Mft Tel:0620/263-8977  

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

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

Városgazda
  arróműhely

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

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

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

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Baross u 1/A. fsz. 6. – 62 m² - trafik 

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

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru 
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 
Csontváry u 23. fsz. 294. – 21 m² - borozó 

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

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

Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt 
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs 

Goroszló u 14. fsz. 14. – 14 m² - látványpékség 
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 

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

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

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

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

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

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

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

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

Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 
Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 

Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 
Lakatos út 9. fsz. 1. – 113 m² - húsbolt 
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 

Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem 
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda 
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár 

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 

1 oldal 

2 oldal 

Park Uszoda. Városház u 40. – kb. 14 m² - büfé 
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár 
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 
Üllői út 362. fsz. 8. – 23 m² - ruhakölcsönző 

Üllői út 365. fsz. 2. – 43 m² - szolárium 
Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt 

Üllői út 398. fsz. 1. – 18 m² - büfé 
Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan 

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

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

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

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges 
Vilmos Endre Sportcentrum – 25+6 m² - büfé+raktár 

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

sétány 16. szám alatt 

3 oldal 

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

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

 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. december 2. 9.00 - 16.00 óra 

Pályázati eredmény hirdetése: 
2013. december 6. 14.00 óra

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

www.varosgazda18.hu 
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11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

www.bp18.hu

 Minőségi borok
elérhető áron!

A Kispesti Piactól
100 m-re

a pavilonsoron.
1191 Budapest
Üllői út 218/8.

+36 70 679 1920

www.borhalo.com/kispest
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12 a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségekről a tudomány nyelvénKultúra

Univerzumi 
kitekintés
A szabad Alkotók Köre világaink vi-
lága címmel két helyszínen hathetes 
kiállítássorozatot indított. Alkotásain 
keresztül négy művész mutatja be azt 
az utat, amelyet a lélek jár be.

A szabad Alkotók Körének (sZAK) tagjai 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén élő művészek, 
többek között festők, szobrászok és költők. 
Közülük most négy alkotó művein keresztül 
kaphatunk betekintést abba, milyennek látják 
az utat lélektől lélekig. E. Kottek Péter festő-
restaurátor tekintetét az univerzum felé emel-
ve kutatja az ember határainak titkait. Szikszai 
Sándor festő-grafikus szeme a földi tájon jár, az 
emberi lélek rezdüléseit vizsgálja. Ágoston-Papp 
Mónika keramikus a földi életet beragyogó fény 
forrását keresi, míg Váradi Levente fotográfus 
képein felragyog a teremtés lényege, a szeretet.

Az első művész, e. Kottek Péter kiállítását 
november 12-én nyitották meg hivatalos kere-
tek között. A megnyitóra érkezőknek furcsa zaj 
csapta meg a fülét, és színes képek tárultak a 
szemük elé. ez lenne az oly távoli, néma és sötét 
univerzum? A magányos csillagok otthona? e. 
Kottek Péter szerint igen. A Magyar Csillagá-
szati egyesület tagja, Kovács István pedig nem-
csak hogy megerősítette ezt a képet, de számos 
érdekes történetet is mesélt az univerzum titka-
iról a résztvevőknek.

Az első kiállítás november 22-ig volt látható 
a Városháza galériában. A második, szikszai 
sándor kiállítása november 25-től, a harmadik, 
Ágoston-Papp Mónikáé pedig december 2-tól 
szintén az önkormányzat képcsarnokában lesz 
megtekinthető. Váradi Levente tárlatát decem-
ber 2-tól a Kondor Béla Közösségi Házban mu-
tatják be.

➜ csernai

Ismerje fel 
időben!
november 11. és 17. között ismét meg-
szervezte az egy csepp patikahetet az 
egy Csepp Figyelem Alapítvány. szű-
rővizsgálatokkal és kedvezményekkel 
vártak mindenkit.

Az egy Csepp Figyelem Alapítványt 2005-ben 
Erős Antónia hozta létre azzal a céllal, hogy mi-
nél több ember ismerje meg a cukorbetegséget 
és annak veszélyeit. A televíziós műsorvezető 
azt vallja, hogy a cukorbetegen is lehet egészsé-
gesen élni. ehhez csak néhány egyszerű szabályt 
kell betartani: egészséges táplálkozás, rendszeres 
testmozgás, napi többszöri vércukorszintmérés 
és rendszeres orvosi ellenőrzés.

Az alapítvány évente kétszer szervezi meg az 
egy csepp patikahetet. A rendezvény keretében 
egyes helyeken ingyenes, másutt jelképes árú 
szűrővizsgálatokat lehet igénybe venni, és ked-
vezményesen lehet gyógyászati segédeszközö-
ket vásárolni. A Cseppont-patikákban nemcsak 
ilyenkor van lehetőség egészségügyi szűrésekre, 
hanem egész évben. jelképes összegért kérhe-
tünk vércukor- és vérnyomásmérést, sőt a leg-
több helyen még koleszterinszint-ellenőrzést is. 

A gyógyszerészek szerint ez egy jó kezde-
ményezés, és évről évre egyre több ember él a 
kedvezményes lehetőségekkel. úgy látják, hogy 
az alapítvány rendezvényei nemcsak a cukorbe-
tegségre hívják fel eredményesen a figyelmet, 
hanem más ahhoz kapcsolódó krónikus beteg-
ségekre is. A XVIII. kerületben több Cseppont-
patika is található, ilyen a szarvas, az Árnika, a 
sárga Borostyán, a Lakatos és a Kondor gyógy-
szertár. Éljen a lehetőséggel, méresse meg vér-
cukorszintjét évente legalább egyszer!

➜ csernai

Melankolikus 
délelőtt
egy átmulatott éjszakát követő vidám 
irodalmi villásreggelihez nem biztos, 
hogy radnóti miklós nyújtja a legjobb 
alapot, ám a november 17-i gábli így is 
telitalálat volt az Új-tündérkertben.

Krúdy gyula aligha melankolikus délelőttökre 
gondolt, amikor a múlt század elején útjára in-
dította barátaival a gáblit, ahogy Radnóti sem 
az önfeledt tivornyáiról híres. A legutóbbi gábli 
mégsem okozhatott csalódást a résztvevőknek.

A magyar líra melankolikus klasszikusa egy 
ködös vasárnap délelőtt mindenképpen lélek-
emelő, s mivel november 16-án vitathatatlanul 
megkezdődött kerületünkben a báli szezon, a 
hallgatóság nagyobb részének lelke sem izgá-
gáskodott ezen a délelőttön.

Ughy Attila polgármester Radnóti Miklós 
életútját bemutatva még érthetőbbé tette a fél-
árván cseperedett, majd árván felnőtt költő 
frusztráltságát, s a sebzett lélek csapodárságra 
nyitott hajlama is megvilágosodott. 

A lírai zenei hátteret Draskóczy Zoltánnak, 
a Dohnányi zeneiskola művésztanárának visz-
szafogott gitárjátéka adta, a költő hangját pedig 
Rékasi Károly színművész szólaltatta meg, aki 
a tragikus sors tudatos vállalása mellett a játé-
kos iróniát is értő azonosulással elevenítette fel. 
Talán nem véletlen, hogy a végén maga is elis-
merte: a fellépő számára is igazi élmény volt a 
„másnapos” délelőtt.   

