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RÖGTÖN JÖVÖK!

Szemet bántó az üres, leromlott állapotú 
üzlethelyiségek látványa. ennek or-
voslására hívta életre tavaly a Fővá-
rosi önkormányzat a „rögtön jövök!” 
elnevezésű programját. jelenleg három 
üzlethelyiség vár gazdára az üllői úton: 
a 275. szám földszintjén kettő, a 475-ös 
házban egy. A felújításért cserébe a 
bérlő mintegy lelakhatja a beruházott 
összeget.

CSABAFI ISMéTeLT

A Fidesz-KDNP jelöltje, csabafi róbert, 
aki az előző ciklusban a 12-es egyéni 
önkormányzati választókerület képvise-
lője volt, ismét győzött, miután a 63-as 
választókörzetben november 9-én meg-
ismételt voksoláson fölényesen nyert. A 
21 tagú önkormányzati testületben ughy 
Attila polgármesterrel együtt 13 Fidesz–
kdnp-s és 8 ellenzéki képviselő foglal 
helyet a következő ötéves ciklusban.

TŰZIFAAKCIÓ

A XVIII. kerületi önkormányzat a 
téli időszakban is igyekszik minden 
lehetséges módon segíteni a rászoru-
lókat. ennek jegyében az elmúlt évhez 
hasonlóan az idén is lehet szociális 
alapon tűzifát igényelni, háztartáson-
ként 1,75 köbmétert. kedvezményes 
árú tűzifát a pilisi parkerdő zrt-től lehet 
vásárolni, illetve lehetőség van gallysze-
désre is.

eLISMeRéS

Éves beszámoló, tisztújítás és kitünte-
tések a dr. széky endre pestszentimre 
történeti társaság november 6-án 
tartott 25 éves ünnepi közgyűlésén. A 
széky társaság plakettjét tizenhárman, 
a pestszentimréért díjat öten vehették át 
a pestszentimrei közösségi Házban. Az 
első világháború kitörésének 100. év-
fordulójára felújították a magyar hősök 
emlékművét.

RANGADÓ LőRINCeN

November első vasárnapján rendezték 
meg a blsz ii. osztályának kerüle-
ti rangadóját, amelyet mindig nagy 
érdeklődés kísér, akárcsak – egykor 
–  a kettős rangadókat a népstadion-
ban. A szAc–psk-összecsapáson 
ezúttal a lőrinciek voltak a házigazdák. 
A végig feszült hangulatú és színonalas 
találkozót az egységesebben futballozó 
házigazda nyerte 1-0-ra.

3. oldal 5. oldal 4. és 8. oldal 15. oldal2. oldal

�Harmadik éve tart 
töretlen, sőt egyre 
nagyobb érdeklő-

dés mellett a nyugdíjas 
Akadémia elnevezésű 
szabadegyetem. A 
Xviii. kerületi önkor-
mányzat és a békás-
megyeri zsigmond 
király Főiskola együtt-
működésével létrejött 
előadás-sorozat és a 
különféle tanfolyamok 
minden várakozást 
felülmúló fogadtatásra 
találtak a 60 éven felüli 
korosztályban.

PusKás attila   

Jászberényi József, a Zsigmond 
Király Főiskola (ZsKF) intézet-
vezetője az akadémia egyik mo-
torjaként, rendszeres előadója-
ként saját bevallása szerint szinte 
már hazajár Pestszentlőrincre.

– nagyon jó közegbe csöp-
pentem itt, és amikor átlépem 
Lőrinc határát, hatalmába kerít 
egy kellemes érzés, hogy milyen 
kedves emberek közé jövök – fo-
galmazott az intézményvezető.

lelkes 
szervezés
A ZsKF tizenhat helyszínen tart 
előadás-sorozatot az idősoktatás 
keretében. Jászberényi József 
szerint a XVIII. kerületben egy 
rendkívül jól szervezett és mo-
tivált közösség alkotja a tanulói 
közeget.

– Mindez annak is köszönhe-
tő, hogy Port Tivadarné szemé-
lyében nagyon lelkes szervező 
segíti a munkánkat, aki mintegy 
osztályfőnökként összefogja a 
nyugdíjasokat. Minden prog-
ramról, változásról azonnal 
értesíti őket, és a szívén viseli, 
hogy minél többen látogassák 
az előadásokat, tanfolyamokat. 
Azt is meg kell említeni, hogy 
a kerületi önkormányzat annak 
idején egyértelműen a kezdemé-
nyezés mellé állt, és a támogatá-
sa a mai napig töretlen. 

AktÍv 
résztvevők
Az akadémia hároméves ta-
pasztalatairól szólva Jászberényi 
József kiemelte, hogy a nyugdí-
jasok valóban iskolában érzik 
magukat, ugyanakkor aktívan 
vesznek részt a rendezvényeken.

– nemcsak eljárnak ide, ha-
nem fel is készülnek a témakö-
rökből, kérdeznek, elmesélik a 
tárgykörben átélt tapasztalatai-

kat is – mondta. – személyes 
ismeretség, talán barátság is ki-
alakult köztük és az előadók kö-
zött. A szeniorképzés leginkább 
abban különbözik a felnőtt- 
vagy a gyermekoktatástól, hogy 
az idősek körében a tanárokhoz 
való ragaszkodás a jellemző. 
Kollégáimmal és velem is elő-
fordul, hogy nem azt kérdezik, 
hogy legközelebb miről fogok 
beszélni, hanem hogy jövök-e, 
mert akkor ők is jönnek.

művelt diákok
A nyugdíjas Akadémia sajá-
tossága az is, hogy a hallgatók 
legtöbbször tapasztaltabbak az 
oktatóknál, és az előadásokon 
megtárgyalt társadalmi problé-
mákról, élethelyzetekről szemé-
lyes tapasztalataik, élményeik 
vannak, amelyeket a kötetlen 
beszélgetés során meg is oszta-
nak egymással.

– Magyarországon kezd le-
válni az idősoktatás szakterülete 
a felnőttképzésről, mivel egy-
re több kolléga érti meg, hogy 
az idős embert más motiválja, 
más a célja a tanulással. Az ő 
tudásukat pedig én oktatóként 
jól tudom hasznosítani. Azt a 
szeretetet, energiát, amit az idő-
sektől kapok, vissza tudom adni 
a fiataloknak. Fiatalokat tanítva 
gyakran megdöbbenek azon, 
hogy micsoda műveltségbeli hi-
ányuk van egyeseknek. A 60 év 
fölötti korosztály viszont mű-
velt, és őket élmény tanítani.

Jászberényi József hozzátette, 
hogy az akadémia hallgatóinak 
nagyon fontos a közösségterem-
tés, összejárnak, megbeszélik 
a hallottakat, és nemegyszer új 
baráti közösségek is alakulnak, 
amelyek közös programokat 
szerveznek.

A hősökre
emlékeztek
Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc véres 
leverését idézték meg 
a Hargita téri emlékmű 
előtt. A november 6-i 
ünnepségen megemlé-
keztek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre áldoza-
tairól is.

A megemlékezésen schmidt 
mária, a terror háza múze-
um főigazgatója kiemelte, 
hogy ma már az egész világ 
egyetért abban, hogy 1956 
antikommunista forradal-
ma és szabadságharca 
világtörténelmi jelentőségű 
volt. először fordult elő a 
kommunizmus történetében, 
hogy egy nép föllázadt a 
totális diktatúra ellen.
A történész emlékeztetett, 
hogy a világháború végén 
megszenvedtük a kettős 
megszállást. hiába ért 
véget a szörnyű öldöklés, 
a háború után is tovább 
folytatódott magyarország 
kifosztása. Kétszázezer 
magyart dolgoztattak 
rabszolgaként lágerekben, 
minden harmadik honfitár-
sunk ellen hatósági eljárást 
folytattak, a rendszerrel 
szembeszállók közül több 
mint négyszáz embert 
kivégeztek. elvették a 
szeretteiket, a tulajdonu-
kat, megfosztották őket 
a szabadságuktól, attól 
a joguktól, hogy maguk 
dönthessenek a sorsuk ala-
kulásáról.
– ötvenhat hőseinek 
példája az évek múlásával 
egyre fényesebben ragyog. 
Köszönettel és hálával 
tartozunk mindannyiuknak, 
mert az ő révükön sze-
reztünk jogot arra, hogy 
egyenes derékkal lépjünk 
át a XXI. századba – fogal-
mazott schmidt mária.

Bővebben a 3. oldalon

az előadók szinte hazajárnak Pestszentlőrincre

tudásszomjas
HallgatóK 

a nyugdíjas akadémia évről évre több érdeklődőt vonz

A JÓ TáRSASáG IS VoNZÓ
takács mária és baráti körének több tagja is a kezdetektől látogatja a nyugdíjas Akadé-
mia előadásait és a kapcsolódó tanfolyamokat.
– nagyon érdekes témák, rendkívül izgalmas előadások jellemzik az akadémiát. sem-
miképp nem mulasztanánk el egyet sem, ráadásul nagyszerű társaság jött itt össze, és 
egyre bővül a kör. A szombati előadásokon kívül engem leginkább a környezetvédelem 
érdekel, ami szinte már nem is tanfolyam, hanem kötetlen beszélgetés, egy baráti össze-
jövetel – mondta a nyugdíjasként is rendkívül energikus hölgy, akinek névrokona, takács 
zsuzsa hozzátette, hogy ő újra tanul angolul, mert fontosnak tartja, hogy ha külföldön jár, 
szót értsen a helyiekkel, és turistaként eligazodjon. 
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

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

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

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

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

ditzendy attila   

A program eredményességét 
jelzi, hogy már csak három 
üzlethelyiség vár gazdára az 
Üllői úton: a 275. szám föld-
szintjén kettő, a 475-ös házban 
egy. Biztosan nem kerülték el 
senki figyelmét a kirakatokból 
ránk köszönő, „A Te Helyed, 
a Te sikered!” feliratú óriás-
plakátok. A program az efféle 
installációk versenyével kez-
dődött. A kiírók egyrészt az 
üres üzletek városképi látvá-
nyát igyekeztek javítani, más-
részt ezzel kívánták felhívni a 
figyelmet a kiadó üzlethelyisé-
gekre.

– A fiatal vállalkozások 
inspiráló történeteit olvashat-
juk a plakátokon, és persze 
rendszerezett formában szere-
pel rajtuk a helyiségek mérete, 
ára, az elérhető személyes kap-
csolatok és az online adatbázis 
címe – avatott be a részletekbe 
Szerdahelyi-Németh Klára, az 

önkormányzat városfejlesztési 
munkatársa.

A plázákból 
visszA Az 
utcákrA
A Fővárosi Önkormányzat 
városképvédelmi és város-
fejlesztési tanácsnokaként a 
program egyik kulcsembere 
Ughy Attila, aki a tavaly őszi 
installációverseny eredmény-
hirdetésén elmondta, hogy a 
régen virágzó, ma üresen álló 
kirakatokat, illetve üzleteket 
szerették volna újra benépe-
síteni. Az ötlet Kolozsvárról 
származik, ahol az üres por-
tálokat száz évvel ezelőtti vá-
rosképekkel takarták le. Olyan 
komplex, a funkciójában és az 
összetettségében új ötletrend-
szert kerestek, amely nemcsak 
azt mutatja meg, hogy van egy 
kiadó üzlet, hanem a közösség 
bevonásával azt is lehetővé 

teszi, hogy újra megjelenjen 
a kirakatokban az élet. Buda-
pesten emellett az is fontos cél, 
hogy visszacsalogassák az éle-
tet a bevásárlóközpontokból a 
közterekre.

– Az Üllői úton sajnos még 
nem élénkült fel kellőképpen 
a kiskereskedelem, ezen a 
helyzeten igyekszünk javítani 
a kedvezményeket nyújtó pá-
lyázati kiírással – mutatott rá 
szerdahelyi-németh Klára.

A kedvezményes lehetőség-
ről Vajda Lóránt, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
stratégiai és Projektmenedzs-
ment Osztályának vezetője 
elmondta:

– A felújításért cserébe 
a bérlő mintegy lelakhatja 
a beruházott összeget, azaz 
nem kell bérleti díjat fizetnie, 
ameddig a befektetett pénz fe-
dezi azt.

Fővárosi 
és kerületi 
összeFogás
Antalóczy Zoltántól, a Város-
gazda Zrt. Vagyongazdálko-
dási Divíziójának vezetőjétől 
megtudtuk: a főváros biztosí-
totta ingyenesen az egységes 
arculati elemeket tartalmazó 
installációkat a portálokra és 
a kirakatok teljes felületére, 
a Városgazda pedig vállalta, 

hogy a helyiségeket kívül-be-
lül kitakarítva, a környezetet 
és a homlokzatot megtisztítva 
alkalmassá teszi azokat a de-
korálásra. szintén a Városgaz-
da üzemelteti az online adat-
bázist, amelynek segítségével 
az érdeklődők megtalálhatják 
a nekik megfelelő helyszínt és 
üzlethelyiséget.

HogyAn 
tovább?
A program legutóbbi állomása 
az ősszel a Bálnában rendezett 
„Rögtön jövök!” ingatlanbör-
ze és konferencia volt. A napi 
gazdaság által szervezett ese-
ményen tartott előadásában 
Ughy Attila hangsúlyozta: fo-
lyamatosan foglalkozni kell a 
gondokkal, és kezelni azokat, 
hiszen senki kezében nincs 
az a varázsvessző, amivel az 
elhagyott, agyongraffitizett 
üzletekből egy csapásra cso-
dálatos boltot varázsolhat. A 
gondok ugyanis régiek, így 
természetesen hosszabb időt 
vesz igénybe a megoldásuk.

„A felújításért 
cserébe a bérlő 
mintegy lelakhatja a 
beruházott összeget, 
azaz nem kell bérleti 
díjat fizetnie, ameddig 
a befektetett pénz 
fedezi azt.”

� szemet bántó az üres, leromlott állapotú 
üzlethelyiségek látványa fővárosvárosszerte. 
Főleg, ha ezek a boltok főutak mentén 

csúfoskodnak. ennek orvoslására hívta életre 
tavaly a Fővárosi önkormányzat a „rögtön jövök!” 
elnevezésű programját. e programhoz kapcso-
lódott a közelmúltban a bálnában szervezett 
ingatlanbörze és -konferencia.

Kedvezményes lehetőséget kínálnak a vállalkozóknak az üllői úton

Újabb elemekkel bővült a „Rögtön jövök!” program
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három üzlet vár 
gazdára az üllőin
A felújításért cserébe a bérlő lelakhatja a beruházott összeget 

A XVIII. Kerület 
PestszentlőrInc 
– PestszentImre 
önKormányzAtA 

december 
4-én 19 órától 

KözmeghAllgAtást 
tArt Az 

önKormányzAt és 
A cIVIl szerVezeteK 

KAPcsolAtánAK 
erősítéséről 
A VárosházA 

üléstermében 
(1184 üllőI út 400. 

I. emelet.).

Közmeghallgatás
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Az október 12-i voksoláson szabályta-
lanságok merültek fel a 12-es egyéni válasz-
tókerület 63-as szavazókörében, így meg 
kellett ismételni ebben a szavazókörben a 
választást. 

A megismételt szavazáson a 63-as sza-
v a z ókörben az érintett 1179 választó-
p o l g á r közül 417-en adták le voksukat. A 
szavazólapok közül hatot érvénytelennek 
talált a szavazatszámláló bizottság, így 411 
érvényes vokson osztozott a négy képvi-
selőjelölt. Csabafi Róbert 216, Ferencz Ist-
ván 172 (MsZP–DK–együtt–PM–MLP–

szociáldemokraták), Pap Béla (Jobbik) 15, 
Vagányi Ferenc (LMP) pedig 8 szavazatot 
kapott.