➜ sütő

Honismereti 
szakmai 
délután
„…A gyermekeknek két dolgot kell ad-
nunk: gyökereket és szárnyakat. gyö-
kereket, amelyek tartást adnak, hogy 
tudják, hova tartoznak, de ugyanígy 
szárnyakat is, amelyek az egyiket a 
kényszereitől és előítéleteitől szabadít-
ják meg, a másiknak lehetőséget adnak 
új utakat bejárni (vagy inkább repülni)”. 
Johann Wolfgang von Goethe

goethe szavai olyan fontos dologról mesélnek, 
amelyet mindenkinek szem előtt kellene tarta-
nia az oktatásban. A kerületi iskolákban nem 
csalódhatunk, hisz a gyerekek élményalapú, 
komplex népismereti és hagyományőrző neve-
lést is kapnak. A Kandó Téri Általános Iskola 
és a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet az ezt 
szolgáló eszközök és módszerek bemutatására 
tartott szakmai délutánt.

A hon- és népismeret tanításának sikeressé-
gét már az épületbe lépve megtapasztalhattuk. 
A diákok ugyanis saját készítésű pacsnival és 
darázsfészek süteménnyel várták a vendégeket, 
amiket hagyományos fateknőből kínáltak. Ar-
rébb díszes szőtteseket és csuhébábokat csodál-
hattak meg a résztvevők. A megnyitó részeként 
pedig alsós diákok adtak elő népdalokat és népi 
játékokat. 

A délután folyamán két szakmai előadást 
lehetett meghallgatni. Az elsőt Nits Márta kar-
nagy, Bárczy István-díjas ének-zene tanár tar-
totta, aki a hagyományismeretről mint közös-
ségformáló és összetartó erőről beszélt. Csiba 
Lajosné Emődi Györgyi Artisjus-díjas karnagy, 
ének-zene tanár a művészetek erejéről, a tehet-
ség felismerésének és szakértő gondozásának 
fontosságáról beszélt.

csernai

– Magyarországon több évtizede nagyon magas 
a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos be-
tegek száma, ezért az előadások főként ezekről a 
témakörökről szóltak – mondta dr. Maitz Lász-
ló, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 
ügyvezető igazgatója. – A XVIII. kerületi szak-
rendelőnek több mint húszféle szakellátási terü-
lete van, ezért az újdonságok és a fejlődés bemu-
tatását is fontosnak tartjuk. 

A tanácskozáson részt vettek az intézmény 
munkatársai és vendégelőadók is. 

– Az előbbi előadókat azért is emelem ki, 
mert a szakrendelőnk 130 százalékosan tel-
jesít, ami azt jelenti, hogy nagyon sok az el-
látásra szoruló beteg, így nagyra értékelem, 
hogy munkatársaim a tudományos munkára 
is igyekeznek időt szakítani. ennek egyik pil-
lére a szakcikkek írása, a másik az előadások 
tartása. 

A konferencián többször elhangzott, hogy 
milyen fontos a megelőzés és a szűrőprogramo-
kon való részvétel. A mai magyar lakosság nagy 
része az életviteléből, a lehetőségeiből adódóan 
nem vesz részt szűrővizsgálatokon, mert példá-

ul a munkahelyéről nem tud eljönni. Azokra is 
gondolva, akik hétköznap nem tudják felkeres-
ni a szakorvosi rendelőt, évente két alkalommal 
szombaton szerveznek szűrővizsgálatot az ön-
kormányzat anyagi támogatásával.

Kucsák László országgyűlési képviselő, alpol-
gármester köszöntötte a konferencia résztvevőit, 
majd röviden beszélt a kormány egészségpoliti-
kájáról. statisztikai adatokat sorolva elmondta, 
hogy a magyarok fele keringési, szív- és érrend-
szeri betegségekben, több mint negyede daga-
natos betegségekben hal meg. A 65 év alattiak 
halálozásában 40 százalékot képviselnek a daga-
natos, 30 százalékot a keringési betegségek. ezek 
az értékek 70-80 százalékkal magasabbak, mint 
az európai Unió átlaga.

 – ebből is következik, hogy kiemelt fontos-
ságúak a kormány olyan népegészségügyi kam-
pányai, mint a Dobd ki a hamutartót!, a ne szívj 
tovább!, amelyek a dohányzás okozta egészség-
károsodásra, a leszokást segítő programokra 
kívánják felhívni a lakosság figyelmét, vagy a 
Megnézheted magad! életmód-tudatosító kam-
pány – hangsúlyozta Kucsák László.

➜ fülep erzsébet

Orvosnapok a Rózsában
A dél-pesti egészségügyi dolgozók XXX. tudományos napja címmel kétnapos to-
vábbképzésen vettek részt november elején az egészségügyi dolgozók a rózsa 
művelődési házban. 

Ablak a művészek belső világára 
Ablakok címmel Barti magdolna és Kováts Borbála képzőművész közös kiállítása 
nyílt meg november 7-én a Fehéren Feketén galériában. 

A kerületünkben élő fiatal művész, Barti Magdol-
na alkotásait korábban már láthattuk a Városhá-
za galériában. Akkor Kováts Borbála képzőmű-
vész nyitotta meg a tárlatát, akivel most együtt 
mutatták be a képeiket. ez azért is érdekes, mert 
mindketten az elektrográfia művelői, és összeköti 
őket a kaposvári egyetemi múlt is. 

A vendégeket Nádasdi Mihály, a Fehéren Fe-
ketén galéria tulajdonosa köszöntötte, a kiállítást 
Gábos József  képzőművész nyitotta meg. 

– A fiatal művész képei tekinthetők úgy is, 
mint a világra vetett szemlélődő pillantás, a kör-
nyező közvetlen látványra való reflexió. ezt talán 
még az is erősíti, hogy több képen is megfigyelhe-
tő egyfajta, az ablakok üvegeihez hasonló csillo-
gás, tükröződés – mutatott rá gábos józsef.

Barti Magdolna elmondta, hogy mostanában 
többnyire digitális nyomatokat készít. A munká-
ihoz nyersanyagként általa készített fotókat, kézi 
rajzokat, festményeket használ fel, amelyeket szá-
mítógéppel formál át.  sétái, utazásai alkalmával 

mindig van nála fényképezőgép, hogy megörökít-
hesse, ha valamilyen érdekes dolgot lát.  

Kováts Borbála a legkülönbözőbb digitális 
vagy digitalizált nyersanyagokból hoz létre új fe-
lületeket, formákat a számítógépével. Kompozíci-
ói részben vagy egészben nonfiguratívak. 

– naponta rengeteg információt kapunk, sok-
féle hatás ér minket. Az ember válogat, sokszor 
nem is tudatosan teszi ezt. Hasonlóan alakulnak 
a képeim is.  A nagyobbik részét eldobom, de 
megtartom azt, ami fontos, és módosítom, átren-
dezem, feldolgozhatóvá teszem – avatott be az al-
kotási folyamatba a képzőművész, akit az utóbbi 
években a város témája foglalkoztat.

A falak, a sokféle vizuális minőség találkozá-
sa, az egymásra rakódott történeti és kulturális 
rétegek együttes megjelenése és megjelenítése. Az 
első Falak, rétegek képsorozat készítését 2008-
ban kezdte el, s azóta még két ilyen képegyüttes 
született. A kiállításon minden sorozatból két-két 
képet mutatott be az alkotó. 

➜ fülep
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázHiányt pótolt az önkormányzat – első alkalommal rendeztek kerületi egyházügyi konferenciát

� első alkalommal 
szerveztek egy-
házügyi konfe-

renciát a kerületben, 
amelyre valamennyi 
lőrincen és Imrén 
működő felekezet 
képviselője meghívást 
kapott. a konferencia 
házigazdája kucsák 
lászló országgyűlési 
képviselő, alpolgár-
mester volt, megjelent 
csomó tamás, az egy-
házügyekért is felelős 
alpolgármester, elő-
adóként pedig hölvényi 
György, az egyházi, 
nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolato-
kért felelős  államtitkár 
tisztelte meg a színvo-
nalas, gondolatébresz-
tő rendezvényt.