Csabafi Róbert összességében 951 sza-
vazattal (43,31%) nyerte meg a 12. egyéni 
választókerület képviselői mandátumát, 
Ferencz István 888 szavazattal (40,44%) 
végzett a második helyen. A baloldal kö-
zös jelöltje a kompenzációs listáról szerzett 
mandátumot.

Az új és egyben végső eredmények alap-
ján a 21 tagú önkormányzati testületben 
Ughy Attila polgármesterrel együtt 13 Fi-
desz–KDnP-s és 8 ellenzéki képviselő foglal 
helyet a következő ötéves ciklusban.

Ê Puskás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzati kÉPviselő-
testületÉnek összetÉtele

Ughy Attila polgármester
Dömötör István (Fidesz–KDnP) 1. 
egyéni választókerület
Torma Beáta (Fidesz–KDnP) 2. 
egyéni választókerület
Szarvas Attila Sándor (Fidesz–
KDnP) 3. egyéni választókerület
Kőszegi János (Fidesz–KDnP) 4. 
egyéni választókerület

Kádár Tibor István (Fidesz–KDnP) 
5. egyéni választókerület
Kőrös Péter (MsZP–DK–együtt–
PM–MLP–szociáldemokraták) 6. 
egyéni választókerület
Mérő Péter Ferenc (MsZP–DK–
együtt–PM–MLP–szociáldemokraták) 
7. egyéni választókerület
Fehér Gábor (MsZP–DK–együtt–
PM–MLP–szociáldemokraták) 8. 
egyéni választókerület
Tóth Kálmán (Fidesz–KDnP) 9. 
egyéni választókerület
Galgóczy Zoltán András (Fidesz–
KDnP) 10. egyéni választókerület
Dámsa József Lajos (Fidesz–
KDnP) 11. egyéni választókerület
Csabafi Róbert Imre (Fidesz–
KDnP) 12. egyéni választókerület
Bauer Ferenc (Fidesz–KDnP) 13. 
egyéni választókerület
Dr. Lévai István Zoltán (Fidesz–
KDnP) 14. egyéni választókerület
Ferencz István (MsZP–
DK–együtt–PM–MLP–
szociáldemokraták) listáról
Havasi Zoltán (Fidesz–KDnP) 
listáról
Horváth Zsófia (MsZP–
DK–együtt–PM–MLP–
szociáldemokraták) listáról
Kassai Dániel (LMP) listáról
Makai Tibor (Jobbik) listáról
Petrovai László (MsZP–
DK–együtt–PM–MLP–
szociáldemokraták) listáról

CsABAFI RóBeRT IsMéT győZÖTT
A Fidesz–KDNP jelöltje, Csabafi Róbert, aki az elmúlt négy évben is kép-
viselte a körzetet, nyert a megismételt önkormányzati választáson no-
vember 9-én a XVIII. kerület 12. egyéni választókerületének 63-as sza-
vazókörében, így összesen 951 szavazattal ismét ő lett a választókerület 
képviselője. 

� Az 1956-os 
forradalom 
és szabad-

ságharc véres 
leverését idézték 
meg a Hargi-
ta téri emlékmű 
előtt. A november 
6-i ünnepségen 
megemlékeztek 
pestszentlőrinc-
pestszentimre 
áldozatairól is.

ditzendy attila   

A Himnuszt követően Heltai 
Jenő szabadság című művét 
mondta el Széles Tamás. „sza-
badság! ezt a megszentelt nevet 
/ Könnyelműen, ingyen ajkad-
ra ne vedd! / Tudd meg: sza-
bad csak az, aki / Oly áhítattal 
mondja ki, / Mint istenének 
szent nevét a jó pap. /szabad 
csak az, kit nem rettent a hol-
nap” – dörögtek a költő szavai 
F. Kovács Attila monumentális 
emlékművének tövében.

golyókkAl 
és kötelekkel 
dolgoztAk
– Két éve avattuk fel ezt a rég-
óta vágyott emlékművet, amely 
azóta kegyhely lett. A nyomasz-
tó tömb masszív mementóként 
hirdeti a magyar történelem 
törékeny, szűk két hetének di-
csőségét és dicstelen elmúlását 
– kezdte az ünnepi megemléke-
zést Ughy Attila polgármester, 
kiemelve: ebben a két hétben 
a nemzet összefogott, és térd-
re kényszerítette a világ legna-
gyobb hatalmát. Tankokkal és 
fegyverekkel jöttek, golyókkal 
és kötelekkel dolgoztak.

– Csapataink harcban állnak. 
A kormány a helyén van. ezt 
közlöm az ország népével és a 
világ közvéleményével – idézte 
nagy Imre miniszterelnök no-
vember 4-i rádióbeszédét a pol-
gármester, majd hangsúlyozta: 
1956. október 4-én a vörösterror 
démonja visszatért Budapest-
re. Ami utána történt, arra szót 
nem találni, arra mentség nincs, 
arra mindennap emlékeznünk 
és emlékeztetnünk kell.

Ughy Attila nem feledkezett 

meg a kerület hősi halottairól 
sem:

– emlékezzünk és emlékez-
tessünk! nem messze innen, 
november 8-án reggel szegény 
emberek gyülekeztek a Béke téri 
Fröhling pékség előtt. Váratla-
nul egy szovjet tank bukkant 
fel, és a várakozók közé lőtt. Ha-
lottak, sebesültek, jajveszékelők, 
a másokat menteni igyekvők. 
Azon a reggelen a XVIII. kerü-
let békés polgárait is lemészárol-

ták az idegen, saját árnyékuktól 
is rettegő orosz katonák. Ma a 
hősök mellett az ártatlanokra 
is emlékezünk. Borbás István 
kétoldali lábroncsolódásba halt 
bele, szabados József tüdejébe 
szilánk fúródott, szalai Bálint 
fej-, mellkas-, has- és egyéb sé-
rüléseiben elvérzett, Molnár 
Károlyt és szántó Farkas Bélát 
kivégezték – elevenítette fel a 
tragikus múltat a polgármester.

– Öt magyar hazafi a 2994 

mártír közül, öt magyar haza-
fi a kerületi adatlapokról, akik 
azért áldozták életüket, hogy 
a Kárpát-medencében sose fe-
lejtsük el, honnan jöttünk, hol 
vagyunk, és merre szeretnénk 
menni. A hitetlen, művelet-
len hadurak szolgalelkű, gyáva 
alattvalóikkal elözönlötték az 
országot. nem volt se istenük, 
se barátjuk, így nem értették, 
hogy Borbás István özvegyének 
vagy Molnár Károly gyermeké-

nek mitől szorul ökölbe a keze, 
ha szóba kerül 1956 – mondta 
Ughy Attila, s beszédét Albert 
Camus A magyarok vére című 
művének gondolataival fejezte 
be: „A magára maradt európá-
ban csak úgy maradhatunk hí-
vek Magyarországhoz, ha soha 
és sehol el nem áruljuk, amiért 
a magyar harcosok az életüket 
adták, és soha sehol – még köz-
vetve sem – igazoljuk a gyilko-
sokat.”

kettős 
megszállás
A polgármester után Schmidt 
Mária, a Terror Háza Múze-
um főigazgatója emelkedett 
szólásra.

– Ma már az egész világ 
egyetért abban, hogy 1956 an-
tikommunista forradalma és 
szabadságharca világtörténelmi 
jelentőségű volt. először fordult 
elő a kommunizmus történe-
tében, hogy egy nép föllázadt a 
totális diktatúra ellen.

A történész a múltról szólva 
kiemelte, hogy a világháború 
utolsó évében megszenvedtük 
a kettős megszállást. Hiába ért 
véget a szörnyű öldöklés, a há-
ború után is tovább folytatódott 
hazánk kifosztása. Kétszázezer 
magyart dolgoztattak rabszol-
gaként lágerekben, minden 
harmadik honfitársunk ellen 
hatósági eljárást folytattak, a 
rendszerrel szembeszállók közül 
több mint négyszáz embert ki-
végeztek. elvették a szeretteiket, 
a tulajdonukat, megfosztották 
őket a szabadságuktól, attól a 
joguktól, hogy maguk dönthes-
senek a sorsuk alakulásáról.

egyenes 
derékkAl 
A XXi. százAdbA
– Közben egyfolytában hazud-
tak a nép államáról, az egyen-
lőségről. Túl sokan voltak a 
nyugati értelmiségiek közül, 
akik hitelt adtak a szavaiknak. 
Vagy legalábbis azt tettették, 
hogy hisznek a kommunista 
propaganda szólamainak, hogy 
ne kelljen tudomásul venniük: 
a kommunizmus gyilkos ide-
ológia, s ahol hatalomra jut, 
terrorrendszereket hoz létre 
– fogalmazott schmidt Má-
ria, aki így fejezte be ünnepi 
szónoklatát: – Ötvenhat hőse-
inek példája az évek múlásával 
egyre fényesebben ragyog. Kö-
szönettel és hálával tartozunk 
mindannyiuknak, mert az ő 
révükön szereztünk jogot arra, 
hogy egyenes derékkal lépjünk 
át a XXI. századba.

A beszédeket követően Heim 
Petra, a sztehlo gábor evangé-
likus óvoda, Általános Iskola és 
gimnázium diákja elénekelte az 
Annyi bánat a szívemben című 
népdalt. A koszorúzást követő-
en a Fröhling pékség előtt meg-
gyilkoltak emlékére 11 cipót he-
lyeztek el az emlékmű lábánál.

Ötvenhat 
emlékezete
Műveletlen hadurak vetettek véget a szabadság álmának

lévai istván zoltán alpolgármester és ughy attila polgármester közösen koszorúzott

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse november 13-tól
az újságárusoknál!

Pest-budai Látkép
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„ÖTVeNHAT HőSeINeK PéLDáJA AZ éVeK MúLáSáVAL eGyRe FéNyeSeBBeN RAGyoG.”
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4 Közélet November 8-án adták át a felújított magyar hősök emlékművét 

Helyükre 
kerültek 
az új kamerák 
Három új kamera szolgálja a közbiz-
tonságot a Lakatos-lakótelepen. A 
térfigyelő hálózat fejlesztését a XVIII. 
kerületi önkormányzat kiemelt feladat-
ként kezeli, ennek köszönhetően került 
helyére november elején a lakótelepen 
élők által már nagyon várt három új 
eszköz.

– Bár a Lakatos-lakótelepen már eddig is több 
biztonsági kamera működött, voltak „fehér fol-
tok”, amelyeket ezek az egységek nem láttak. 
Ilyen terület volt a most bekamerázott építő 
utca 4–6. és 20–22. szám előtti utcaszakasz, 
valamint az Aranyeső és a Mikszáth Kálmán 
utca sarka. Mindhárom helyszínen előfordultak 
benzinlopások és az ott parkoló autók kárára 
elkövetett egyéb bűncselekmények – mondta 
Kádár Tibor, a körzet fideszes önkormányzati 
képviselője.

Az Aranyeső utcánál lévő kamera mostantól 
azt a 24 férőhelyes parkolót is figyeli, amelyet 
az ott élők a lopások és rongálások miatt eddig 
nem nagyon mertek használni. 

A kamerák egyre nagyobb számú jelenlé-
tének jogosságát mi sem bizonyítja jobban, mint 
az éppen a Lakatos-lakótelepen, a Lakatos és az 
egressy utca sarkán lévő kamera által rögzített 
esemény: a kerületi rendőrkapitányság térfigye-
lő szolgálatának ügyeletese hajnalban egy férfi-
ra figyelt fel, aki a buszmegállóban zaklatott egy 
nőt. A férfit az azonnal kiküldött járőr előállí-
totta.

Ê P. a.

rendőrségi 
felHÍvás
A Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság nyomozást indított emberölés 
gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len, aki a rendelkezésre álló ada-
tok szerint október 25-én 13 óra 
körül egészséges lánygyermek-
nek adott életet, majd a szülést 
követően megölte, és az újszülött 
holttestét a XVIII. kerület Szövet 
utca 52. szám alatti ingatlan sze-
méttárolójában hagyta. 

A helyszín környékén látták a fenti képen 
lévő, 30–35 éves, kb. 150 cm magas, fehér 
bőrű, kerek arcú, vállig érő hullámos, 
fürtös, fekete hajú nőt, aki szemmel lát-
hatóan terhes volt. Ruházata: világos ka-
bát (világoszöld vagy fehér), alatta fehér 
tunika virágos mintázattal, fekete színű 
cipő. A nővel láttak továbbá egy 30–35 
éves, 165–170 cm magas, vékony testal-
katú, „napbarnított bőrű”, sötét hajú, 
hosszúkás arcú férfit. Ruházata: selyem-
szerű fényes fekete melegítő, amelyen fe-
hér csík fut végig deréktól bokáig és bar-
na kabát két zsebbel. 

Akik felismerik a képen látható sze-
mélyeket, vagy információval rendelkez-
nek a bűncselekménnyel kapcsolatban, 
jelentkezzenek a BRFK ingyenesen hív-
ható 06-80-323-232-es telefonszámán, 
illetve a 112-es segélyhívón vagy munka-
időben a BRFK életvédelmi Osztályának 
443-5263-as telefonszámán.

Küzdelem a 
csapadékvízzel!
Nagyon régi probléma megoldásába 
kezdtek a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. szakemberei: a vízelve-
zető árkok kitisztításával, mélyítésével 
egy lépéssel közelebb jutottak ahhoz, 
hogy felszámolják a csapadékvíz-elve-
zetési gondokat.

A kerület új vezetése 2010-ben a legfontosabb 
feladatok közé sorolta a csapadékvíz-elvezetés 
problémájának megoldását. Rövid időn belül 
munkacsoport alakult, amely feltérképezte a 
legsúlyosabban érintett helyeket. Hamar kide-
rült, hogy a gond csak részben adódik a kerület 
földrajzi adottságaiból.

– A felmérések során azt tapasztaltuk, hogy 
a kertes városrészekben sok ingatlantulajdonos 
egyszerűen betemette a kerítése előtt húzódó 
vízelvezető árkot, hogy az így kapott felületet 
is hasznosítani tudja, legtöbbször parkolásra – 
magyarázta Lepsényi Tibor, a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. Műszaki és Városüzemel-
tetési Divíziójának vezetője. – Máshol az okoz a 
mai napig problémát, hogy a telektulajdonosok 
a kerítésen belül összegyűlt csapadékvizet nem 
helyben szikkasztják el, hanem egy saját maguk 
építette rendszerrel egyszerűen kivezetik az ut-
cára. A víz tehát lefolyik másokhoz.

A szabálytalanságok felismerése és büntetése 
a közterület-felügyelet, a csapadékvíz elvezeté-
sének megoldása a főváros feladata volna, ám 
mivel ebben a kérdésben évek óta nem sikerült 
előrejutni, az önkormányzat végül lépett, és fel-
kérte saját cége, a Városgazda szakembereit a 
helyzet javítására.

– elkezdtük kitisztítani a meglévő árkokat, 
és ahol indokolt, újakat alakítottunk ki. A mun-
kát a csatornázási munkálatok befejeztével Fe-
rihegyen, illetve erzsébet- és Bélatelepen kezd-
tük, de a kollégák rendbe tettek néhány érintett 
pontot Pestszentimrén is, például a Kapocs és 
az Ady endre utcában – mondta Lepsényi Ti-
bor. – Az év végéig még tíz területre vonulunk 
ki, és már nemcsak az árkokat, hanem például 
a szikkasztókutakat és az elvezetőrendszer más 
részeit is javítjuk.

Természetesen fontos, hogy az ingatlantulaj-
donosok ne temessék vissza az árkokat.

– Figyelmeztetünk mindenkit, hogy mi-
vel az árkok közterületen vannak, a törvény is 
tiltja, hogy ott bárki magáncélú munkálatokat 
végezzen. A közeljövőben a közterület-felügye-
let figyelni fogja már ezeket a pontokat, és ha 
kell, szigorúan büntet is – fogalmazott Lepsényi 
Tibor. 

Ê K. gy.