 
Az egyházügyi konferencia iga-
zán méltó helyen, a Zila Kávéház 
elegáns különtermében fogadta 
a résztvevőket. Az „ötlet gazdá-
ja” Kucsák László alpolgármes-
ter volt, aki elmondta: „szükség 
volt erre a konferenciára, amit 
akár egyetlen közös célra pillan-
tó baráti beszélgetésnek is ne-
vezhetek. Barátinak, barátságot 
építőnek, mert kétség sem férhet 
hozzá: kell hogy lássák, érezzék 
a felekezetek, hogy az állam nem 
hagyja őket magukra, törődik 
velük, s a lehetőségeihez mérten 
segít is. nem vitatható el, hogy 
ennek az eredményei egyre ka-
rakterisztikusabban rajzolódnak 
ki, egyre hangsúlyosabban érzé-
kelhetők. A kormány egyházpo-
litikáját, s ez ma már tényekkel 
bizonyítható, a közösségekért 
való tenni akarás jellemzi.”

MesszIre Mutató 
értékek
előadásában Hölvényi György 
kiemelte, hogy „olyan felekeze-
teket, olyan közösségeket kell 

felépíteni és kialakítani, ame-
lyeknek elengedhetetlen célja, 
hogy harmonikus közösségben 
legyenek Istennel, s ami hason-
lóan fontos, a hívek is ilyen kap-
csolatban álljanak egymással. 
„A hit értékeiből fakadó, táplál-
kozó közösségek ezek, amelyek-
nek az ereje messzire mutat.”

Kitért az államtitkár az egy-
házi iskolák egyre növekvő 

számára, de egyúttal a felelős-
ségükre is, hiszen ezek az in-
tézmények fontos színterei a hit 
építésének és megtartásának.

ne seMleGesen!
„Örömteli, hogy az egyház és 
az egyházi keretek között folyó 
oktatás révén egyre több helyen 
végigkísérhető – az óvodától, 
az általános és középiskolán át 

egészen a felsőoktatási intéz-
ményben megszerzett diplomá-
ig – egy-egy emberke felnőtté 
válása, aminek csak és kizárólag 
haszna lehet. Az, mert olyanok 
gyarapítják általuk a társadal-
munkat, akiket a hit vezérel. ez 
pedig egy olyan országban, mint 
a keresztény gyökerű Magyaror-
szág, elengedhetetlen.” – mond-
ta Hölvényi györgy.

Az egyházi iskolák padjaiban 
ülők jövőjéért vállalt kötelezett-
ségből fakad, hogy „ezekben az 
intézményekben elképzelhe-
tetlen az oktatás semlegessége, 
mert hangsúlyozni kell a hitet. 
Igaz, ugyanazokat a tantárgya-
kat oktatják, ugyanazokkal a 
szavakkal, ám kicsit mégis a 
másként…”

Az államtitkár kiemelte, 

hogy az elmúlt évtizedhez ké-
pest más lett az állam és az egy-
ház viszonya. őszinte és jó lett, 
amit észrevettek már a „másik 
oldalon” is.

százMIllIó 
hIttanra
A határon túli egyházak lehető-
ségeiről úgy vélte az államtitkár: 
„Az előző kormány probléma-
ként kezelte, a mostani a felada-
tának tekinti. Az anyagi lehe-
tőségek kérdése nagyon fontos, 
mert ez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy Magyarország a lehető leg-
több segítséget tudja nyújtani a 
határon túl élő magyaroknak, a 
civil szervezeteknek.”

Hölvényi györgy azt is el-
mondta, hogy „jövőre százmil-
lió forint jut a kis létszámú hit-
tancsoportok működésének a 
megsegítésére”.

 
szemeretelePi 
szAvAK
Kiss lászló, a 
szemeretelepi reformá-
tus gyülekezet lelké-
sze hozzászólásában 
többek között ezeket 
a gondolatokat vetet-
te fel: „Kötelességünk 
a leszakadó rétegek 
megsegítése, ehhez 
azonban sok erőre, 
időre, energiára és 
pénzre van szükség… 
A hitoktatásra járókkal 
az elején több a kudarc, 
ezt azonban kitartással 
sikerélménnyé lehet 
változtatni… Az állam 
és az egyházak közös 
ügye a vallás, a hit 
terjesztése.”


 

Gondolatok a hitről
Megnőtt az egyházak szerepe és cselekvési szabadsága
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– Lassan elképzelhetetlen lesz az ünnep 
az akciójuk nélkül…

– Igen, ez már a negyedik alkalom. 
Minden évben hatvan ajándékkal meg-
töltött cipősdobozt adunk át egy kará-
csonyi koncert és megemlékezés kere-
tében. Az eddigi sikerért köszönet jár 
a  Békéssy sándor Baptista Értelmiségi 
egyesületnek, a pestszentimrei baptista 
gyülekezet tagjainak és az itt élő embe-
reknek, akiknek a jóvoltából 2500–4000 
forint értékű adománnyal lephetünk 
meg egy-egy rászorulót. Látjuk, hogy 

micsoda örömöt szerzünk a dobozok 
tartalmával, így az idén is szeretnénk 
melegebbé tenni az ünnepüket. Az akci-
óval lehetőség nyílik arra, hogy mi is ad-
junk abból a szeretetből, amit kaptunk. 
Arra kérünk mindenkit, hogy kapcso-
lódjon be az ajándékozás körforgásába.

– Azt említette, hogy milyen értéket 
rejtenek majd a dobozok. De kik kapják 
meg?

– Az újszülöttektől kezdve a 14 éves 
korú imrei gyerekekig mindenkinek jut-
hat belőlük.

– Milyen ajándékokra gondolnak el-
sősorban?

– széles a paletta, mert minden évben 
látjuk, hogy a kicsinység is mérhetetlen 
boldogsággal tölti el a gyermekeket. el-
sősorban játékokra, kisautókra, labdák-
ra, babákra, plüssállatokra gondolunk, 
de hasznos lehet az iskolai eszköz is. A 
toll, a ceruza, a számológép, a zsírkréta, 
a kifestő, a jegyzettömb, a notesz. A hi-
giéniai eszközök, a fogkefe, a fogkrém, 
a szappan, a fésű is jó szolgálatot tesz, 
és persze a napszemüveg, a póló/trikó, a 
játék, a bizsu, a hajgumi, az óra, a ké-
peskönyv is mosolyt csal az arcokra. 
Kedves és személyes lehet egy képeslap 
is néhány üdvözlő sorral. 

– Mi ne kerüljön a dobozokba?
– elhasznált játékot, ruhát, könyvet, 

agresszivitásra késztető képet, konzer-
vet, romlandó ételeket ne hozzanak, de 
lehetőleg csipszet, gyümölcsöt, folyé-
kony sampont, testápolót, gyógyszert, 
törékeny tárgyakat, alkoholt és erotikus 
képeket sem.

– Hogyan készítsék el az ajándékozók 
a dobozokat?

– Azt kérjük, hogy a doboz tetejét és 
alját vonják be színes csomagolópapír-
ral, majd töltsék meg az ajándékkal, de 
ne ragasszák le. A dobozba tett cédulá-
ra írják fel, hogy kinek szánják. Például 
„fiú 12” vagy „lány 8”. A csomagokat mi 
„nevesítjük”, s úgy adjuk át a gyerme-
keknek. Aki nem tudja becsomagolni 
az ajándékot, az elhozhatja csomagolás 
nélkül is.

– Hova vigyék, és mikor a meglepeté-
seket az „angyalkák”?

– Az imaházunkba, a nemes utca 
28.-ba várjuk őket és az ajándékaikat 
november 17-től december 7-ig szerdán-
ként 17.30 és 20 óra, vasárnaponként 9 
és 12 óra között.

– Mikor találkozik egymással a doboz 
és a megajándékozott?

– December 13-án, pénteken délután. 
Az ajándékokat karácsonyi műsor kere-
tében adjuk át az imaházunkban.

Eljövetel, 
kisböjt – 
advent
Advent a keresztény kul-
túrkörben a karácsonyt 
(december 25-ét) meg-
előző negyedik vasárnap-
tól (vagyis a november 
30-i szent András nap-
jához legközelebb eső 
vasárnaptól) karácsonyig 
számított időszak. A ka-
rácsonyi ünnepkör ettől 
kezdve vízkeresztig (ja-
nuár 6-ig) tart. 

Advent eredete a IV. századig 
nyúlik vissza. Az adventi va-
sárnapok számát VII. gergely 
pápa határozta meg négyben. 

Advent első vasárnapja 
egyúttal a keresztény egyházi 
év kezdetét is jelenti.

Az advent szó jelentése „el-
jövetel”. A karácsonyt meg-
előző várakozás ugyanis az úr 
eljövetelében éri el jutalmát. 
Régebben „kisböjtnek” is ne-
vezték ezt az időszakot.

A katolikus egyházban az 
advent liturgikus színe a lila, 
amely a bűnbánatot, a szent 
fegyelmet és az összeszedettsé-
get jelképezi. Advent harmadik 
vasárnapján, örömvasárnapon, 
az úr eljövetelének közelségét 
ünneplik; e nap liturgikus szí-
ne a rózsaszín. Az egész idő-
szakban dísztelen a templomi 
oltár, az orgona szerepe pedig 
az énekek kíséretére korláto-
zódik

elterjedt szokás az adven-
ti hétköznapokon a hajnali 
mise. ezeken a szertartásokon 
a karácsonyi várakozás mel-
lett szűz Mária tisztelete kap 
hangsúlyt.

Hölvényi györgy államtitkár nagy átéléssel beszélt a lehetőségekről, még Kucsák lászló alpolgármester arcára is mosolyt csalt

AZ IMReIeK AZ IMReIeKÉRT Kisdiákok 
vetélkedtek

 
országismereti vetélkedőt 
rendeztek november elején 
a sztehlo gábor evangélikus 
általános iskolában.

 
A vetélkedőn 17 csapat versenyzett, 
csapatonként 3 fővel. A versenyre az 
alábbi iskolák neveztek be: Pestszent-
lőrinci német nemzetiségi Általá-
nos Iskola (Piros iskola), Vajk-szi-
get Általános Iskola,  Fekete István 
Általános Iskola (X. kerület), Ady 
endre Általános Iskola (gyál), eöt-
vös Loránd Általános Iskola, sztehlo 
gábor általános iskola, amelynek a 
diákjait csak  „kis sztehlósoknak” 
nevezik az intézmény falai között.

Íme, a helyezések. A németet 
tanuló diákok között: 1. Falsche 
Marmor csapat (Molnár Melinda, 
Barkó Regina, szomora gábor). 
Felkészítő tanár: Orosné Regős 
Olympia. 2. Orangensaft csapat 
(weidinger Adrienn, Pora Vivien, 
Börcs Dóra). Felkészítő tanár: Dankó 
Zsófia, 3. strudel csapat (Banga 
Zsófia, Kollányi Kata, györgydeák 
Mónika). Felkészítő tanár: Orosné 
Regős Olympia. Mindhárom csapat 
a Piros iskolát képviselte. 

Az angolt tanuló diákok között: 1. 
London (Varga nikolett, győri Kin-
ga, szollár Zsófia) a Fekete István 
iskolából. Felkészítő tanár: gattyán 
erzsébet 2. Vérnarancs (Kaposi-Ly 
Anna, Baranyai Dániel, gombás 
András) az eötvös iskolából. Fel-
készítő tanár: Mészáros Kinga, 3. 
Union jack (nagy Dorottya, gyovai 
Dóra, Muka Bernadett) a Fekete 
István iskolából. Felkészítő tanár: 
gattyán erzsébet.

Különdíj: Crumble (Bánki Do-
rottya, nagy Henrietta, sereg Dáni-
el) a Vajk-sziget iskolából. Felkészí-
tő tanárok: Back eszter és Mihályi 
györgyi.

negyedik alkalommal rendezi meg a baptista egyház az imreiek az 
imreikért elnevezésű cipősdoboz-akciót. A cél az, hogy ajándékkal 
lephessék meg a nehéz szociális körülmények között élő 1–14 éves 
pestszentimrei gyermekeket. háló gyulát, a gyülekezet vezetőjét 
kérdeztük.
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advent 
a kerÜletben
november 30. 18 óra: Adventi kettőskereszt-állítás a Haladás utca 
és az Üllői út sarkán a jobbik szervezésében. Áldást mond: Hegedűs 
Lóránt református lelkész.

December 1. 10 óra: A tücsök és a hangya – zenés élőszereplős báb-
játék kicsiknek az esztrád színház előadásában, utána kézműves 
foglalkozás. Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház.

December 1. 10 óra: Rendhagyó adventi vásár a Rózsa Művelő-
dési Ház és az L-Térő Alapítvány közös szervezésében. színes vásári 
forgatag, kézműves foglalkozások, állapotfelmérések, szolgáltatások. 
Te döntesz – Hozleiter Fanny Mosolyka könyvének dedikációval és 
kedvezményes vásárlási lehetőséggel egybekötött bemutatója. Hely-
szín: Rózsa Művelődési Ház.

December 6. 17 óra: Adventi táncház a Rózsa Művelődési Ház-
ban.

mit hozzon 
a jézuska? 
Karácsony közeledtével a havanna-lakótelepi Könyvtár 
rajzpályázatot hirdet a kerületben élő gyermekek szá-
mára.

A feladat: rajzoljátok le, hogy MIT HOZZOn A jÉZUsKA? Minek 
örülnétek a legjobban, mit szeretnétek találni a karácsonyfa alatt? 

A pályázatra készített rajzaitokat hozzátok be a Havanna-lakóte-
lepi Könyvtárba (Csontváry utca 32.), és tegyétek ki az üzenőfalra. 
A három legjobb alkotás felkerül a könyvtár honlapjára. 

A pályaművek leadási határideje: december 2.

repÜléstörténeti 
kiállítás a köki 
terminálban 
A nagy sikerű ég és Föld – A polgári repülés és Buda-
pest Xviii. kerülete című időszaki kiállítást  június 20. 
és október 31. között 30 csoport, csaknem 1700 látoga-
tó kereste fel. november második felétől új helyszínen 
és részben megújított, kibővített anyaggal várja az ér-
deklődőket a tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti 
gyűjtemény légiforgalmi és repüléstörténeti kiállítása.

Az új kiállítás ünnepélyes megnyitója november 20-án, szerdán 18 
órakor lesz a KÖKI Terminálban (I. emelet, 155. üzlet). Köszöntőt 
mond: Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere. 

A Magyar Repüléstörténeti Társaság kiadványait (Zsaludek end-
re: Il–14, Kasza józsef: Vagány fiúk; Kasza józsef: Pilóták; győri já-
nos: Akiknek nem volt szerencséjük) Zsaludek endre, Hérincs Ist-
ván és dr. Hegedűs Dezső mutatja be.

A kiállítás megtekinthető 2014. január 31-ig, keddtől vasárnapig 
10 és 18 óra között.