Új parkolók 
épültek
A Csemete óvodánál és a Kastélydom-
bi iskolánál új parkoló szolgálja az au-
tósok kényelmét. A gyeprácsos parko-
lókhoz a korszerű vízelvezető rendszert 
is kiépítették. 

– A nagyenyed utcában létesített parkolót ki-
mondottan a Csemete óvodába érkező gyerekek 
biztonsága érdekében építettük az önkormány-
zat megrendelésére – mondta Lepsényi Tibor, a 
kivitelező Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divíziójának 
vezetője. – A szegéllyel, vízelvezetéssel ellá-
tott parkolóhely 5-6 autónak nyújt biztonságos 
megállási lehetőséget. 

Az István utcai parkoló megépítését az ön-
kormányzat külső vállalkozóra bízta, de a mun-
kálatok műszaki felügyeletét a Városgazda látta 
el. 

– A Kastélydombi iskola melletti új parko-
lóra azért volt szükség, mert az István utcát 
teljes szélességében aszfaltozták, így az utca 
vízelvezetése nem tette lehetővé a régi parkolási 
rendszer további működtetését. A megoldást a 
Kandó iskola mellettihez hasonló, gyeprácsos 
parkoló kialakítása jelentette. A csapadékvíz 
innen a nemes utcai csatornarendszerbe kerül 
– ismertette a divízióvezető.

Ê P. a.

– Az emlékművet legutóbb 2008-ban próbálták 
rendbe tenni, de sajnos csak bevakolni sikerült 
az eredetileg érdesített emlékoszlopot. ez a ce-
mentes anyag nem bizonyult tartósnak, az időjá-
rás kikezdte, repedezett, és nagy darabok törtek 
le belőle. A mostani helyreállítás során viszont 
nagyon szép süttői mészkőborítást kapott az em-
lékmű, ami által az oszlop is vaskosabb, hangsú-
lyozottabb lett. Az impozáns látványt nyújtó em-
lékmű másik hibája egy kismértékű ferdeség volt, 
ezt szintén korrigáltuk. Bízom benne, hogy tartó-
san sikerült gondoskodni az emlékhely megfelelő 
állapotáról – tájékoztatott Pándy Tamás, a törté-
neti társaság elnöke.

Az újraavatás alkalmából az önkormányzat 
nevében Lévai István Zoltán alpolgármester he-
lyezett el koszorút az emlékműnél. Az ünnepsé-

get követően a szomszédos Imre-házban meg-
nyílt Az I. világháború és a pestszentimreiek a 
háborúban című kiállítás. A január végéig meg-
tekinthető tárlatnak a számtalan korabeli fotón 
kívül néhány igen ritka és becses tárgyi emléke 
is van.

– Látható itt több kitüntetés, például Vitézségi 
érem és nemzetvédelmi Kereszt is. Kaptunk Fe-
renc Józsefet ábrázoló gobelint és egy igazi ritka-
ságot, a frontharcosok csapatzászlaját, amivel jó-
magam eddig egyetlen hasonló hazai kiállításon 
sem találkoztam – mondta Pándy Tamás.

A történeti társaság elnöke azt is megemlítet-
te, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások kere-
tében lehetőség lesz arra, hogy az iskolások szer-
vezetten tekintsék meg a kiállítást.

Ê P. a.

Régi fényében az első 
világháborús emlékhely
Ünnepélyes keretek között avatták újra az első világháború kitörésének 100. évfor-
dulójára felújított magyar hősök emlékművét november 8-án a kerületi Hősök terén. 
A felújítást pályázati pénzből valósíthatta meg a Dr. Széky endre Pestszentimre 
Történeti Társaság.

– Tavaly elindult a parkfelújítási program, amely-
lyel „élhetővé” kívánjuk tenni a lakótelep Üllői 
út felé eső részét, megújítva a környék arculatát. 
Korábban ugyanez volt a célja például a Mikszáth 
Kálmán utcánál a rézsű kijavításának – mondta 
Kádár Tibor, a körzet önkormányzati képviselője 
– Az építő utca 2–4. szám előtt adva a volt a terü-
let, ahol a meglévő régi padokon sajnos többnyi-
re csak hajléktalanok és alkoholisták tanyáztak. 
ezeket a padokat eltávolítottuk, gyepesítettünk, 
és közel száz tő rózsa kiültetésével kis rózsaker-
teket is kialakítottunk. elkészült egy ízléses per-

gola is, aminek a lábazatához futórózsákat telepí-
tettünk. 

A parkot a térkő burkolat is színesíti, a kényel-
met a pergola alatt elhelyezett új padok, a tiszta-
ságot pedig az új szemetesek szolgálják. 

– Jövőre az építő utca 4–6-nál szeretnénk foly-
tatni a megkezdett munkát. A cél az, hogy minél 
több virág, friss, fiatal bokor telepítésével a követ-
kező években minden egyes lakótelepi tömbház 
mellett megújuljon a közterület – tekintett előre 
Kádár Tibor.

Ê P. a.

Parkosítás a Lakatoson
Befejeződött a közterület rendezése a Lakatos-lakótelepen az építő utca 2–4. szá-
mú háztömb mellett. A telep elmúlt ötvenéves, így a házak közötti zöldterület mára 
amortizálódott, jellegtelenné vált. 

lévai istván zoltán és Pándy tamás közösen avatta fel a felújított emlékművet

Kádár tibor képviselő gratulál a kivitelezéshez
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5KözéletA riasztóeszközök már sokak életét mentették meg

�Hetek óta tart 
a fűtésszezon. 
A kéménytűz, a 

füst- és szén-monoxid-
mérgezés még napja-
inkban is nagy veszélyt 
jelent, ha nem vagyunk 
elég óvatosak. Íme, né-
hány jó tanács. 

KeréKgyártó györgy  

A központi és a távfűtés ko-
rában azt gondolnánk, hogy a 
helytelen tüzelés okozta problé-
mák már nem mindennaposak 
az életünkben. Pedig nagyon 
is azok, elsősorban azért, mert 
– hol kényszerből, hol takaré-
kossági okokból – ma is sokan 
választják a hagyományos fűtési 
formákat. nem árt tehát óvatos-
nak lenni.  Budapesten tavaly 
október óta 131 szén-monoxid-
mérgezéssel kapcsolatos esethez 
kellett kivonulniuk a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tűzoltóinak. ebben az időszak-
ban hatvanhárman szenvedtek 
szén-monoxid-mérgezést. Idén 
csak szeptember 1. és október 
6. között tizenöt alkalommal 
riasztották az egységeket. sze-
rencsére azonban egyre többen 
akadnak, akik figyelmet fordí-
tanak a megelőzésre: a kataszt-
rófavédelem szakembereinek 
tapasztalatai szerint már sok he-
lyen felszereltek szén-monoxid-
érzékelőket, s a riasztóeszközök 
több mint ötven esetben men-
tették meg a lakásban tartózko-
dók életét.

miről ismerjük 
Fel?
Az egyik leggyakoribb háztar-
tási baleset a szén-monoxid-
mérgezés, amelyet legtöbbször a 
nem megfelelő műszaki állapotú 
vagy helytelenül használt tüze-
lőberendezés, kémény, kályha, 
kandalló, gázsütő, gázszárító, 
gázkazán, gáz vízmelegítő vagy 
vegyes tüzelésű kazán okoz. A 
szén-monoxid a szénvegyületek 
tökéletlen égése során képződő 
színtelen, szagtalan gáz, amely 

– ha valamely rendellenesség 
miatt a lakótérbe kerül – meg-
mérgezi az ott tartózkodókat. 
A gáz belélegezve a tüdőn át 
a vérbe kerül, ahol 250-szer 
intenzívebben kötődik a vér 
hemoglobinjához, mint az oxi-
gén, vagyis megakadályozza az 
oxigénfelvételt. Ha valaki fejfá-
jásnak, szédülésnek, émelygés-
nek, a látás- és hallásképesség 
csökkenésének a tüneteit észleli, 
szén-monoxid-mérgezésre lehet 
gyanakodni. Ilyenkor a tüzelő-
készüléket azonnal el kell zárni, 
és ki kell szellőztetni a lakást

HogyAn 
előzHetjük meg?
Minden fűtési szezon előtt ellen-
őriztessük a tüzelő- és fűtőbe-
rendezések, illetve a kémények 
műszaki állapotát. Az ellenőr-
zést szakemberre kell bízni, aki a 
műszaki biztonsági felülvizsgálat 
elvégzésére is jogosult. Fontos az 
is, hogy azokat a helyiségeket, 
amelyekben a tüzelőberende-
zések találhatók, rendszeresen 
szellőztessük, megakadályozva a 
mérgező gázok felhalmozódását. 
A szellőzőnyílásokat semmilyen 
esetben sem szabad eltömni, el-
zárni, és szabad keresztmetsze-
tüket időszakonként ellenőrizni 
is kell.

FoNToS TANáCSoK!
Rendszeresen ellen-
őriztesse a kémé-
nyeket, kazánokat, 
kályhákat, ezeket 
szakemberrel szerel-
tesse be és vizsgáltas-
sa felül!
Szerezzen be szén-
monoxid-érzékelő 
jelzőkészüléket, amely 
figyelmezteti a mérge-
zés veszélyére! 
Ügyeljen arra, hogy a 
szellőzőnyílások min-
dig szabadon marad-
janak!  
Rendszeresen szellőz-
tesse azokat a helyi-
ségeket, ahol tüzelő-, 
illetve fűtőberendezés 
van!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a veszélyes szén-monoxid a lakás több pontján kialakulhat

Jobb a lángJa, 
mint a füstJe
Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés

Az önkormányzat a téli idő-
szakban is igyekszik minden 
lehetséges módon segíteni a 
rászorulókat. ennek jegyében 
az elmúlt évhez hasonlóan az 
idén is lehet szociális alapon 
tűzifát igényelni. Az igénylé-
sek elbírálása után a tervek 
szerint december elején kez-
dődik meg a tűzifa kiszállítá-
sa.

Csakúgy, mint tavaly, ezúttal is ház-
tartásonként 1,75 köbméter tűzifa 
igényelhető. ez egy 1 x 1 x 1,75 mé-
teres fakalodát jelent, amelyben 8–10 
mázsa fa fér el. Ráadásul a fenyőfából 
készült kaloda is eltüzelhető. egy ka-
loda fa értéke valamivel több, mint 30 
ezer forint.

szükséges 
Adomány
Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a tűzifaadományra 
szükség van. A faosztás nagy segít-
ség azoknak, akik nem tudják maguk 
előteremteni a téli tüzelő árát. 

– Az igényelhető mennyiség nyil-
ván nem lesz elég egész télre, de 
mégiscsak egyfajta segítség. A tűzi-
faigényléseket már be lehet nyújtani 
az önkormányzati segélykérelem-
nyomtatványon. A kérelem indoklás 
rovatába kell beleírni, hogy tűzifát 
szeretnének kapni – mondta Holové 
Zsolt György, az önkormányzat hu-

mánszolgáltatási irodájának vezetője.
A nyomtatványt az önkormány-

zat ügyfélszolgálati irodáján vagy 
a humánszolgáltatási irodában le-
het beszerezni, illetve letölthető az 
interneten, a www.bp18.hu oldalról.

Fontos tudnivaló, hogy a kitöltött 
űrlapokat személyesen kell leadni a 
humánszolgáltatási irodában.

– erre azért van szükség, mert a 
személyes leadás során a munkatársa-
ink ellenőrizni tudják, hogy helyesen 
van-e kitöltve a nyomtatvány, illetve 
segíteni tudnak annak kitöltésében, 
így elkerülhető a hiánypótlás, gördü-
lékenyebb az ügyintézés – mutatott 
rá Holové Zsolt györgy.

egyéb leHetőségek
Kedvezményes árú tűzifát a Pilisi 
Parkerdő Zrt-től lehet vásárolni, illet-
ve előre meghatározott helyszíneken 
lehetőség van gallyszedésre is.

– Az erdőgazdaságtól meg lehet 
venni a kormányzat rezsicsökken-
tési programjában szereplő tűzifát, 
amiből egy erdei köbméter házhoz 
szállítva 22 ezer forint. egy háztartás 
számára maximum 10 köbméter vá-
sárolható – tájékoztatott Pádár And-
rás, a Pilisi Parkerdő munkatársa. – 
ezenkívül korlátozott létszámban és 
ellenőrzött keretek között lehetőség 
van gallyszedésre is. Az összegyűjtött 
fáért erdei köbméterenként 2540 fo-
rintot kell fizetni.

A fagyűjtési lehetőség helyszíné-
ről, pontos menetéről és szabályairól 
a 06-20-984-6138-as telefonszámon 
lehet érdeklődni.

Ê Puskás attila

INGyeN HáZHoZ VISZIK
Az elmúlt télen a várt-
nál nagyobb mennyisé-
gű tűzifát igényeltek az 
önkormányzattól, ennek 
ellenére minden rászoruló 
megkapta azt. Jó hír, hogy 
így lesz ez az idén is. A jó 
minőségű vegyes kemény-
fát teherautóval ingyen 
házhoz is szállítják. 

TűZIFÁT LeHeT 
IgényeLnI
Az önkormányzat a téli időszakban is igyekszik segíteni 

A XVIII. kerületben a főváros más terü-
leteihez képest kevés a fedél nélkül élő 
ember, de mind az önkormányzat, mind 
a karitatív szervezetek a fagyos időben 
fokozottan figyelnek rájuk.

A Rákosmenti Mezei őrszolgálat 
munkatársai talán a legközelebbről is-
merik a hajléktalanok problémáit.

– Kollégáimmal rendszeresen ellen-
őrizzük őket, megvannak-e, nincs-e 
szükségük például orvosi ellátásra. Té-
len naponta kétszer is felkeressük ezeket 
a tanyákat, és szükség esetén terepjáró-
ink segítségével, a rendőrökkel, a vörös-
kereszt munkatársaival karöltve viszünk 
nekik pokrócot, forró teát, szendvicset 
– tájékoztatott Oláh Csaba, az őrszol-
gálat vezetője. – ezek az emberek nem 
szívesen mennek be hajléktalanszállóra, 
inkább nagy tüzet rakva vészelik át akár 
a mínusz 20 fokos éjszakákat is. 

A Tiszta Forrás Alapítvány a XVIII. 
kerületben fontos szerepet tölt be a haj-
léktalanok ellátásában. A szervezet nap-
pali melegedőjében rendszeres vendé-
gek az utcán élők, az éjjeli menedékhely 
pedig számottevően kibővülve várja a 
fedél nélkül élőket.

– Az önkormányzattal, a rendőrség-
gel, a közterület-felügyelettel és a mezei 
őrszolgálattal együttműködve igyek-
szünk az utcán élő, elhagyatott embere-
ket felkészíteni a télre – mondta Batizné 
Liebszter Mária, az alapítvány munka-
társa. – Az Üllői út 375. szám alatt lévő 
nappali melegedő mindennap nyitva 
áll, itt lehet mosni, fürdeni, pihenni. 
élelmet és tisztálkodószereket biztosí-

tunk, és szociális ügyeket is intézhetnek 
itt a hajléktalanok. Az utcán dolgozó 
kollégát pedig a 06-30-465-4684-es tele-
fonszámon lehet elérni, ha bárhol veszé-
lyeztetett embert látnak.

A melegedő mellett található az éjjeli 
menedékhely, ahol 35 fő elszállásolására 
van lehetőség.

– A téli időszakban három fűthető 
lakókocsiban további hat ember kaphat 
szállást, illetve szükség esetén a nappali 
melegedő is alkalmas éjszakai befoga-
dásra.

Az alapítvány munkatársa kiemelte, 
hogy a Tiszta Forrás szálláshelyén nem 
kell félnie senkinek a lopástól, ott biz-
tonságban, békésen tölthetik az éjsza-
kát. 

Ê P. a.

AZ IDőSeKRe IS 
FIGyeLJÜNK!
Télen nemcsak az utcán 
élők, hanem az egyedül-
álló idősek is ki vannak 
téve a kihűlés veszélyének. 
Az idős emberek anya-
gi kényszerből sokszor 
elzárják a fűtést, ezenkívül 
legyengülve eleshetnek a 
kertben, és éjszakára kint 
rekedve ez végzetes lehet. 
Rajtuk leginkább az isme-
rősök, szomszédok tudnak 
segíteni. odafigyeléssel, 
rendszeresen bekopogva 
az egyedülálló öregekhez 

Fokozottan ügyelnek 
a hajléktalanokra
Ahogy közeledik a tél, egyre hidegebb időjárásra kell felkészülni. A 
lehűlés, a tél nagy veszélyt jelent az utcán élő vagy magukat a ke-
rület zöldterületein, erdős részein meghúzó hajléktalanokra nézve. 
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6 Beszélgetés Jost Lammersszel, a Budapest Airport vezérigazgatójávalKözélet

�A liszt Ferenc 
nemzetközi 
repülőtér visz-

szatérő téma a helyi 
sajtóban, hiszen 
nemcsak az ország 
kapuja, hanem 
pestszentlőrinc-
pestszentimre 
legfontosabb gaz-
dasági szereplője is 
egyben. A légikikötő-
re a kerület vezetése 
stratégiai partnerként 
tekint, de kiemelten 
fontosnak tartja az 
együttműködést a 
repülőteret üzemel-
tető cég is. A bu-
dapest Airport zrt. 
meghívására az 1-es 
terminálon jártunk, 
és jost lammers 
vezérigazgatóval 
beszélgettünk, akivel 
nemrégiben ughy 
Attila polgármester 
stratégiai megállapo-
dást írt alá a kerület 
és a cég közötti 
együttműködésről.

 
– A Budapest Airport, illetve a 
repülőtér a kerület legfontosabb 
adófizetője, miközben jelentős 
események nehezítették a mun-
kájukat. A világgazdasági válság 
mellett a nemzeti légitársaság 
csődje is kellemetlenül érintette a 
céget. Túl vannak a nehezén? 

– Az utasforgalmunk már 
dinamikusan növekszik, való-
jában még az uniós átlagnál is 
nagyobb mértékben. Augusz-
tusban például 9,2 százalékkal 
volt több utasunk, mint 2013 
azonos időszakában. ez részben 
a saját járatfejlesztési erőfeszí-
téseinknek, részben a magyar 
turisztikai szakemberekkel, a 
Magyar Turizmus Zrt-vel közö-
sen végzett munkának köszön-
hető, amelynek az a célja, hogy 
újabb légitársaságokat hozzunk 
Budapestre, új desztinációkat 
nyissunk meg. ennek a közös 
munkának a része, hogy a nyá-
ron Budapesten üdvözölhettük 
a török Pegasus és a barcelonai 
központú spanyol Vueling légi-
társaság járatait. Októbertől pe-
dig elindítja napi dubaji járatát 
az emirates légitársaság, még-
hozzá mindjárt nagy kapacitású, 
széles törzsű repülőgépekkel. Ha 
a mostani tendencia folytatódik, 
akkor rekordév lehet az idei, 

akár 9 milliónál is több utassal. 
– Pestszentlőrinc és Pestszen-

timre lakossága hogyan pro-
fitálhat leginkább a Budapest 
Airport növekedéséből?

– A repülőtér a település 
legnagyobb adófizetője és mun-
kaadója is egyben, de hosszú 
felsorolás helyett hadd mondjak 
inkább egy szemléletes példát. 

Korábban a világ repülőtereinek 
nemzetközi szakmai szervezete 
készíttetett egy nagyon érdekes 
tanulmányt a repülőterek gaz-
dasági jelentőségéről. ez több 

érdekes megállapítás mellett 
kimutatta, hogy amennyiben 
egy légikikötő egymillió fővel 
növelni tudja az utasforgalmát, 
ezáltal átlagosan ezer új mun-
kahely létrejöttéhez járul hozzá. 
nyilvánvaló, hogy ezeket az új 
álláshelyeket döntő többségében 
a repülőterek vonzáskörzetében 
élők töltik be.

tÍzezren 
kAptAk munkát
– Hány embernek ad munkát 
most a repülőtér, és mennyi adót 
fizetnek a helyi önkormányzat-
nak?

– A dolgozói létszám vala-
milyen szinten folyamatosan 
változik, de a legfrissebb ada-
tok alapján biztosan állíthatom, 
hogy a Budapest Airport és a 
repülőtérhez köthető vállala-
tok több mint kétezer XVIII. 
kerületi lakost foglalkoztatnak, 
emellett összességében több 
mint tízezer embernek adnak 
munkát, és így hozzávetőleg 
ötezer környékbeli család meg-
élhetését biztosítják. Az adóbe-
vételek tekintetében kizárólag 
a Budapest Airport befizetései-
ről tudok nyilatkozni. eszerint 
tavaly különböző adónemek 
formájában összességében több 
mint 1,2 milliárd forintnyi adót 
fizettünk be a XVIII. kerületi 
önkormányzatnak, illetve közel 
egymilliárd forint összegben 
fizettünk iparűzési adót, amely 
szintén helyi típusú kötelezett-
ség, de a jogszabályok értelmé-
ben a főváros szedi be. ezekhez 
adódik hozzá a többi repülőté-
ri cég által fizetett adó, amely 
szintén jelentős tétel, s ráadásul 
a fejlesztések nyomán betelepü-
lő és bővülő cégek révén évről 
évre növekszik.

Mindezen túlmenően stra-
tégiai együttműködési megál-
lapodást kötöttek az önkor-
mányzattal, amely további 
kötelezettségvállalásokat tartal-
maz az önök részéről…

– Így van, idén év elején erő-
sítettük meg korábbi együtt-
működési megállapodásunkat, 
ezzel is világossá téve, hogy a 
kerület az egyik legfontosabb 
partnerünk. Valóban vállaltuk, 
hogy minden évben mintegy 
15 millió forint értékben való-
sítunk meg helyi fejlesztéseket, 
támogatjuk a helyi sportegyesü-
leteket, és ezen túl is több fon-
tos kérdésben állapodtunk meg. 
Például a jövőben is közösen 
érvényesítjük az érdekeinket 
a reptérhez kötődő úthálózat 
fejlesztése végett, nemzetkö-
zi pályázatokon veszünk részt 
együtt, továbbá meghatároztuk 
a rendszeres kapcsolattartás for-
máit. ez utóbbit különösen fon-
tosnak tartom, hiszen a közös 
sikerek alapja mindenképpen a 
rendszeres párbeszéd, amelynek 
segítségével meg tudjuk érteni 
egymást, és kölcsönös segítséget 
tudunk nyújtani, ha szükséges. 
éppen ezért Ughy Attila polgár-
mester úrral, valamint közvetlen 
munkatársaival szoros és kiváló 
munkakapcsolatot alakítottunk 
ki, rendszeresen találkozunk, és 
beszélünk egymással, valamint 
szakértői szinten is folyamatos 
az egyeztetés a munkatársaink 
között. 

közös 
Fejlesztések
– Mi lesz a következő látványos 
elem az önkormányzat és a re-
pülőtér együttműködésében? 

– Legutóbb, szeptember vé-
gén az 1-es terminál adott ott-
hont az airLeD nemzetközi 
projekt  zárókonferenciájának. 
Az airLeD projektben  a XVIII. 
kerület vezető partner, ami jól 
mutatja, hogy a repülőtér és köz-
vetlen környezete eredményes 
fejlesztése csakis szoros együtt-
működésben valósulhat meg. 
őszintén bízom abban, hogy 
hamarosan közösen vághatjuk 
át a szalagot a gyorsforgalmi út 
küszöbönálló felújításának meg-
kezdésekor. ezért a nagyszabású 
beruházásért az önkormányzat 
és a Budapest Airport vezető-
sége is nagyon sok erőfeszítést 
tett. Maga a tény, hogy a régóta 
várt fejlesztés most érzékelhető 
közelségbe került, kiváló példája 
a közös célok érdekében történő 
összefogás erejének.

jost lammers, a Budapest airport vezérigazgatója a kerületet különösen fontos 
partnernek tekinti

nÖvekvő 
utasforgalom, 
tÖbb álláshely
Kerületünk a Budapest Airport egyik legfontosabb partnere

A park gazdája április végétől 
a Légiközlekedési Kulturális 
Központ Közhasznú nonprofit 
(LKK) Kft., amelynek munka-
társai tavasz óta felszámolták 
az áldatlan állapotokat, amelyek 
közöt0t pusztultak a Közlekedé-
si Múzeum tulajdonában lévő 
egykori Malév-gépek.

A legendás 
tu–154-es
– Annak az IL–14-esnek például 
el lehet indítani az egyik motor-
ját – mutat Samu Ádám, a LKK 
szóvivője egy távolabbi gépre 
–, vagy ennek a Jak–40-esnek a 
pilótafülkéjében be lehet kap-
csolni az összes rendszert, hall-
gathatjuk a repülőtér élő rádió-
forgalmazását. Csakúgy, mint a 
TU–154-esben, amelynek még a 
fényei is működnek.

A kiállítás egyedülálló az eu-
rópai Unióban, egyrészt, mivel 
TU–154-es kizárólag itt látható, 
másrészt, mert a gépeknek nem-

csak az utasterébe lehet bemen-
ni, de a pilótafülkéjébe, vagy 
ahogy szaknyelven hívják, a 
cockpitjébe is. Méghozzá szak-
avatott vezető kíséretében.

Nagyváthy Sándor nyugal-
mazott fedélzeti mérnök, biz-
ton állíthatjuk, legendás alakja 
a honi repüléstörténetnek. nem 
véletlenül készítették vele a leg-
több interjút újságban, televízi-
óban, rádióban. Kormánygépet 
mentett meg a lezuhanástól, 
megmentve ezzel Kádár János 
és Fock Jenő, a minisztertanács 
elnöke életét. Vagy éppen göncz 
Árpádét.

– ezen a gépen fogtam be 
Árpi bácsit segíteni – állunk 
meg a TU–154-es mellett a fe-
délzeti mérnökkel –, hogy ne 
kelljen feljönnöm a műszaki re-
keszből.

A történetet már a gépen 
hallgatjuk.

– éjjel fél tizenkettőkor száll-
tunk fel Moszkvából, s indul-
tunk novoszibirszkbe. Itt állt a 

teljes magyar küldöttség – mu-
tat a pilótafülke ajtaja előtti 
szűkös térre nagyváthy sándor 
–, hogy átöltözzenek joggingba, 

hiszen négy és fél órás út várt 
ránk. göncz Árpi bácsit invi-
táltam, jöjjön be a „gardróbba”. 
Kisvártatva meghibásodott az 

egyik rack. Le kellett mennem 
kicserélni az alattunk lévő mű-
szaki rekeszbe, amely tulajdon-
képpen a gép agya. Megkértem 

a köztársasági elnököt, segítsen, 
amíg én lent vagyok.

zöld lámpA, 
Három 
dobbAntás
A nyugalmazott fedélzeti mér-
nök egykori műszereinél elevení-
ti fel a történetet.

– Mondtam, amikor odalent-
ről jelzek, futtassa végig a kere-
sősugarat, s ha kigyullad a zöld 
lámpa, dobbantson hármat a 
padlón. Amikor végeztünk, új-
ságolta is a feleségének: Zsuzsa, 
ezek engem befogtak dolgozni.

A múzeum működtetése mel-
lett az LKK szervezi a méltán 
népszerű buszos reptérlátogatá-
sokat is.

– A múlt mellett bemutatjuk a 
jelent is egy ilyen két-három órás 
túrán – fogalmaz samu Ádám.

Akinek ennyi sem elég, an-
nak pedig ott az Aeropark 
repülésszimulátora. ennek a 
profi berendezésnek eddig sem 
gyermek, sem felnőtt nem tudott 
ellenállni.

Ahogyan a Budapest Airport, 
úgy látogatóközpontjának mű-
ködtetője, az LKK is igyekszik jó 
kapcsolatot ápolni a kerületünk-
kel. ennek jegyében tervezik, 
hogy jövőre a pestszentlőrinc-
pestszentimrei óvodások, iskolá-
sok kedvezményesen vehessenek 
részt a programjaikon.

Ê ditzendy attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

az európai unióban kizárólag itt látható tu–154-es

CsALÁDI PROgRAM A RePÜLőTéRen
A Budapest Airport kettes termináljával szemközti, leté-
rő utak szabdalta füves területen található az Aeropark. 
A repülőtéri skanzen néven szintén ismert szabadtéri 
múzeum talán azért nem szúr szemet sokaknak, mivel 
a földön pihenő repülőgépek látványa errefelé tényleg 
mindennapos. Közelebbről azonban egyértelművé válik, 
hogy ezek a repülők jó ideje nincsenek forgalomban.
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7KörnyezetVédelem–oKtAtásA kerület lakosai aktívabb résztvevői lehetnek a helyi ügyeknek

�Az önkormányzat 
és a civil szféra 
még szorosabbá 

váló együttműködé-
sének köszönhetően 
pestszentlőrinc-
pestszentimre lakosai 
az eddigieknél is aktí-
vabb résztvevői lehet-
nek a helyi ügyeknek. 
ezt az eredményt 
hozta a zöld kerü-
let – zöld partnerség 
program.

ditzendy attila   

Az önkormányzat, a kerületi 
civil szervezetek és az itt mű-
ködő cégek együttműködésé-
nek erősítésére ez év január-
jában meghirdetett program 
zárórendezvényét október 28-án 
tartották a Zila Kávéházban, a 
Környezeti nevelés a minden-
napokban – III. Környezetvé-
delmi Konferencia részeként. Az 
összegzésből kiderült: a kilenc 
hónapig tartó projekt elsősorban 
olyan kiemelt kerületi kezdemé-
nyezésekre összpontosított, mint 
a környezeti monitoring prog-
ram vagy a Lakatos-lakótelepen 
a helyi közösségek erősítésére 
létrehozott kert bemutatása. 

önkormányzAt, 
civilek, cégek
Bíró Gabriella, a Rávezető Pro-
jekt Kft. szakértője mottóként 
idézte ernst F. schumacher A 
kicsi szép című kötetének alap-
gondolatát, amely szerint tu-
datosan, önkorlátozó módon, a 
természeti és az épített környe-
zet megóvásával kell fejleszteni.

– Megváltozott az önkor-
mányzati törvény, hatályba 
lépett a járási törvény – emlé-
keztetett előadása elején Bíró 
gabriella –. ennek megfelelően 
most lezáruló munkánk lényege 
a közigazgatási kapcsolatok erő-
sítése volt.

Az előadó a továbbiakban 
ismertette kooperatív program-
juk részleteit. első célként a 
párbeszéd megkezdését tűzték 

ki a városrész vezetése és az itt 
élőket képviselő civil szerveze-
tek között. Mint elmondta, más 
és más a felelőssége az önkor-
mányzatnak és a civil szerveze-
teknek, és a kerület sajátosságait 
figyelembe véve kell olyan kör-
nyezetet kialakítani, amelyben 
az itt élők jól érzik magukat.

A lAkosság 
HAngjA
Bíró gabriella hangsúlyozta: 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egymástól eltérő településrészek-
re tagolódik, részenként eltérő 
problémákkal. A program ugyan-
akkor egységesen fontos célként 

jelölte meg a partnerség erősítésé-
vel a közéleti aktivitás fokozását.

– ezáltal a döntéshozatalkor 
hallatszódhat a lakosság hangja, 
erre hivatottak a civil szerve-
zetek – fogalmazott a Rávezető 
Projekt Kft. szakértője.

Az önkormányzatról szólva 
megemlítette, hogy a jogszabályi 
keretek változását követően leg-
fontosabb feladata a település-
fejlesztés lett, amelynek kiemelt 
része az úgynevezett zöld gon-
dolat, az épített és a természeti 
környezettel való tudatos bánás-
mód. Innen ered a Zöld kerület 
– Zöld partnerség programcím.