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 24. 11 óra: A Dzsun-
gel könyve – zenés vadkaland a 
Turay Ida Színház előadásában. 
Belépőjegy: 1700 Ft/fő.
November 27. 17 óra: Irodalmi 
est – TAMA
November 30. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
November 30. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
December 7. 15 óra: Számít6tsz 
rám – beszélgetés a daganatos 
betegségekről
December 8. 11 óra: Suszter és 
a karácsonyi manók. Belépő-
jegy: 990 Ft/fő.
December 8. 15 óra: Ma éjjel 
szabad vagyok – zenés bohózat 
három felvonásban. Belépőjegy: 
2200 Ft, diákoknak és nyugdíja-
soknak 1500 Ft.
Zumba, zsírégető torna, a New 
Dance World és a Magic Dance 
tánciskola a Rózsában. A rész-
letekről az elérhetőségeinken 
kérhető felvilágosítás.
Az év hátralévő részében szá-
mos programot kínálunk az ér-
deklődőknek. Például karácsonyi 
koncertet ad a Kaláka, és több 
színdarabot is megtekinthetnek 
majd a Rózsában. Az előadások-
ra már most kaphatók jegyek a 
nyitvatartási időben. A részletes 
programról érdeklődni lehet sze-
mélyesen a művelődési házban 
vagy az intézmény honlapján.
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket Exp-
ressz-jegyiroda működik. Jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
November 23. 18 óra: PLER-
Budapest–SZESE Győr férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 24. 10 óra: Országos 
Gyermek Kézilabda-bajnokság
December 1. 16 óra: PLER-
Budapest II–Kecskemét férfi NB 
I/B-s bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
December 8. 8 óra: IX. Bircsák 
Gusztáv öregfiúk és II. Kapcsos 
Sándor veterán teremlabdarúgó-
torna
December 8. 16 óra: PLER-
Budapest II–Mizse KC NB I/B-s 
bajnoki kézilabda-mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 23. 11 óra: Társas-
játék klub
November 26. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
November 28. 17 óra: Izgő-

mozgó klub
December 3. 17 óra: Árvay 
Zolta festőművész kiállításának 
megnyitója
December 4. 16 óra: Mikulás a 
könyvtárban
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
December 6. 17 óra: Mikulás-
várás a könyvtárban. A részle-
tekről telefonszámunkon vagy 
személyesen érdeklődhetnek.
Takács Zsóka új képekkel frissí-
tett tűzzománc-kiállítása egész 
hónapban megtekinthető.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
November 25. 17 óra: Mese 
gyermekeknek
November 29. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja
December 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
December 6. 16 óra: Csere-bere
A könyvtárban az év végéig 
folyamatosan látogatható a 
Gárdonyi Géza emlékére össze-
állított kiállításunk. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
November 21. 16 óra: a Havan-
na-csoport klubdélutánja
November 23. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
November 24. 10 óra: Csoki 
koncert – játék és muzsika 
60 percben óvodásoknak és 
kisiskolásoknak Zelinka Tamás 
műsorvezető kalauzolásával, 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
növendékeinek és művésztaná-
rainak közreműködésével 
November 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 27. 18.45: Zumba 
Nikivel 
November 28. 14.30: Kerületi 
versmondó verseny a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium szervezésében. 
November 30. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
November 30. 15 óra: Charley 
nénje – zenés vígjáték a Figurák 
színjátszó társulat előadásában
November 30. 15 óra: Szá-
mít6sz rám klub
December 1. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 3. 17 óra: Kiállítás-
nyitó ünnepség
December 3. 18 óra: Bevezetés: 
általános tudnivalók a Bibliáról – 
Pais István professzor előadása
December 4. 18.45: Zumba 
Nikivel
December 5. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE Mikulás-
napi összejövetele
December 6. 17 óra: A 
Hercegnő és a kobold – zenés 
mesejáték gyermekeknek az 
Ikrek Stúdió előadásában.
December 7. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
December 7. 10 óra: 6. Sün Day 
– a Magyar Törpesün Tenyész-
tők és Tartók Egyesületének 
szervezésében
December 8. 10 óra: Csoki 
koncert – játék és muzsika 
60 percben óvodásoknak és 
kisiskolásoknak Zelinka Tamás 
műsorvezető kalauzolásával, 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
növendékeinek és művésztaná-
rainak közreműködésével. Utána 
kézműves foglalkozás gyerme-
keknek. 

Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás.

városházA díszterem
városház utca 16.

November 22. 18 óra: Egy újabb 
korty derű. V. Kulcsár Ildikó 
Fiús anyák, lányos apák című 
könyvének bemutatója zenei 
aláfestéssel a NATIK szervezé-
sében. 
December 1. 18 óra: Fellegi Ta-
más Liszt-díjas zongoraművész 
hangversenye

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
November 20. 18 óra: a Repü-
léstörténeti Társaság könyvbe-
mutatója 
Az Ég és Föld – A polgári repü-
lés és Budapest XVIII. kerülete 
címmel összeállított repülés-
történeti kiállításunk november 
20-tól a KÖKI Terminál első 
emeletén (155-ös üzlet) látható. 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 
10 és 18 óra között.
A 20 kerületi híres emberhez in-
teraktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a híressé-
gekhez kapcsolódó elnevezése-
ket, épületeket, szobrokat talál 
az érdeklődő. Az alkalmazás a 
honlapunkon érhető el. Nyitva 
tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 
16 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetéssel.
A Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből című kiállítás 
december első felében nyílik. 
A részletekről honlapunkon 
tájékozódhatnak. 
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Nyitva tartás: kedden 10–18 
óra között, szerdától szombatig 
14–18 óra között. Kiállítóter-
münk november 20-án és 23-án 
előreláthatólag zárva lesz. Erről 
a honlapunkon tájékoztatjuk az 
érdeklődőket.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

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

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Az ősszel még továbbra is külső 
helyszíneken várjuk programja-
inkra az érdeklődőket.
Kastélydombi Iskola (Nemes 
utca 56–60.):
Bajnokok tánciskolája a Studio 
2000 Táncsport Egyesülettel 
minden vasárnap. 10 órától 
manócsoport, 11 órától step by 
step 6–10 éveseknek, 14 órától 
ificsoport, 16 órától felnőtt 
csoport, 18 órától táncklub 
versenyzőknek.
Szerdánként 19 órától 
salsaoktatás.
Zumba kedden és csütörtökön 
19.15-től. Belépőjegy: 700 Ft.
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.):
November 29. 18 óra: Szín-
házbarátok klubja. Meghívott 
vendég: Pogány Judit Kossuth- 

és Jászai Mari-díjas színésznő, 
érdemes művész. Belépőjegy: 
300 Ft.
Péntekenként klasszikusbalett-
foglalkozás. 
Szenczi-Molnár Albert Reformá-
tus Általános Iskola (Nagykőrösi 
út 55–57.)
Néptáncoktatás és tánc-
ház felnőtteknek októbertől 
szerdánként 18 órától. Előzetes 
jelentkezést kérünk.
A Pestszentimrei Sportkastély-
ban Baba-dúdoló és Maszat-
kuckó-foglalkozások. Érdeklődni 
a PIK Ház elérhetőségein lehet.
A programokról bővebb infor-
mációért érdeklődjön szemé-
lyesen az Imre-pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.), telefonon 
(291-9202), illetve keresse 
műsorfüzetünket, látogassa meg 
weboldalunkat (www.pikhaz.
hu) vagy Facebook-oldalunkat 
(www.facebook.com/pikhaz). 

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

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

PolgároK házA
üllői út 517.

November 24. 16 óra: Madách 
Filmklub. Szerelem második 
látásra. 

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

December 5. 18 óra: Nemzeti 
estek. Meghívott vendég: Hege-
dűs Lóránt református lelkész.