Az Ökoiskola címet három 
évre ítéli oda az emberi erő-

források Minisztériuma és a 
Földművelésügyi Minisztérium 
megbízásából az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet az iskolák-
nak. A XVIII. kerületi sOFI 
(óvoda, Általános Iskola, spe-
ciális szakiskola és egységes 
gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény) eddig kétszer ér-
demelte ki a kitüntető jelzőt, 
így minden esély megvan arra, 
hogy Örökös ökoiskolává váljék 
a közeljövőben.

– Pedagógiai programunk-
ban, tantervünkben kiemelt 
szerepet kap a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság kérdéskö-
re – emelte ki előadásában Csík 
Árpádné, a sOFI gyógypedagó-

gusa, az iskola életjel Alapít-
ványának elnöke, aki példákat 
is említett e nevelési program-
jukból. Minden alkalommal 
megünneplik a diákokkal a je-
les környezet- és természetvé-
delmi napokat, mint például a 
Föld napját, a víz világnapját, 
a madarak és fák napját. Az 
ökoiskoláknak arra kell töre-
kedniük, hogy zöld program-
juk megvalósításába bevonják a 
szülőket, a civil szervezeteket, a 
cégeket.

– Környezetvédelem, ener-
giatakarékosság, szelektív hul-
ladékgyűjtés – sorolta Csík 
Árpádné a mindennapok fel-
adatait, majd megemlítette: a 

sOFI udvara gyermekbarát, ami 
nagyban hozzájárult A kerület 
zöld iskolája cím elnyeréséhez.

FolytAtásA 
következik
noha a Tudatos Vásárlók egye-
sületével közösen januárban 
indított program befejeződött, 
a szoros együttműködés az ön-
kormányzat és a civil szféra kö-
zött tovább folytatódik. A tervek 
közé tartozik, hogy a partnerségi 
munkában részt vevő helyi köz-
igazgatási szereplők és civil szer-
vezetek képviselői egy úgyneve-
zett civil partnerségi referenst 
jelölnek ki. További javaslatként 
rögzítették, hogy rendszeres ke-
rekasztal-beszélgetéseket hívnak 
össze, civil–kerületi stratégiát 
készítenek, valamint együttmű-
ködési megállapodásokat köt-
nek a közösen megvalósítandó 
programokra. Az önkormányzat 
mindezen túlmenően a nyilván-
tartásába vett civil szervezetek 
infrastrukturális fejlesztéséhez 
is hozzájárulhat majd. 

A helyi természeti 
értékek védelmében, 
a kerület tisztántar-
tásában, a környe-
zettudatos szemlélet 
formálásában az 
önkormányzat mellett 
a civil szervezeteknek 
is kiemelt szerep jut. 
A Zöld kerület – Zöld 
partnerség program-
nak köszönhetően ez 
a mindennapi közös 
tevékenység válha-
tott szorosabbá és 
egyszerűbbé.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

csík árpádné a sofi példáján keresztül mutatta be, hogyan lehet környezetbarát egy oktatási intézmény

Példaértékű helyi 
Összefogás 
Lezárult a Zöld kerület – Zöld partnerség program

Szakmai programokat szervezett a 
XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet az 
oktatásban és nevelésben dolgozó 
szakembereknek az október 11–21. 
közötti pedagógiai hét keretében.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet 
segítségével 1995-től minden év őszén 
többnapos rendezvénysorozat keretében 
ad lehetőséget az óvodák és az általános 
iskolák oktatóinak, nevelőinek arra, hogy 
a szakma országos hírű képviselőitől hely-
ben tájékozódjanak a területüket érintő 
legfrissebb eseményekről, a köznevelésben 
végbemenő változásokról, a módszertan 
megújulásáról. 

– A pedagógiai hét szakmai hátterét a 
pedagógiai intézet jól felkészült közössége 
adta, akik előadásukkal, szervezőmunká-
jukkal, a területükhöz kapcsolódó progra-
mok összeállításával járultak hozzá a ren-
dezvény sikeréhez – mondta Tóthné Kővári 
Csilla, a XVIII. kerületi Pedagógia Intézet 
megbízott igazgatója. – A programsorozat 
az aktuális nevelési, oktatás témákat felölel-
ve nyújtott továbbképzési lehetőséget a ke-
rületi óvodapedagógusoknak, tanítóknak, 
tanároknak, logopédus szakembereknek. 

Tóthné Kővári Csilla azt is elmondta, 
hogy fontosnak tartották az új tanköny-
vek bemutatását, a témához kapcsolódó 
szakmai műhelymunkát, amely lehetőséget 
adott az elmélet és a gyakorlat találkozásá-
ra. 

A heti programban többek között a pe-
dagógusi előmeneteli rendszerhez kapcso-
lódó portfólióírás, minősítési rend, a tan-
felügyeleti rendszer bevezetéséhez kötődő 
pedagógusi, vezetői feladatok, az új típusú 
szaktanácsadói rendszer bevezetése szere-
pelt. Az oktatáspolitikai irányok mellett 
lehetőség nyílt a szakmai módszertani kul-
túra gazdagítására a kooperatív technikák 

elmélyítésével, a kineziológiai ismeretek 
bővítésével. Az oktatók a médiahasználat-
ban is iránymutatást kaptak. 

A pedagógiai hét keretében egy csepp a 
tengerben címmel országos logopédiai kon-
ferenciát is szervezett  a Fővárosi Pedagó-
giai szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintéz-
ményének logopédiai csoportja.

A programsorozatot az évek óta nagy 
sikerrel megrendezett pályaválasztási an-
két zárta, amely a kerületi 7. és 8. osztályos 
gyermekeknek és a szüleiknek nyújt segít-
séget a továbbtanuláshoz.

– A zárórendezvényen 30 standon kör-
nyékbeli és belvárosi szakközépiskolák, 
gimnáziumok mutatkoztak be. Az érdek-
lődők személyes konzultáción és a pályavá-
lasztással kapcsolatos előadásokon is részt 

vehettek – tájékoztatott Molnár Eszter, a 
pedagógiai intézet munkatársa. 

– A diákok kitölthettek egy online fel-
vételi tesztet, és azok, akik bizonytalanok a 
pályaválasztásban, az ankét idején felkeres-
hették Tábit sarolta szakpszichológust.

– Azért jöttem el a rendezvényre, hogy be-
gyűjtsem az információkat ahhoz, hogy me-
lyik gimnáziumban vagy szakközépiskolában 
tanulhatnék tovább – mondta Putnoki Csenge, 
az Ady iskola 8. osztályos diákja. – Azt remé-
lem, hogy ezek után majd el tudom dönteni, 
hogy hova adjam be a jelentkezési lapomat. 

– gimnáziumon gondolkodom, de ér-
dekelnek a szakközépiskolai továbbtanulási 
lehetőségek is – vette át a szót az ugyancsak 
az Adyba járó Kovács Jázmin.

Ê fülep erzsébet

egyMÁsTóL TAnULHATTAK

A XVIII. kerületi Pedagógiai 
Intézet idén kilencedik alka-
lommal rendezett pályaválasz-
tási ankétot a Karinthy Frigyes 
gimnáziumban. Az ankét célja 
ezúttal is az volt, hogy az álta-
lános iskolát jövőre befejezők 
személyesen ismerkedhessenek 
meg számos kerületi és fővárosi 
középiskolával. A csaknem 30 
standnál a tanárok mellett az 
adott intézménybe járó tanu-
lók is várták az érdeklődőket, 
így a gyerekek nemcsak a ta-
nulást érintő fontos kérdések-
re kaphattak választ, hanem a 
diákoktól az iskolai légkörről 
vagy a szabadidős tevékenysé-
gekről is érdeklődhettek. 

Az ankétot Tóthné Kővári 
Csilla pedagógiai és közok-
tatási szakértő, a pedagógia 
intézet megbízott vezetője és 
Hutai László, a Karinthy gim-
názium igazgatója nyitotta 
meg. A megnyitót Málnási Gá-

bor pályaválasztási tanácsadó 
informatív előadása követte, 
amelyben a pontos jelentkezési 
időpontoktól kezdve a kitölten-
dő hivatalos papírokig minden 
tudnivalóra részletesen kitért. 
Az aktuális pályaválasztási 
trendekről Maadadiné Borbély 
Mária pedagógiai szakértő be-
szélt.

A szakemberek szerint a 
választáskor minden diáknak 
elsősorban három dolgot kell 
szem előtt tartania: a képessé-
geit, a tehetségét és az érdek-
lődési körét. Vannak, akiknek 
azonban még így is nehezen 
megy a választás – ők az anké-
ton felkereshették Tábit Sarolta 
pszichológust, aki egyéni pá-
lyaválasztási pszichológiai ta-
nácsadást tartott. A diákoknak 
lehetőségük volt továbbá rövid 
online felvételi tesztek kitölté-
sére is. 

Ê cs. m.

Pályaorientáció 
és önismeret
Pályaválasztási ankétot tartottak október 21-én a 
Karinthy Frigyes Gimnáziumban. A végzős általános 
iskolásokat csaknem 30 kiállító középiskola és szak-
mai előadások várták.
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8 Átadták a Pestszentimréért díjakatKultúrA

� éves beszá-
moló, tisztújítás 
és kitüntetések 

a dr. széky end-
re pestszentimre 
történeti társaság 
november 6-án tar-
tott 25 éves ünnepi 
közgyűlésén. A széky 
társaság plakett-
jét tizenhárman, a 
pestszentimréért díjat 
öten vehették át a 
pestszentimrei közös-
ségi Házban.

ditzendy attila   

A társaság elnöke, Pándy Tamás 
beszámolójában hosszan sorol-
ta, mit végeztek az idei eszten-
dőben. Többek között álló- és 
mozgóképeken dokumentálták 
Pestszentimre megújuló központ-
ját, és átadták az újonnan alapított 
Krepuska géza orvosi díjat. Az 
elnök a 2014-es év eddigi legna-
gyobb rendezvényének nevezte a 
125 éves lajosmizsei vasútra való 
nosztalgiavonatos emlékezést, 
amelyen körülbelül tízezren vet-
tek részt. Az esemény alkalmából 
jelent meg A lajosmizsei vasútvo-
nal 125 éves története című kötet, 
amely a széky társaság által ki-
adott helytörténeti könyvsorozat 
második része. 

Igazi különlegességnek nevez-
te Pándy Tamás az úgynevezett 
Pestszentimre-bélyeget, amelyet 
mindössze 100 példányban jelen-
tettek meg. Az első világháború 
kitörésének 100. évfordulójára 
felújították a magyar hősök em-
lékművét, méghozzá süttői mész-
kőborítással, amely így, az elnök 
ígérete szerint, majdnem örökéle-
tű lesz.

köztéri térkép 
készül
Pándy Tamás kitért a közeljö-
vőre tervezett programokra is: 
Pestszentimre első köztéri térkép-
ének felavatására, az első világhá-
borús kiállítás megnyitására, az 
adventi börzére és a településrész 
első évkönyvének kiadására.

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester személyes emlékeit idéz-
te fel a díjátadó ceremónián:

– Meghatározó élmény szá-
momra ez a mai este, hiszen a 
kitüntetettek között szerepel a 
gyermekorvosom, az óvó nénim 
és a háziorvosom is.

Az alpolgármester valódi 
időutazásként jellemezte a ne-
gyedszázados múltat ünneplő 
közgyűlést, s közös emlékezésre 
hívott minden jelenlevőt. Mint 
mondta, az est folyamán ő végig 

arra gondolt, hogy mit csinált 
huszonöt esztendővel ezelőtt.

– A Táncsics iskola ötödikes 
diákjaként ültem a padban és 
tanultam – idézte fel a múltat, 
majd gratulált a társaság alapí-
tóinak, akik Pestszentimre érde-
kében úgy döntöttek, létrehoz-
nak egy olyan civil szervezetet, 
amellyel hozzájárulnak a telepü-
lésrész fejlődéséhez.

követőkre 
tAláltAk 
– Úttörő volt a széky társaság 
abban az időben. Azóta sok civil 
szervezet jött létre, ami nagyon 
jó dolog. nekünk, az önkor-
mányzat vezetőinek, mindent 
el kell követnünk, hogy támo-
gassuk ezeket a szervezeteket, 
összehangoljuk a munkájukat, s 
közösen tegyünk a mindennap-

okban a kerület fejlődéséért – fo-
galmazott Lévai István Zoltán.

Civilek 25 éves 
sikertÖrténete
Jubileumi közgyűlést tartott a Széky társaság 

negyed százAd 
A KéPeKen
Huszonöt éves a Dr. Széky endre Pestszentimre Tör-
téneti Társaság. ebből az alkalomból ünnepi kiállí-
tást rendeztek a Pestszentimrei Közösségi Házban. 

– A kiállítás fő célja a bemu-
tatkozás, és én úgy érzem, a 
képek önmagukért beszélnek 
– fogalmazott megnyitó beszé-
dében Pándy Tamás, a törté-
neti társaság elnöke.

Körben a falakon tablóvá 
szerkesztett fényképek, életké-
pek az eltelt negyedszázadból. 
A fotók között többek között 
emléklapok, meghívók és ké-
peslapok idézik a távolabbi és 
a közelebbi múltat. A tablók 
sorát az intézőbizottsági tagok 
csoportképei szakítják meg.

– A 25 évre emlékezve 
csokrokba gyűjtöttük és kiállí-
tottuk azokat a zászlószalago-
kat, amelyeket önök kötöttek 
egy-egy ünnepen a zászlóru-
dakra – mutatott a terem több 
pontján függő szalagokra az 
elnök, majd felelevenítette a 
társaság megalakulásának első 
lépéseit: – Magam voltam a 
legjobban meglepve, amikor 
az alakuló ülésen több mint 
százan jelentek meg.

Pándy Tamás kiemelte, 
hogy a második világháború 
után a széky endre társaság 
volt az első civil szervezet 
Pestszentimrén. nem is ment 
egyszerűen a létrehozása, hi-
szen a rendszerváltozás előtt 
a tanács véleményezte az ala-
pítókat, ezért úgy döntöttek, 
elhalasztják az alakulást, mert 
tudták, hogy negatív jellem-
zést kaptak volna.

– elégedettek lehetünk, 
hiszen társaságunk 25 éve tö-
retlenül működik, mi több, fo-
lyamatosan bővül a tagságunk 
– mondta dr. Mayer Lajos al-
elnök.

A helytörténeti társa-
ság legfőbb büszkeségeként 
Pestszentimre központjának 
megszépítését említette, leg-
főbb céljaként pedig az itt élők 
lokálpatrióta közösségé ková-
csolását.

A kiállítás november 22-ig 
tart nyitva.

Ê d. a.

PeSTSZeNTIMRééRT 
DíJBAN RéSZeSÜLT: 
baracsi judit, dr. Frindt 
mária, juhászné Horváth 
gabriella, dr. léderer imre, 
menczinger kata.
A széky társaság pla-
kettjét vehették át a 
pestszentimréért díj kura-
tóriumának tagjai: czellahó 
lászló, ódor katalin, orosz 
györgyné, perge zsoltné, 
dr. timon cecilia, vajant 
mihályné és a széky társa-
ság alapító tagjai: Aranyvöl-
gyi Attila, dr. Fehér éva, File 
gyuláné, kolesza sándor, 
dr. mayer lajos, mike kata-
lin, pándy tamás.

lévai istván zoltán alpolgármester adta át a Pestszentimréért díjat Baracsi juditnak
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Árvay Zolta, a Magyar Alkotó-
művészek Országos egyesüle-
tének (MAOe) tagja, a XVIII. 
kerületi Művészeti egyesület 
Moholy-nagy Alkotókörének 
(MOHA) elnöke, az 5KOR Kép-
zőművész Csoport tagja sok ke-
rületi, országos és határon túli 
kiállításon mutatta már be az 
alkotásait.

ezúttal kicsit rendhagyó kiál-
lítás-megnyitón vehettünk részt, 
mert a képzőművész az idén töl-
tötte be a 65. életévét, és ez apro-
pó volt arra, hogy a munkássága 
legutóbbi tíz évében készült alko-
tásokból láthassunk válogatást.