Pályaválasztási 
anKét lesz

A kerületi pedagógiai hét prog-
ramsorozatának keretében pá-
lyaválasztási ankétot rendeznek 
az általános iskolás diákoknak 
november 25-én, hétfőn 16 és 
20 óra között a Karinthy Frigyes 
Gimnáziumban (Thököly u. 7.). 

istentisztelet 
és KoszorÚzás

December 1-jén, advent első 
vasárnapján Bálint Benczédi 
Ferenc kolozsvári unitárius 
püspök tartja az ünnepi is-
tentiszteletet a Szervét Mihály 
téri templomban, ahol adventi 
koncert is lesz. A gyülekezet
hívja és várja a híveket és az 
érdeklődőket. Unitárius hír 
az is, hogy november 17-én 
a kerületi unitáriusok Dávid 
Ferenc egyházalapító püspökre 
emlékeztek. Az istentisztelet 
után megkoszorúzták a Dávid 
Ferenc utca és a Barcika tér 
sarkán lévő óvoda falán lévő 
emléktáblát.

Keresd a BéKét 
és járj utána!

A Lőrinci Érdeklődők Teaháza 
(LÉT) szeretettel meghívja Önt 
következő, adventi alkalmára: 
december 2-án, hétfőn 18 órai 
kezdettel Korzenszky Richárd, 
a tihanyi bencés apátság 
perjele a pestszentlőrinci evan-
gélikus templomban (Kossuth 
tér 3.) osztja meg gondolatait 
lelkiségről, nevelésről, hitről 
és emberségről az ünnepi 
előkészület fényében. 17.30-tól 
adventi vendégvárást tartunk, 
ahol karácsonyi kiadványokat, 
képeslapokat lehet vásárolni, 
illetve rövid adventi éneklésre 
is nyílik lehetőség.

Programok
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Az oldalt összeállította: róth ferenc
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A sportoló két hónapot tölthet 
el a floridai Boca Ratonban 
található teniszakadémián. A 
menedzser-édesanyát, Valkusz 
Valériát kérdeztük.

– Nagyon szomorú?
– Kellett néhány nap, amíg 

megszoktam, hogy Máté nincs 
itthon, nincs velünk a családi 
házban. Tavaly egy hónapig 
volt kint az egyesült Álla-
mokban, most meg pontosan 
kétszer annyi ideig lesz távol. 
egy édesanyának ez nagy idő, 
de valahogy majd csak „túl-
élem”…

– Már csak azért is, mert 
bizonyára napi kapcsolatban 
van a gyerekkel, aki feltehetően 
nincs is olyan rossz helyen…

– ez igaz, mert amikor elő-
ször bejelentkezett, áradozott, 
hogy milyen szép minden. 26 
fok a hőmérséklet, gyönyörű-
en süt a nap, és minden csupa 
zöld.

– Akkor ezért sem kell saj-
nálni, hogy nincs a mama mel-
lett. Mondja, minek köszönhe-
ti Máté, hogy eljuthatott erre 
az elit akadémiára?

– nem fogja elhinni, kizá-
rólag saját magának. A tavalyi 
nike junior Tour megnyerése 
után hívták meg őt, s termé-
szetesen éltünk a lehetőséggel. 
nekünk csak a repülőjegyet 
kellett fizetni, az ottani két 
hónapját az akadémia fedezi, 
ellátással, szállással együtt.

– gondolom, pontos edzés-
terv, időbeosztás várta őt.

– napra lebontva. Azt, 
hogy edz, tán felesleges is em-
lítenem, de ezen túl mentális 
és kondícióedző is foglalko-
zik vele. A tréningek mellett 
versenyeken is elindítják őt. 
Az első december elején lesz, 
majd rá egy hétre a következő. 
De mindezt megelőzi egy ba-
hamai torna, amely az előbbi 
kettőnek lesz az előversenye.

– Máté 85 százalékos muta-
tóval zárta a szezont. 46 mecs-
cséből 39-et megnyert, ami 
kiváló. A háttérben nyilván 
jó edző állt, mégis váltottak, 
más irányítja a fia munkáját. 
Miért?

– nem volt gondunk Kis 
Viktorral, nagyon is sokat 
köszönhetünk neki. Máténak 
alapvetően azért kellett új 
edző, mert azt a rengeteg uta-
zást és távollétet, ami jövőre 
vár rá, már nem tudtuk volna 
megoldani Viktorral.

– Ki lett az új mester?
– egy szlovák szakember, a 

46 éves Roman Hajdusik, aki a 
pozsonyi testnevelési főiskolán 
szerzett diplomát. Látta Má-
tét, megnézte pályán és pályán 
kívül is. A fiamnak „tetszett”, 
neki is ő, így aztán együtt dol-
goznak, edzenek, és ami nem 
lényegtelen, együtt utaznak a 
jövő évben.

– Ezt miért hangsúlyozza?
– Azért, mert csak az első 

félévben 13 külföldi versenye 
lesz Máténak. európában és 
a tengerentúlon lép pályára, 
hogy elérje a célját.

– Ami pedig nem más, 
mint…

– jövőre is az U16-osok 
között játszik még, így remél-
hetjük, hogy jól szerepel majd 
a korosztály európa-bajnok-
ságán, magyarán, megnyeri… 
Célja az is, hogy egy korosz-
tállyal feljebb, az U18-asok kö-
zött a világ 250 legjobbja közé 
kerüljön, ami nagyon nagy do-
log lenne.

– úgy tűnik, a srác egy-
re nagyobb elszántsággal veti 
bele magát ebbe a „világsport-
ágba”.

– Csak így lehet, egyébként 
elég volna heti egy edzés is, de 
abból nem lenne semmiféle 
eredmény. Mi meg azt akar-
juk, hogy legyen. 

KÉT HÓnAP 
AMeRIKÁBAn 
november 3-án utazott el, s csak karácsony előtt ér-
kezik haza a kerületünkben élő és tanuló teniszkiváló-
ság, valkusz máté.

A formagyakorlatok (kata) és a 
küzdelmek (kumite) során 16 
arany-, 10 ezüst– és 12 bronz-
érem jutott a magyaroknak, 
ami azt jelentette, hogy váloga-
tottunk a legjobbnak és a leg-

egységesebbnek bizonyult a 41. 
alkalommal lebonyolított konti-
nensviadalon. ezek alapján ter-
mészetesen az országok közötti 
pontversenyt is megnyerték a 
mieink, 80 ponttal. A második 

helyen a skót válogatott zárt 54 
ponttal, míg a dobogó harma-
dik foka a román nemzeti válo-
gatottnak jutott, 27 ponttal.

Érthetően elégedetten nyilat-
kozott a küzdelmek után Gali 
Csaba, a szövetség képviselője, 
az eb versenyigazgatója.

– ez nemcsak egy verseny 
volt a sok közül, hanem egyben 
a szakágunk, a wado kai felejt-
hetetlen ünnepe is. Remélem, 
hogy a versenyzők, a vendégeink 
és a nézők is ilyen érzésekkel 
távoztak a kontinensbajnokság 
után – jellemezte a látottakat a 
szakember.

Az európai szövetség kijelölte 
a jövő évi, 42. európa-bajnokság 
színhelyét: Olaszország várja a 
versenyzőket.

nem kis feladatra vállalkozott 
a két rendező, a XVIII. kerületi 
önkormányzat és a Lőrinc 2000 
se, hiszen a Mezeifutó Orszá-
gos Bajnokság a legnépesebb 
sportesemények közé tartozik, a 
megrendezendő 10 futam során 
több száz sportoló kulturált ver-
senyeztetéséről, biztonságáról és 

kiszolgálásáról kell gondoskodni. 
eszes jánostól, az önkormány-
zat sportreferensétől megtudtuk, 
hogy az előkészületek jól sike-
rültek, s most már „csak” annyi 
a feladat, hogy magát a versenyt 
is tökéletesen bonyolítsák le. A 
10 órakor kezdődő országos baj-
nokság premiernek is mondható, 

hiszen a kerület első alkalommal 
lesz házigazdája ilyen monstre 
eseménynek. A mezeisek via-
dala ugyanis a pálya ob mellett 
minden idény legjelentősebb 
eseményeként szerepel a Magyar 
Atlétikai szövetség versenynap-
tárában. szombaton a serdülők-
től a felnőttekig minden korosz-
tály rajthoz áll a 10 futamban. Az 
önkormányzat és a Lőrinc 2000 
se gondolt az amatőrökre is, az ő 
számukra is lesz egy nyílt futam, 
amelyre az ország minden részé-
ből várnak indulókat. A szak-
emberek a Bókay-kert területén 
jelölték ki a pályát, de felfutnak 
az indulók a kerten kívül fekvő 
kálváriadombra is, tehát szint-
különbséget is kell teljesíteniük. 
egy kör hossza 1500 méter.

A november második hétvégé-
jén Orosházán elért döntetlen 
(29-29) jó eredmény, hiszen a 
vidéki együttes kemény ellen-
félnek bizonyult. ezután a Vác 
következett, idegenben MK-
mérkőzésen, ami sikert hozott 
(25-22), s a zöld-feketék bejutot-
tak a legjobb 16 közé.

bekeMényítettek
nézzük előbb, mi történt Oros-
házán… A mérkőzés elején 
„meglépett” a házigazda, a mi-
eink azonban becsülettel küz-
döttek, így tetemes előnyre nem 
tudtak szert tenni az orosházi-
ak. A félidő vége előtt néhány 
perccel Mikita góljaival fel is 
jött a csapat 12-11-re, ám a kő-
keményen játszó (néha túlzottan 
is) Orosháza a szünetre 2 gólos 
előnyt szerzett.

A PLeR a szünet után a hát-
rányt ledolgozta, 17-17-re jött fel. 
Az utolsó tíz percben a vendég-
látók kifogtak egy jó periódust, 
a mieink meg egy rosszat (26-
23). Kérdés volt, hogy a forró 

hangulatú csarnokban sikerül-e 
ledolgozni a 3 gólos különbsé-
get. Ám, s ezt akár csupa nagy-
betűvel írhatnánk, a PLeR végre 
igazi csapatként küzdött, nem 
rettent meg a kemény csatától, 
vállalta az adok-kapok játékot.

„MeGMozdultak”
Az utolsó percekben tényleg 
nagy szükség volt a csapatka-
pitány, Bakos rutinjára. Labda-
szerzéssel és kiharcolt hetessel 
tartotta életben a pontszerzés 
reményét. A büntetőt ezek után, 
a 30. percben, Vancsics értékesí-
tette, s kiegyenlítettünk (29-29). 
Az eredmény már nem változott, 
ami azt jelentette, hogy a Cegléd 
elleni 7 gólos (30-23) hazai siker 
után Orosházáról értékes pont-
tal térhetett haza a csapat.  Igaz, 
egyelőre ez is gyengécske muta-
tó, ám azt senki sem vitathatja, 
hogy valami „megmozdult” a 
PLeR háza táján.

Hogy jó esély van erre, azt 
november 6-án MK-sikerrel bi-
zonyította a csapat. Három gól-

lal nyert Vácon, így továbbjutott 
a legjobb 16 közé, pedig mélyről 
jött vissza. Olyannyira, hogy a 
félidőben nagyon is távol állt a 
sikertől, mert a Vác 9-1-es első 
félidei hajrája (ez azért még jelzi 
a létező gondokat) nem sok jót 
ígért, mint ahogy az sem, hogy 
öttel vezetett a házigazda (14-9).

hajtottak
A szünetben Hufi mester ga-
tyába rázta a csapatot. ehhez 
nagy szükség volt Váczira, aki 
remek formájával kivédte azt is, 
amit „nem lehet”. A hajrára iga-
zi csapatként küzdött a PLeR. 
jól kézilabdáztak, ami a fiata-
lok lendületének is köszönhető. 
Tett is célzást erre korábban az 
edző, amikor azt mondta, hogy 
a fiatalok lendületét kell kihasz-
nálni. Azokét a „gyerekekét”, 
akik elfáradtak ugyan az utolsó 
percekre, mégis nyertek 3 gól-
lal (25-22), és bejutottak az MK 
legjobb 16 csapata közé.

nos, a folytatás nem sikerült, 
megszakadt a jó sorozat. A lő-
rinciek 27-20-as 
vereséget szenvedtek a vasárnap 
esti összecsapáson.

 eReDMÉnyeK
Magyar Kupa, 3. forduló, Vác:

Vác–PLeR-Budapest 22-25 (14-9)
nBI, 11. forduló, Orosháza:

Orosháza–PLeR-Budapest 
29-29 (16-14) 

nBI., 12. forduló, Vác:
Vác–PLeR-Budapest

27-20 (15-9)

Két-két meccset játszott a múlt 
héten az ifi és a junior csapat.

eredmények. juniorok:
PLeR–Balatonfüred 20-30

Ózd–PLeR 28-23 

vácott a magyar Kupában sikerült a bravúr, a bajnokságban már nem

már csaK rossz 
emléK a Pontatlanság

A lehető legjobb pillanatban egyenlített orosházán a Pler-Budapest

�
hosszú, eredménytelen sorozatot követően 
beérni látszik a munka a pler-nél, hiszen a leg-
utóbbi két bajnokin 3 pontot szerzett hutvágner 

István csapata, ráadásul a Magyar kupában is kihar-
colta a továbbjutást. 

végre 
CsAPAtKént…
elégedetten beszélt 
az orosházi ikszről 
hutvágner István.
– az orosházi döntetlen-
nel, ha nem is hosszú, 
de rendkívül fontos 
veretlenségi sorozatot 
őriztünk meg a sok 
sikertelen meccs után. 
nem játszottunk jól, de 
csapatként megfelelően, 
ami sokat számít. érzem 
az együttesen, hogy nem 
adta fel, akarja a sikert, s 
mivel még sok van hátra 
a bajnokságból, elegendő 
lehet az idő arra, hogy 
elérjük a célunkat és 
bent maradjunk az első 
osztályban.

ÉReMeső 
A KARATe eB-n
összesítésben a magyar válogatott végzett az első 
helyen a lőrinci sportkastélyban november első 
hétvégéjén megrendezett wado Kai Karate európa-
bajnokságon, amelyen 20 ország csaknem 300 
karatékája lépett küzdőtérre. A viadalt Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő, alpolgármester nyitotta meg.

MeZeIFUTÓ OB 
A BÓKAyBAn
november 23-án, szombaton a Bókay-kert ad 
otthont az idei, sorrendben 105. mezeifutó országos 
Bajnokságnak.
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a festőművész Pestszentlőrincen töltötte utolsó éveitPortré

� 1933. október 
23-án egy szent 
Imre-kertvárosi 

halálesetet jelentettek 
be. dés utca 17. szám 
alatti otthonában 69 
éves korában elhunyt 
burchard bélaváry 
István. kevéssé ismert 
tény, hogy a nemesi 
származású festőmű-
vész pestszentlőrincen 
töltötte utolsó éveit.