A tárlaton különféle művészi 
technikákkal készült képeket fe-
dezhettünk fel. 

– A kedvencem a „vakoló-
technika”, amely azt jelenti, hogy 
különféle anyagokat  rétegekben 
helyezek egymásra, amivel érde-
kes, vastag faktúrát hozok létre – 
mondta Árvay Zolta. – ezekhez a 
képekhez mindig eredeti újságot, 
könyvet, textíliát használok fel. 
A képeimet gondolatébresztőnek 
szánom, a többit a szemlélőre bí-
zom... 

A képzőművész alkotásai 
mindig úgy és akkor készülnek, 
amikor valamilyen téma nagyon 

foglalkoztatja, és valamit nagyon 
el akar mondani másoknak. Így 
jött létre  többek között a ked-
venc zenei műfaja által ihletett 
dzsesszsorozata, és így születtek 
a Weöres sándor verssoraira kol-
lázzsal, montázzsal és festéssel 
készített vegyes technikájú ké-
pei is.  szívesen nyúl szakrális 
témákhoz is, „írt már egy bibli-
át” is, amelynek lényege, hogy a 
megfestett képek megfelelő sor-
rendbe helyezve egy hatalmas 
oltárképpé állnak össze.  

Árvay Zolta úgy tartja, életé-
nek különleges adománya, hogy 
amikor egy téma foglalkoztat-
ja, akkor hajnalban felébred, és 
alfaszerű állapotban látja maga 
előtt a képet, már „csak” meg 
kell festenie.  

Azt is elárulta a képzőművész, 
hogy nagyon sok terve van még 
leírva, papírra skiccelve, nem-
csak a következő tíz évre, hanem 
későbbre is. 

– Arra kérem a jó istent, hogy 
addig segítsen erővel és tiszta el-
mével, amíg mind megvalósul, 
akkor igen hosszú életem lesz –  
mondta a művész. 

A november 29-ig megte-
kinthető kiállítást P. Szabó Ernő 
művészettörténész nyitotta meg. 
Kerényi Eszter Lilla fuvolán mű-
ködött közre.

Ê fülep erzsébet

Garamvölgyi Béla festőművész-
nek több kiállítása volt eddig 
a XVIII. kerületben, ahol él, és 
még több pályatársának a tárla-
tát nyitotta már meg itt. Mivel a 
művész tanárember is – a Faze-
kas Mihály Fővárosi gyakorló 
Általános Iskola és gimnázium 
vezetőtanára –, minden alka-
lommal érdekfeszítő előadást 
tart a kiállításhoz kapcsolódóan 
a művészetről és az adott mű-
vészről. szerény ember lévén 
azonban saját magáról keveset 
szokott elárulni. De Frömmel 
Gyula kerületi festőművész, 
a Magyar Kultúra Lovagja a 
megnyitóbeszédében elmondta, 
hogy garamvölgyi Béla a Ma-

gyar Képzőművészeti Főiskola 
(ma egyetem) festőszakán vég-
zett, ahol gerzson Pál Mun-
kácsy-díjas érdemes művész 
festőművész volt a mestere. Pá-
lyájának egyik fontos állomása 
a szarvasi Brunszvik Teréz óvó-
képző Főiskola, ahol a vizuális 
nevelési tanszéken adjunktus, 
majd tanszékvezető docens volt, 
ezt követően a Fazekas gimná-
ziumba került, ahol vezetőtanár 
és az Art-őr csoport tagja. 

A művész két kisméretű 
portréjáért „Kurucz D. István 
festőművész emlékére” díjat ka-
pott a 60. Vásárhelyi őszi Tárla-
ton, 2013-ban. A pályatárs azt is 
hozzátette, hogy Béla nemcsak 

„lekottázza” a látványt, hanem 
a lelkét festi meg az embernek.  
Művészetére jellemző, hogy 
képsorozatokban gondolkodik, 
jó értelemben vett eklektikus 
festő. 

garamvölgyi Béla ezúttal a 
pasztellképeit hozta el a Fehéren 
Feketén galériába. A pasztellal 
való alkotás kirándulás a mű-
vésznek, mert utoljára harminc 
éve fogott a kezébe krétát.  

– Az utolsó pasztellképem 
félig a múlt esztendőben, félig 
idén készült – mondta. – Ugyan-
is az év utolsó napját hagyomá-
nyosan munkával zárom, és a 
következő év első napját mun-
kával kezdem. December 31-én 
délután leteszem az ecsetet, és 
akkor kezdek el újra dolgozni, 
amikor mások már alszanak, 
vagy éppen hazafelé tartanak a 
szórakozásból. 

A művész azt is elmondta, 
hogy a pasztellkréta után is-
mét ecsetet fogott a kezébe, és 
akrillal, olajjal fest. Otthon be-
fejezés előtt áll három kismére-
tű munkája, a Fazekas gimnázi-
umban pedig nagyméretű képet 
szeretne festeni. 

A kiállítás megnyitóján 
Nádasdi Mihály, a Fehéren Fe-
ketén galéria vezetője köszön-
tötte a festőművészt.

Ê fülep e. 

TÍZéVes MUnKA MeTsZeTe
árvay Zolta kerületi képzőművész kiállítása Idősíkok címmel nyílt meg november 
4-én a Kondor Béla Közösségi Házban. 

PAsZTeLLKIRÁnDULÁs
Garamvölgyi Béla festőművész kiállítása október 30-án nyílt meg a Fehéren Feke-
tén Galériában. 
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Kerületi 
polgárőrök 
a legjobbak 
Jó évet zár a Lőrinc-kertváros Polgárőr 
Csoport: a nyáron az önkormányzat is-
merte el a munkájukat, november ele-
jén pedig Az év polgárőr egyesülete ki-
tüntetést vehette át a csapat vezetője.

Noha a polgárőrök nem elismerésért, kitünteté-
sért végzik a feladatukat, a visszajelzés, az elis-
merés nekik is sokat jelent. A Lőrinc-kertváros 
Polgárőr Csoport ebben a tekintetben elégedett 
lehet, hiszen júniusban a Közalapítvány a XVIII. 
kerület Közbiztonságáért kuratóriuma fejezte ki 
elismerését a csapatnak és két másik kerületi 
polgárőr-egyesületnek az elvégzett munkáért, 
most pedig Az év polgárőr egyesülete kitünte-
tést vehette át az Országos Polgárőr Szövetség-
től.

– Október végén tudtuk meg, hogy a szövet-
ség bennünket jelölt erre a kitüntetésre. Nagyon 
örülünk, sokat jelent az elismerés – mondta Szé-
kely László, a csoport szervezeti hátterét biztosí-
tó egyesület elnöke.

A rangos kitüntetés pénzjutalommal is jár.
– Ezt természetesen az eszközeink fejleszté-

sére fordítjuk – mondta Székely László. – Első 
körben új bakancsokat vásároltunk az egyenru-
hához. Ezek egyrészt kényelmesek, másrészt így 
már teljesen egységes a csoport megjelenése.

A polgárőrök nem ülnek sokáig a babérjai-
kon. Eddig is kemény munkát végeztek – a napi 
bűnmegelőző-bűnüldöző szolgálat mellett részt 
vettek olyan akciókban is, mint például augusz-
tus elején a hirtelen esőzések miatt felgyülemlett 
víz elvezetése és a kármentesítés –, de a jövőben 
újabb területen is feladatot vállalnának.

− Az önkéntes tűzoltói engedélyt szeretnénk 
megszerezni, hogy együtt dolgozhassunk a kis-
pesti tűzoltósággal. A tűzoltóság nyitott erre. 
Speciális kiképzésen kell majd részt vennünk, és 
szeretnénk egy olyan, megfelelő technikával fel-
szerelt pick-up gépjárművet vásárolni, amellyel 
mi is felvonulhatunk az adott helyszínre. Így 
segíthetünk az oltásban, a víz elszivattyúzásá-
ban vagy akár a baleseti mentésben is – beszélt 
a tervekről Székely László.

Ê Kegy

Bővült a BKK 
kínálata
Biztosan bennem van a hiba, noha nem 
vagyok örök elégedetlen, mindeneset-
re a BKK jegy- és bérletautomatáival 
minden alkalommal meggyűlik a ba-
jom. Sutaságom eredményeként türel-
metlenkedők sora kígyózik mögöttem, 
miközben mind reményvesztettebben 
próbálkozom. Jó hír a szerencsésebb 
kezűeknek, hogy bővült az említett 
szerkezetek kínálata.

Az eddigi jegy- és bérlettípusok mellett vásá-
rolhatunk félhavi bérletet, 50 és 90 százalékos 
környéki helyközi vonaljegyet és hasonló ked-
vezményekre jogosító HÉV-menetjegyet is. A 
közlekedési központ munkatársai nem feledkez-
tek meg kerékpáros és kutyás honfitársainkról 
sem, ők kerékpár- és kutyabérletet vehetnek az 
automatákból. Ezzel a gépek kínálata már pon-
tosan fedi a pénztárakét és az ügyfélcentrumo-
két. Csakúgy, miként a fizetési módok, hiszen az 
automatákban is bankkártyával és készpénzzel 
egyaránt kiegyenlíthetjük az árat. A Budapesti 
Közlekedési Központ adatai szerint március óta 
több mint 4,5 milliárd forint értékben vásárol-
tunk jegyet, bérletet, együttesen összesen 3,5 
millió darabot.

Eddig 250 automatát állított szolgálatba a 
BKK, a végső 300-as számot a tervek szerint a 
jövő esztendő elejére érik el. Ekkortól már kizá-
rólag információkéréskor, a MOL Bubi haszná-
latához elkerülhetetlen regisztrációkor, pótdíj, 
teherforgalmi behajtási díj befizetésekor, illetve 
talált tárgyak leadásakor kell elfáradnunk az 
ügyfélcentrumokba. 

Ê dia

Tíz méter 
libazsíros 
kenyér
Szent Márton napja az egyik legnép-
szerűbb ünnep a német kultúrában. 
ezért döntött úgy öt évvel ezelőtt a he-
lyi német nemzetiségi önkormányzat, 
hogy megteremti a hagyományát itt, a 
kerületben is.

Maguk készítette lámpásokkal vonulnak min-
den év november 11-én a Piros iskola diákjai a 
régi piactérre, hogy együtt ünnepeljenek szent 
Márton napján. A lampionos felvonulás ősi 
szokás, amellyel az ünnepnapi misét tették im-
pozánsabbá a régiek, így emlékezve a szentre, 
aki savariai legionáriusból lett a franciaországi 
Tours nagy tiszteletű püspöke. 

A szent Márton-nap hamar elterjedt Ma-
gyarországon, de talán még ennél is népszerűbb 
német nyelvterületen, ahol az újbor ünnepével 
kapcsolódott össze. ez a népszerűség sarkallta 
a XVIII. kerületi német nemzetiségi Önkor-
mányzatot arra, hogy meghonosítsa nálunk a 
szent Márton-nap németes ünneplésének mód-
ját.

– nagyon örülünk, hogy ma már nemcsak a 
Piros iskola diákjai vesznek részt az ünneplés-
ben, hanem más nemzetiségi intézmények, így 
az építő és a Vándor óvodába járó gyermekek is, 
természetesen a családjukkal együtt – mondta 
el Molnár Hajnalka, a nemzetiségi önkormány-
zat elnöke és Fekete György elnök-helyettes.

A piactéren összegyűlt tömeg előbb énekek-
kel emlékezett meg a szent püspökről, majd 
fellobbant a hatalmas Márton-napi máglya. Az 
ünnep alkalmából a szervezők a hagyományok-
nak megfelelően vendégül is látták a résztvevő-
ket. Tíz méter libazsíros kenyér és száz liter tea 
készült erre az alkalomra.

– Ötödik éve tartjuk meg az ünnepet. A 
tervünk az, hogy jövőre egy, a legendát felidé-
ző előadást is láthassanak a gyerekek jelmezes 
szereplőkkel, élő állatokkal – árulták el a szer-
vezők.

Ê K. gy.

Összeköt, 
akár egy híd
Hídavatás címmel nyílt kiállítás no-
vember 10-én a Városháza Galériában. 
Szikszai Sándor tárlata világ körüli vi-
zeken ível át.

Életünk során számtalan hidat építünk fel és 
rombolunk le. Hidakat, melyek összekötnek, 
de el is választanak minket egymástól. Szikszai 
Sándor festőművész Hídavatás című kiállítása 
a hidat mint sorsokon átívelő szimbólumot, az 
emberi kapcsolatok, az együttélés és a harmó-
nia egyik legerősebb és legfontosabb jelkép-
ét dolgozza fel. A képeken a világ különböző 
pontjain lévő valóságos hidakat jelenít meg, de 
a hangsúly nem annyira a látványon, mint in-
kább az akvarellel papírra vitt érzelmeken van. 
Egy-egy kép előtt állva hol misztikus, hol el-
gondolkodtató, mély érzelmek kerítik hatalmá-
ba a nézőt, de még a sötétebb tónusú képek sem 
bánatról, hanem inkább reményről mesélnek.

Szikszai Sándor a művészetszeretet és a mű-
vészeti nevelés támogatásának jegyében társal-
kotóként invitálta a kiállításra a Bókay Árpád 
Általános Iskola 1. a osztályos tanulóit. A híd 
témájára a diákok által egyénileg készített ké-
pekből a festőművész egy nagy hidat alakított 
ki, amit az iskola neve után Bókay hídnak ne-
vezett el. A nyitóünnepségre a tanulók megle-
petésként verses-dalos előadással készültek. 
A megnyitón fellépett Draskóczy Zoltán gi-
tárművész és Jakos Kata költő is. A kiállítást 
Magyar-Ábel Ágnes író-szerkesztő, kommuni-
kációkutató nyitotta meg.

A kiállítás november 22-ig tekinthető meg a 
Városháza Galériában.

Ê csernai

– Szeretünk kísérletezni, táncosokkal pedig rég-
óta dolgozik együtt a Serica – mondta Bencze 
András, az ír folk ihlette progresszív rockzenét 
játszó csapat vezetője. – Megfogalmazódott ben-
nem az a gondolat, hogy mi lenne, ha a mi mu-
zsikánkra a Tébláb művészeti intézmény táncosai 
készítenének koreográfiát, és így egy produkció-
ban találkozhatna az ír zene a magyar néptánc-
cal.

A Tébláb táncosainak vezetője, Vörös Árpád 
nyitott volt az ötletre.

– Mi is szeretünk kísérletezni. Az ír zene erős, 
azonnal hat az emberre, és igazából nem volt ne-
héz összehozni a magyar néptánccal. A táncosa-

ink hihetetlenül élvezték a próbákat – mesélte.
A Serica és a Tébláb a Szeptemberi Kóstoló ke-

retében megrendezett kelta fesztiválon már dol-
gozott együtt, most azonban egy átfogó produk-
ció készült, amelyet november 7-én a Kondorban 
mutatott be a két csapat. A közönség lelkesen 
fogadta a két, földrajzilag egymástól távol eső, 
szellemiségében mégis rokonítható kultúrában 
gyökerező előadást.

– Tekintettel a sikerre, szeretnénk, ha a pro-
dukciót a szélesebb közönség is megismerné, 
ezért a tervek szerint a nyáron turnéra visszük 
az előadást – árulta el Bencze András.

Ê K. gy.

Magyar virtus, ír zene
eddig nem volt még példa arra, hogy hazai koncertszínpadon ír zenei együttes dol-
gozzon együtt magyar néptáncosokkal. A Serica zenekar és a Tébláb táncosai te-
hát úttörőnek számítanak.