Családfáját a XII. századi Both 
nemzetségig tudta visszave-
zetni. Apja, Burchard gusztáv 
részt vett az 1848–49-es szabad-
ságharcban, később a pesti és a 
bécsi kereskedelmi akadémián 
tanított. neki is voltak művészi 
hajlamai, festészettel és szépiro-
dalommal foglalkozott. A család 
1891-ben kapott magyar nemes-
séget és jogot az ősi Bélaváry név 
használatára. István Burchard 
gusztáv és Bukovszky Lujza 
házasságából született 1864. 
február 4-én a Zemplén megyei 
Mádon. 

pasteloId 
colours
Bécsben kezdett a festészet-
tel ismerkedni, majd 1887-től 
1894-ig az egyesült Államokban 
élt, a san Franciscó-i school of 
Artban tanult. európába vissza-
térve Münchenben, Párizsban 
és Firenzében folytatott művé-
szeti tanulmányokat. Feltalált 
egy temperához hasonló festé-
ket, amelyet Angliában Bélaváry 
pasteloid colours néven árultak. 
1904-ben Pozsonyban telepe-
dett le, ahol festőiskolát nyitott, 
és a Pozsonyi Képzőművészeti 
egyesület igazgatójává válasz-
tották. elsősorban naturalista 
csendéleteket, tájképeket, port-
rékat festett. A világháború alatt 
készült hazafias és katonai té-
májú festményeit képeslapokon 
is kiadták. Felesége, a firenzei 
születésű enrica Coppini szin-
tén festőművész volt. 1899-ben 
kötöttek házasságot, két lányuk 
született: Alice 1901-ben és 
gabriella 1903-ban.

az árpád utcaI 
otthon
A 16 éves Alice nevére vásárolták 
meg 1917-ben az erzsébettelepen 
az Árpád utca 3. számú házat. 

erről a címről is mentek férj-
hez a lányok: Alice – aki maga 
is folytatta szülei művészi hiva-
tását, és tagja volt az új Művé-
szek egyesületének – 1925-ben 
Vaszkó Ödön festőművész fele-
sége lett, gabriella pedig 1929-
ben Pestszentlőrincen kötött 

házasságot joanovits sándorral. 
Maga Burchard Bélaváry István 
is 1927-től Pestszentőrincen, az 
Árpád utcában élt. 1929-ben mű-
vészettörténeti előadást tartott az 
erzsébettelepi iskolában. Az idő-
södő művész annyira megszerette 
a községet, hogy a frissen parcel-

lázott szent Imre-kertvárosban, 
a mai Béke térhez közel vásárolt 
telket, ahol házat építtetett. nem 
tudta azonban hosszú ideig él-
vezni, mert 1933. október 21-én 
kalandos élete a végéhez ért.

➜ Pápai tamás lászló
helytörténész

a kalandos életű 
feltaláló művész
80 éve Pestszentlőrincen halt meg a kalandos életű festőművész

a színek mestereként világhírűvé vált művész idős korában lőrincen talált otthonra

megszokhattuk az elmúlt években, hogy Fellegi 
ádám tolmácsolásában a zene klasszikusaival 
ismerkedhetünk meg a városháza dísztermé-
ben. A zongoraművész szeptember óta a szo-
kásos magas színvonalon interpretálja a híres 
zeneszerzők műveit, hagyományosan élményt 
nyújtó magyarázatokkal fűszerezve azokat. 
legközelebb december 1-jén hallhatjuk zenei 
kalandozását.

 A Liszt-díjas zongoraművésznek törzsközönsége van, 
amelynek tagjai immár tíz éve rendszeres látogatói a va-
sárnap esti koncerteknek. Az estek házigazdája így beszélt 
róluk: „engem kilencven százalékban a nyugdíjasok hall-
gatnak, mert a fiatalok sajnos nem nagyon érdeklődnek a 
komolyzene iránt.”

A szeptemberi szezonnyitó koncert idén is jól sikerült, a 
művész elégedett volt a félszáz jegyváltóval, bár – mint el-
mondta – korábban rendszeresen jöttek százan is. 

„ezt a hangverseny-sorozatot a hallgatók tartják fenn, 
rajtuk múlik, hogy havonta tudok-e játszani nekik. A ke-
rület ingyen adja a helyet, amiért köszönet, a fellépti díjam 
viszont a belépőkből jön össze. A látogatottság nemcsak a 
pénztárcán múlik, hanem – különösen a téli időszakban – 
az időjáráson is.” 

A mester, aki elmondása szerint mindig szívesen jön 
Pestszentlőrincre, igen elfoglalt. Franciaországban és Olasz-
országban koncertezett, és az eredetileg október 20-ra kitű-
zött lőrinci koncertje éppen a római fellépése miatt csúszott 
egy hetet. A nemcsak játékáról, hanem humoráról is közis-
mert művész, túl a hetvenen, egy másik műfajba is kirán-
dult a közelmúltban, méghozzá a kerületünkben élő film-
rendező-zenésznek, szobolits Bélának köszönhetően, aki a 
Brass On Brass Dixieland együttes vezetőjeként meghívta 
őt játszani a zenekarba. Fellegi Ádám nagyon élvezte az 
együttmuzsikálást a remek zenészekkel, máskor is szívesen 
„kirándulna” velük. A művész házi koncertjei szintén híre-
sek, ezeket VI. kerületi lakásán tartja, ahova sokan mennek 
a kerületünkből is.

A Tanuld a zenét című városházi zenei sorozat tehát fut 
tovább Fellegi Ádámmal, akivel legközelebb december 1-jén 
este 6 órakor találkozhatunk a díszteremben. 

➜ temesi lászló

Az idősödő művész annyira megszerette a 
községet, hogy a frissen parcellázott szent 
imre-kertvárosban, a mai Béke térhez közel 
vásárolt telket, ahol házat építtetett.



ZeneI ÉLMÉny
Idén is közösen tanulhatjuk a zenét a városházán…

A művész a többszörös évforduló al-
kalmából katalógust is megjelentetett, 
amelynek borítóján ez a cím olvasha-
tó: 60-40. Az egyik szám sejtelmesen 
az alkotó életkorára, a másik a férjével, 
Fekete elekkel, művészete folyamatos 
támogatójával együtt töltött évek szá-
mára utal, és egyben festői munkássá-
gának a kezdetét is jelzi. 

Amikor a Schmidt Gabriella kiál-
lítására invitáló meghívót a kezembe 
vettem, úgy éreztem, hogy olyan, ami-
lyennek az évek alatt megismertem őt: 
mindig derűs, kedves, szerény nő, de 
egyúttal karakteres alkotó. A tárlat cí-
mét – színek közt rejtőzve – az egyik 
festménye adta. 

A kiállított művek többségén em-
beri testek és arcok láthatók, de az 
utóbbiak nem a megszokott portré for-
májában, hanem a művészre jellemző 
különös megfogalmazásban. 

Feledy Balázs művészeti író kifej-
tette a kiállítás megnyitóján, hogy 
schmidt gabriella arra is képes, ami-
re igen kevesen, vagyis folyamatosan 
egyéni arculatot, karaktert tud adni 
a művészetének, amelynek egyik kü-
lönlegessége a szellemi és a valóságos 
sokszínűség. 

– Arc és környezet kettőssége te-
remti meg munkáinak különös, 
szubjektív képiségét, amelynek jel-
lemzője a szecessziós motívumvilág 
megújított alkalmazása és egy ka-
rakteres látásmód – mondta Feledy 
Balázs. – A művésznőtől távol áll a 
szentimentalizmus, sőt munkáinak 
egyik alaptulajdonsága a meghök-
kentés. Mindezzel feltárul előttünk 
egy összetett, igazi női alkotólélek, 
aki el tudja kerülni a művészi közhe-
lyek csapdáit, aki e kor nőművésze, és 
akit immár megtalált a szürrealizmus.   
A november 28-ig megtekinthető ki-
állításon Lévai István Zoltán alpolgár-
mester mondott köszöntőt, Császár 
Bíró Lilla, a Kondor Béla Közösségi 
Ház vezetője pedig az intézmény nevé-
ben felköszöntötte születésnapja alkal-
mából a művészt. A műsorban a Duo 
Contours működött közre. 

➜ fülep erzsébet

színeK Közt rejtőzve
schmidt gabriella kerületi képzőművész jubileumi kiállítása nyílt 
meg november 7-én a Kondor Béla Közösségi házban.