A színpad szélén szintetizátorok, hátul vetítővá-
szon, eleinte csendben, sötéten. Amint azonban 
minden Imre elfoglalta választott helyét vala-
melyik asztalnál, felcsendült a hangszer mö-
gött álló Alexys muzsikája, s peregni kezdtek 
a relaxációs zenéhez komponált fotográfiák. A 
polgármester meghívójára megjelent névnapo-
sokkal együtt Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter és Bauer Ferenc önkormányzati képviselő is 
végigélvezte a varázslatos produkciót.

Miután elhaltak a muzsika hangjai, s a sze-
mek hozzászoktak a visszakapcsolt fényhez, 
Lévai István Zoltán köszöntötte a névnapjukat 
ünneplő Imréket. Hangsúlyozta, külön öröm, 
hogy ebben az évben a felújított művelődési 

házban találkozhattak.
– A továbbiakban is ápolni kell ezt a szép 

hagyományt, s össze kell jönnünk évről évre 
a településrészen élő Imrékkel, akik több mint 
százan vannak – fogalmazott az alpolgármes-
ter, azzal folytatva köszöntőjét: nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy Pestszentimre fejlő-
déséhez a jelen lévő ünnepeltek is hozzájárul-
tak. Végezetül boldog névnapot kívánt minden 
Imrének, egyúttal Pestszentimrének is.

A pezsgős koccintáskor mindenki megkap-
ta ajándék borát, majd kezdődhetett a kötetlen 
beszélgetés, kivel mi történt az elmúlt egy esz-
tendőben.

Ê dia

Imrék és Pestszentimre köszöntése
étvágygerjesztő szendvicsek, tálakra halmozott aprósütemények, gyümölcslé vár-
ták az Imréket és szeretteiket a november második hétvégéjén megrendezett, im-
már hagyományos eseményen, az Imrék köszöntésén a Pestszentimrei Közösségi 
Ház színháztermében.
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10 KultúrA 50 éve jött létre a bölcsőde a Lakatos-lakótelepen 

Fennállásának 50. évforduló-
ját ünnepelte október 31-én 
a Csibekas bölcsőde. Az ese-
ményt Hajasné Tallér Anikó, 
az intézmény szakmai vezetője 
nyitotta meg, akinek szavait a 
szivárvány óvoda néptáncosa-
inak fellépése, majd az egykori 
csibekasos bölcsődések tornabe-

mutatója követett. Zárásként a 
kerületi bölcsődei gondozónők 
nyitnikék kamarakórusa éne-
kelt. Az eseményen részt vett 
Csomó Tamás alpolgármester, 
valamint Kádár Tibor és Torma 
Beáta önkormányzati képviselő. 
Hajasné Tallér Anikó a mű-
sor kapcsán elmondta, hogy 

a bölcsőde a kezdetektől szo-
ros kapcsolatot ápol a mellet-
te lévő szivárvány óvodával. 
– együttműködésünkkel segí-
tünk leküzdeni az óvodába való 
átmenet nehézségeit, nyomon kö-
vetjük a gyerekek első lépteit, és 
számos közös programot szerve-
zünk. Munkánk során szeretnénk 
megalapozni a gyerekek egészsé-
ges és pozitív magatartását. erre 
a kiváló környezet és a szakkép-
zett munkaerő mellett most már 
a felújított udvar és a korszerű 

étkeztetés is lehetőséget nyújt. 
Új célok, új tervek természete-
sen már most is vannak, de ma 
az ötven év sikereit ünnepeljük. 
Az eseményt állófogadás zár-
ta, ahol az üdítők, sütemények 
és szendvicsek mellé végül egy 
hatalmas születésnapi torta is 
begurult. emellett a bölcsőde 
minden vendégnek egy kis fa 
tyúkanyóval kedveskedett, ami-
be az 1964–2014-es dátumot vés-
ték be.

Ê cs. m.

– Milyen következményei lehetnek
annak, ha valakinek hallásproblémája
van, de nem tesz ellene semmit?
– A legnagyobb probléma az, hogy az
illetőnek romlik a beszédértése. Ez azt
jelenti, hogy bár a beszédet hallja, de
nem tudja értelmezni azt. Ami korábban
természetes volt, most zavaró lehet. Ha
az agy hallóközpontja nem kap
megfelelő ingert, ellustul, elfelejti a
koráb ban megtanult hangokat. Akár
olyan mértékben is leépülhet az érintett

személy hallása, hogy később már halló -
készülékkel sem lehet javítani rajta.
– Mit érzékel mindezekből a tünetekből
a környezet, a család?
– A hallásproblémával küzdő személy
szép fokozatosan kerülni kezdi a társas
kapcsolatokat. Előfordulhat, hogy ki -
vonja magát a beszélgetésekből, és akár
a személyisége is megváltozhat. Kerüli a
társaságot, bizonyos emberekkel nem áll
szóba, mert túl halkan vagy túl gyorsan
beszélnek. A felelősséget persze a kör -

nyeze tére hárít -
ja, hiszen nem

benne van a hiba, szándékosan beszél-
nek úgy, hogy ne értse, motyognak a
háta mögött, kibeszélik őt.
– Mit kell tennie annak, aki részt szeret -
ne venni az ingyenes hallásvizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése
miatt telefonon egyeztessen időpontot
munkatársunkkal a 06-1 332-0141-es
telefonszámon. Várunk szeretettel
minden érdeklődőt!

Ez történik, ha nem 
kezelteti hallásproblémáját
Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy ráérünk elmenni hallás -
szűrésre. Pedig ha azt érzékeljük, hogy valami nincsen rendben,
mielőbbi beavatkozás szükséges. Ha sokat várunk, lehet, hogy már
késő lesz. Lapunk kérdéseire Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallásközpontok audiológus főorvosa válaszolt.

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész, 
audiológus főorvos

A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási
lehetőséget biztosítunk 
XVIII. kerületi lakosok számára 
2014. november 3-tól 21-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.

amplifon.hu
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LAKOSSÁGI AKCIÓPROGRAM
– INGYENES RUHAOSZTÁS             

Szervezetünk a TÁMOP 5.5.4-13/1-2013-0018 pályázati program keretében 
ingyenes ruhaosztást, lakossági fórumot, játszóházat és játékos foglalkozásokat 

szervez 2014. november 16-án vasárnap 10 – 15 óráig a Kondor Béla 
Művelődési Központban. A program az Európai Unió Európai Szociális Alap 

támogatásával valósul meg.  Minden programelem ingyenes. 
Mindenkit szeretettel várunk!

ÜnnePeLTeK A KIsCsIBéK

Fél évszázados fennállását ünnepelte a Lakatos-lakó-
telepi Csibekas bölcsőde. A jubileumi évforduló külön-
leges ünnepségén a bölcsi egykori és jelenlegi dolgo-
zói egyaránt részt vettek.

HIRDeTéS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

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

mélyépítésben szerzett tapasztalat. B kategóriás jogosítvány.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

LAKOTT-

Lakott-
munkatársat keresünk. Szakmai tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

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

TEHERGÉPKOCSI-

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

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

VARRODAI MUNKATÁRS

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

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

kombinált rakodógép, henger (0,5- Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos 
i OKJ-s végzettség megléte 

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

ÚSZÁSOKTATÓ

igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és precíz munkavégzés 
alapfeltétel. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Úszásoktató”!

s

t
engedéllyel, vezetési tapasztalattal. Feladatok: Beszállítókkal való kapcsolattartás, anyagok szállítása a 

beszállító telephelye

-budapesti helyismeret, szakmai tapasztalat raktározás-log
erete.

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

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR- KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ

Raktári adminisztrátor - Készletnyilvántartó pozícióba keresünk munkatársat az alábbi feladatokra: 
Árumegrendelés, raktározás szervezése és koordinálása, nyilvántartás vezetése a készletek 

felhasználása és visszavételezése kapcsán.
Elvárások: középfokú végzettség, 

megbízható, önálló munkavégzés.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi 

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

1181 Budapest, Baross utca 7.
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11hIrdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 SZoLGáLTATáS
n VíZ-GáZ FŰTéSSZeReLéS, csatorna kivitelezés, tervezéssel teljes körű ügyintézéssel! 

n Antikváriumunk vásárok régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, DVD-ket, 
hanglemezeket, képeslapokat. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés! Telefon: 06-20-324-1847

n 2 éve foglalkozom műkörömépítéssel és manikűrözéssel. Nyugodt, könnyen 
megközelíthető helyen vállalom a zselés vagy géllakkos körmök elkészítését. Tel.: 0620/237-2344

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

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

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

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

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

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

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

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

INGATLAN/eLADÓ-KIADÓ

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

n Pestlőrincen épülő társasház 37, 46, 59, 71, és 89 négyzetméteres lakásai jövő őszi 
átadással leköthetők! Tel.: 06-30/9420-278, www.emiliahaz.hu

n XVIII. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is 
köszönöm. T.: 06-20-3974-055

 GyÓGyíTáS
n Gyógymasszőr vállalja mozgásszervi problémák kezelését és kimozgatást gyógyító 

és megelőző célból, legyen az ízületi elváltozás vagy izomműködési probléma. Terápiás és 
svédmasszázs kezelés egyaránt választható. Tel.: 0620/288-7579 

n Dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám alatt 
végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat: 8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-0797, 
06-20-922-1629

 oKTATáS
n MATeMATIKáBÓL, FIZIKáBÓL KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 

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

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

n MATeMATIKA és műszaki tárgyak (mechanika) oktatása középiskolástól MSC szintig. 20 
éves tapasztalattal rendelkező mérnők magántanárnál. ZH és vizsgafelkészítést is vállalok. Tel.: 
0620/288-7579. Hívj bizalommal

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

Hirdetésfelvétel személyesen 
minden héten szerdán 9.00-16.00!

 

 

 
  A projektek a Magyar Kormány támogatásával a 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
finanszírozásával valósulnak meg 

 

  

 

 
 

Berendezés víz kinyerésére kipufogógázokból 
 
 

Az IPARJOG_12 pályázati támogatási rendszerben 
Csepiga Zoltán 370.000 Ft támogatást nyert el találmánya, 
a kipufogógázok víztartalmának visszanyerésére szolgáló 

Ez a támogatás biztosította a SzellemiTulajdon Nemzeti 
Hivatalánál U1300109 számon bejelentett 
"Kapcsolási elrendezés víz nyerésére kipufogógázból" 

használati mintaoltalmi bejelentés iparjogvédelmi 
költségeit.

A bejelentésre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
4323 lajstromszámon ipari mintaoltalmat engedélyezett.
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12 Már az adventi koncertekre készül az együttesegyház

az oldalt összeállította: róth ferenc

�nemrégiben 
megkapta 
a gálakórus 

kitüntető címet az 
egri vizsgakoncer-
ten a kerületünkben 
működő dél-pesti 
kórus, a sonore 
vegyeskar. Az 
együttes, amelynek 
repertoárja jelentős 
mértékben egyházi 
dalokra épül, már az 
adventi fellépésekre 
készül. 

A hangjából nem nehéz kitalál-
ni, hogy valami nagy és örömteli 
dolog történt a kórusával.

– Tényleg nem hazudik a 
hangom, mert olyan szép sikert 
értünk el, amilyenben remény-
kedtünk ugyan, de csak titkon – 
mondta Mohai Tibor karnagy.

– Akkor árulja el a boldogsá-
ga okát…

– A lényeg az, hogy a kóru-
sunk kitűnőre vizsgázott az egri 
minősítő koncerten, és megint 
lépett egyet előre. ez a lépés 
pedig azt jelenti, hogy „ötöst” 
kaptunk a szigorú négytagú 
zsűritől. A legutóbbi sikerünk-
nek pontosan négy esztendeje, 
2010 októberében örülhettünk, 
amikor a korábbi bronz, ezüst, 
majd arany minősítés után meg-
kaptuk az „arany dicsérettel” 
fokozatot.

szigorú 
zsűri előtt
– Tehát ismét előrébb léphettek. 
Most hogyan dicsérték meg a lő-
rinci „dalosokat”?

– Úgy, hogy elnyertük a gá-
lakórus kitüntető címet, amely 
már rang a kórusok világában. 
e fölött már csak egyetlen ma-
gasabb minősítés létezik, a 
hangversenykórus.

– Ha sportos hasonlattal él-
hetek, most van formában a kó-
rus, most kell meglépni az utol-
sót is, és akkor tényleg a csúcsra 
érnek.

– ez azért nem megy egyik 
napról a másikra, de még egyik 
hónapról a másikra sem. gon-
doljon csak bele: a sonore tíz 
éve alakult meg, tehát ennyi 
idő, munka és próba kellett ah-
hoz, hogy túl legyünk a negye-

dik akadályon is. nem könnyű 
az előrejutás, egyrészt azért, 
mert rajtunk kívül is sok kórus 
szeretne előrébb, feljebb jutni, 
másrészt azért, mert a zsűri 
olyan szigorú, mintha egy egye-
temi vagy főiskolai záróvizsgán 
adnánk számot a tudásunkról.

csAk ketten…
– Tudom, ha azt kérdezném, 
hogy miként lehet felkészülni egy 
olyan koncertre, amelyen felsza-
badultan, „boldogan” kell éne-
kelni, az volna a válasza, hogy 
gyakorlással.

– Hadd módosítsam: sok-sok 

gyakorlással. A kérdésében ben-
ne van a válasz is. Felszabadul-
tan, hogy úgy mondjam, önfe-
ledten kell előadni a repertoárt, 
mintha „csak” koncerten len-
nénk, miközben tudjuk: a zsűri 
értékeli ugyan a szépet és a jót, 
de azért nagyon is figyel a hi-

bákra, a félrecsúszott hangokra, 
amelyeket büntet is. egy vizsga 
már csak ilyen.

– Akkor mondjon valamit a 
sikerükről…

– Tizenhat kórus versenyzett 
egymással, s közülük csak kettő 
kapta meg a gálakórus címet. 

ebből is érzékelhető, hogy min-
den hangra, minden apró rész-
letre odafigyeltek. egy-két hibás 
hang vagy hangzás elég lett vol-
na ahhoz, hogy ne legyünk azok 
között, akik följebb léphetnek.

– Bizonyára szakértő közön-
ség előtt adták elő a repertoárju-
kat. A taps azért jelezhette, hogy 
jól sikerült a produkció.

– A sokáig tartó ünneplés jó 
érzéssel, bizakodással töltött el 
minket.

– Feltételezem, hogy az örö-
mön túl a zsebüknek is „jót tett” 
a siker…

– nem, mert nem erről szólt 
ez. erkölcsi elismerés, amely jót 
tesz a hírünknek.

 A zilától 
A müpA-ig
– Így az eddiginél is több helyre 
hívják meg önöket? A következő 
időszakban hol lehet meghallgat-
ni az együttest?

Az adventi koncertsorozat-
ban kíváncsiak lesznek ránk 
is. December 19-én Pesterzsé-
beten lépünk, fel, rá egy napra 
pedig a pestszentlőrinci Baj-
csy-Zsilinszky úti új református 
templomban.  Lesz koncertünk 
a Zila Kávéházban, amellyel 
kiváló, baráti a kapcsolatunk, 
s vendégei leszünk a Kossuth 
téri evangélikus templomnak is. 
Igaz, messze van még, de a ter-
vek szerint tavasszal fellépünk 
a Művészetek Palotájában, ahol 
a Carmina Buranát énekeljük. 
elegáns helyszín, csak minősé-
get vihetünk a színpadra.

– Mit jelent a sonore szó?
– Latin eredetű, képzett szó 

ez, amelynek alapja a sonor. A 
sonore azt jelenti, hogy zengően, 
rezgően.

A SoNoRe-SZToRI
A kórus 2004 
őszén alakult meg 
a XVIII. kerületi 
Pedagógiai Intézet 
támogatásával. 
2010-től a kerületi 
önkormányzat 
és a Karinthy 
Frigyes Gimnázium 
támogatásával 
működik. Tagjai 
amatőrök: többek 
között diákok és 
pedagógusok.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

advent idején több koncertet is ad a sonore együttes a kerületben

A templomban szeptember 21-én ren-
dezett nyílt napon az Adorate kórus 
egyházzenei koncertet adott, Heilauf 
Zsuzsanna helytörténész, a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény vezetője pedig előadást 
tartott Lőrinc a nagy háború idején 
címmel. A programot az önkormány-
zat egyházi pályázata támogatta.

Október 26-án a XVI. századi re-
formációra emlékezett a gyülekezet. 
Az ünnepség után a résztvevők ko-
szorút helyeztek el a templom falán 
lévő szervét Mihály-emléktáblán. 

november 2-án, halottak napjához 
kapcsolódva, emlék-istentisztelet volt, 
amelyen Szent-Iványi Ilona lelkész-
nő egy-egy bibliai ige elmondásával 
meggyújtotta az emlékezés gyertyáit 
az unitárius elődöknek, a gyülekezeti 
tagok elhunyt szeretteinek és nemze-
tünk hőseinek emlékére.

november 16-án Dávid Ferencre, 
az unitárius egyházalapító püspökre 
emlékeznek a hívek ünnepi istentisz-
telet keretében, majd megkoszorúz-
zák a Dávid Ferenc utca–Barcika tér 
sarkán lévő óvoda falán elhelyezett  
márvány emléktáblát.

Advent első vasárnapján, novem-
ber 30-án 11 órától nyílt digitális 
családi nap lesz a gyülekezetben 
Biztonságban Digitáliában! címmel, 
amelyre érdemes egy kicsit bővebben 
kitérni.

Milyen módon előzhetjük meg, 

hogy gyermekeink a digitális világ 
foglyaivá váljanak? – ez a kérdés sok 
szülőt izgathat, sokan keresik rá a vá-
laszt.

A családi napon a felnőtteknek 
rövid előadást tart Sziget Réka szak-
pszichológus. szó lesz arról is, hogy 
hogyan, miről ismerhetjük fel az is-
kolában, a családban a függőséget. A 
téma innen átvezet a prevencióhoz: 
vajon milyen pedagógiai, vizuális 
nevelési és kreatív eszközök állnak a 
felnőttek rendelkezésére ahhoz, hogy 
a fiatalok aktívan, kritikusan, a „ne-
met mondás” fegyverzetében tudják 
a digitális világot a maguk szolgála-
tukba állítani?

A Biztonságban Digitáliában az 
Ökumenikus segélyszervezet Tan-
dem Fejlesztési Alapjának pályázati 
programja. 

Váradi Emese, a Karinthy Frigyes 
gimnázium környezetkultúra-tanára 
animációs-képzőművészeti játszóhá-
zat tart a program keretében, amely-
re minden kerületi gyereket várnak. 

December 5-én és 6-án 
székelyudvarhelyen püspökválasztó 
unitárius zsinati ülés lesz, amelyen a 
gyülekezet lelkésze, szent-Iványi Ilo-
na is részt vesz.

Az adventi vasárnapokon készül 
fel a gyülekezet lélekben is Jézus szü-
letésének a befogadására. December 
21-én 11 órától karácsonyi ünnepség 
lesz a templomban a gyermekeknek.

PüsPökválasztásra
készülnek
Mozgalmas és eredményes időszakot tudhat maga mögött a ke-
rületi unitárius közösség.

Az emlékezés annyit jelent, mint fel-
idézni életünk egy-egy eseményét, gon-
dolva a családtagjainkra, a barátainkra 
és azokra a közösségekre, amelyekben 
éltünk vagy élünk. Azokra, akik vala-
milyen formában hatottak ránk, alakí-
tották, formálták az életünket.

november 1-jén, mindenszentek 

napján valamennyi megdicsőült lélek-
re emlékezünk, november 2-án, a ha-
lottak napján pedig minden elhunytra, 
de különösen az üdvösséget még el 
nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő 
lelkekre. Idén, mivel november 2-a 
vasárnapra esett, kivételesen a követ-
kező nap számított halottak napjának.  

A temetőben, virággal a kezünkben, 
felkeressük hozzátartozóink sírjait, és 
gyertyát, mécsest gyújtunk az emlé-
kükre. estére virágok borítják a síro-
kat, és a mécsesek fénye beragyogja az 
éjszakát.  

Mindenszentek napján az önkor-
mányzat immár hagyományosan ke-
rületi ökumenikus kegyeleti megemlé-
kezést tartott. Az ünnepség résztvevői 
néhány percre nemcsak a saját halot-
taikra gondoltak, hanem főhajtással 
mindazokra, akik a pestszentlőrinci 
temetőben nyugszanak. A szertartás 
lehetőséget nyújtott arra is, hogy egy 
kicsit az elmúlásról is elmélkedjünk.  
A római katolikus egyház részéről 
Lak Gábor atya, a református egy-
házközségtől Kiss László lelkész, az 
evangélikus egyház képviseletében 
Győri Gábor lelkész beszélt az egy-
begyűltekhez. A szertartást követő-
en a megemlékezők az épület előtti 
feszületnél mécseseket gyújtottak.  
Császár Bíró Lilla előadóművész, 
a Kondor Béla Közösségi Ház ve-
zetője versmondással működött 
közre. Az önkormányzatot Csomó 
Tamás alpolgármester képviselte. 
– nagyon fontosnak tartom azt, amit 
az ökumenikus kegyeleti megemléke-
zésen hallottunk. nevezetesen, hogy 
az embernek képesnek kell lennie el-
engedni a halott szeretteit – mondta az 
alpolgármester. – ezt tudatosítania kell 
magunkban, mert ha valaki nem tudja 
kinyitni a kezét, elengedni a halottját, 
akkor nem tud nyitott lenni az életre, 
annak új dolgaira. 

Ê-fülep- 

gálakórus 
lett a sonore 
vegyeskar
Tíz év munkája vált valóra az egri vizsgakoncerten

A LeLKeK eMLéKnAPJA 
Kegyeleti megemlékezést tartott mindenszentek napján a kerületi 
önkormányzat a pestszentlőrinci temetőben. 
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Civil mustra 
máskéPPen
Negyedik alkalommal rendezik meg a kerületben a Már-
ton-napi civil mustrát, amely idén a korábbiaktól némi-
leg eltérő, speciális tematikát kap.

A kerületben tevékenykedő civil szervezetek számára kívánt fóru-
mot teremteni négy évvel ezelőtt a Kikelet Hagyományőrző egye-
sület, amikor először hívta össze a Márton-napi civil mustrát. Bár 
a meghívás valamennyi civil szervezetnek szólt, a hangsúly – hűen 
a Kikelet eredeti vállalásához – mindig a népi hagyományőrzésen 
volt. ennek idén sem fordítanak hátat, hiszen a Pestszentimrei Kö-
zösségi Házban november 14-én 13 órakor kezdődő rendezvényen 
a kézműves foglalkozások és a nemadomfel együttes koncertje 
mellett a Tébláb művészeti intézmény táncosainak vezetőjeként jól 
ismert Vörös Árpád tanít majd táncokat. A hangsúly azonban más-
hova került.

– Már az első pillanattól azt szerettük volna, hogy ezt a must-
rát ne minden évben ugyanaz a szervezet rendezze meg – mondta 
a sOFI-val társrendezőként jegyzett Budapesti Patrónus Alapítvány 
képviseletében Gulyás Tibor, aki a Kikelet egyesületnek is aktív tag-
ja. – Most nyílt lehetőség arra, hogy a Patrónus alapítvány a sOFI-
val átvegye a szervezést, és így új tematikát is össze lehetett állítani.

A negyedik civil mustra középpontjában ugyanis egy szakmai 
konferencia áll, amely arra keresi a választ, hogyan követhető nyo-
mon a speciális iskolákból kikerülő, fogyatékkal élő fiatalok élete, 
és hogy a civil szervezetek miképpen vehetek ki a részüket az őket 
támogató szervezeti és kapcsolati infrastruktúra építéséből.

szakmai intézmények és civil szervezetek képviselői egyaránt je-
lezték, hogy részt kívánnak venni a tanácskozáson.

Ê K. gy.

elő az 
emlékekkel!
Az első világháború emlékeit szeretné összegyűjteni 
a XVIII. kerületi Települési értéktár Bizottság. ehhez a 
helyi lakosok segítségét kérik.

A XVIII. kerületi Települési értéktár Bizottság felhívása szerint az 
elmúlt évtizedekben, különösen a 90-es évekig, szinte tabunak szá-
mított a nagy Háború eseményeinek bármilyen szempontú, auten-
tikus számbavétele, a régi temetőknek és eleink gazdag örökségének 
a felkutatása, összegzése. 

Úgy tűnik, a centenáriumnak kellett elérkeznie, hogy európa és 
benne Magyarország végre megkezdje a száz évvel ezelőtti esemé-
nyek, okok, magyarázatok feltárását. „A XX. század európa népe-
inek és közvetve a világ népeinek nagy szenvedésekkel, történelmi 
bűnökkel és történelmi léptékű újrakezdésekkel teli évszázada volt. 
A háborús konfliktusok fegyveres vagy békésnek tűnő rendezése, 
a békekötések eredményesnek tűnő, ám már a meghozataluk utá-
ni napon tragikusnak bizonyuló döntései árnyékában újabb hábo-
rús konfliktusok, diktatórikus rendszerek alakultak, majd néhány 
évtizednyi regnálás után eltűntek a történelem süllyesztőjében. De 
európa, sőt az egész világ népeinek életét, az alkotó, építő ember 
mindennapjait voltak képesek évtizedekre megbénítani, korlátok 
közé szorítani” – áll a levélben, és e néhány mondatból kiolvasható, 
miért rendkívül fontos a feltáró munka.

ebből most a kerületiek is kivehetik a részüket. A bizottság ezért 
kéri azoknak a XVIII. kerület lakosoknak a jelentkezését, akiknek 
emlékanyaguk van a korszakról, különösen az első világháború ko-
rából – legyen az tárgyi emlék vagy történet, emlékezés vagy családi 
hagyomány –, vagy információval rendelkeznek a régi kerületi te-
metőkről, hogy „összegyűjtsük együtt múltunk eme régi emlékeit, 
rendezzük közös dolgainkat, legyünk hűek az örökségünkhöz”.

Aki kedvet érez a gyűjtésben való részvételhez, a következő csa-
tornákon veheti fel a kapcsolatot a bizottság tagjaival: Kardos gábor 
elnök (06-30-575-3568, kardosgz@t-online.hu), Heilauf Zsuzsanna, 
a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti gyűjtemény vezetője 
(06-20-397-0998, heilauf.zsuzsa@gmail.com), Pándy Tamás, a dr. 
széky endre Pestszentimrei Történeti Társaság elnöke (06-70-220-
3771, pandy.tamas@gmail.com).

Ê (kgy)

versJáték 
széCsi margit 
emlékére  

A Pestszentlőrincen született nagyszerű költőre, szécsi Margitra 
emlékezve és halálának évfordulójához, valamint Kossuth téri szob-
rának a közelmúltban megtörtént helyreállításához kapcsolódva 
november utolsó szombatján családi napot szervez a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti gyűjtemény. A program során szécsi 
Margit nádas című közismert verséhez kapcsolódó játékos felada-
tok várnak a résztvevőkre. A költeményből kiderül, milyen állatok 
élnek a nádasban, hogyan táncolnak, és milyen a hangjuk. A részt-
vevők a szereplők síkbábjait is elkészítik különféle technikákkal, 
majd a kész figurákkal kivonulnak a költőnő mellszobrához a közeli 
Kossuth térre, ahol az elkészített bábokkal életre keltik a nádast. A 
versjátékra kisgyermekes családokat várnak a szervezők. 

Az ingyenes családi nap ideje és helye: november 29. (szombat) 
14 óra, Múzeumsarok kiállítóterem (szent Lőrinc sétány 2.).

Programok
RÓZSA MŰVeLőDéSI HáZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 14. 17 óra: Stancz Éva 
sokoldalú amatőr alkotó kiállításá-
nak megnyitója
November 16. 15 óra: Bolha 
a fülbe – vígjáték két részben. 
Belépőjegy: 2200 Ft, nyugdíjas, 
diák: 1500 Ft.
November 22. 15 óra: Számít6tsz 
rám klub. A belépés díjtalan.
November 22. 20 óra: Erzsébet–
Katalin-bál. Zenél a Főnix Együt-
tes. Belépőjegy: 1990 Ft, vacsora 
1800 Ft-os áron rendelhető. 
Asztalfoglalás az elérhetőségein-
ken lehetséges. 
November 27. 17 óra: Kővári Tibor 
irodalmi estje a Tűzedzők Amatőr 
Művészek Asztaltársasága (TAMA) 
szervezésében
November 29. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
November 29. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 
500 Ft.
November 30. 11 óra: Szaffi – 
népzenés gyermekszínmű a Fogi 
Színház előadásában. Belépőjegy: 
990 Ft.
Ringató címmel családi művészeti 
nevelési program indul. A fog-
lalkozások – amelyeket Czapári 
Zsuzsanna tart – szerdánként 
10.30 és 11 óra között lesznek. A 
részvételi díj alkalmanként 800 Ft. 
Bővebb információ a www.ringato.
hu oldalon.
Csütörtökönként 16.30-tól ovis 
torna: koncentráció- és figyelem-
fejlesztés, labdás és tartásjavító 
gyakorlatok, fogójátékok és ren-
geteg más vidám játék. A foglal-
kozásokat Nemes Gyula, a Brassó 
Utcai Általános Iskola testnevelő 
tanára vezeti. Bővebb információ 
Nemes Gyulától (+36-20-454-
7223) és a Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics (női 
zsírégető torna) és New Dance 
World – modern táncok iskolája a 
Rózsában. A részletekről az elér-
hetőségeinken lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva) az itt 
található Ticket Expressz-jegyiro-
dában jegyek válthatók koncer-
tekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehe-
tőség esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. 

LőRINCI SPoRTCSARNoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
November 14. 18 óra: PLER-
Budapest–Cegléd NB I-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 15. 19 óra: Orvosbál
November 16. 12 óra: PSK–
Csanádi KSI SE Bp. I. osztályú női 
bajnoki kézilabda-mérkőzés 
November 16. 16.30: Cartoon 
Heroes–Dunai Krokodilok férfi 
bajnoki floorball-mérkőzés
November 19. 18 óra: PLER-
Budapest–Orosháza NB I-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 21. 21 óra: Pestszent-
lőrinci SFA–Romhány SE NB II-es 
bajnoki futsal-mérkőzés
November 23. 10 óra: PLER 
Budapest II–Gödöllő NB II-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 29. 19 óra: SZAC-bál

4SeASoNS Sí- éS 
SNowBoARDPARK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges 

minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

LőRINCI NAGyKÖNyVTáR

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 13. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub – színek és irányok
November 18. 10 óra: a Szent 
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub 
összejövetele
November 18. 17 óra: Hősök a 
fronton, hősnők a konyhában – 
táplálkozás az I. világháborúban. 
Saly Noémi muzeológus, Buda-
pest-történész előadása. 
November 19. 17 óra: 
KézműveSzerda
November 20. 17 óra: A gondol-
kodás elvesztett művészete: az 
érzelmi intelligencia. Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó 
előadása.
November 25. 10 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
November 29. 11 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben Polló 
Edit Virágok, tájak, emberek című 
kiállítása látható november 28-ig.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

HAVANNA-LAKÓTeLePI 
KÖNyVTáR 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
November 14. 17 óra: Violin király 
és Hanga királykisasszony – zenés 
mesejáték Joós Tamás énekmon-
dó előadásában
November 26. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – hóember és könyv-
borító készítése
November 28. 17 óra: Könyvaján-
lók klubja

PeSTSZeNTIMReI 
KÖNyVTáR 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
November 14. 17 óra: Bakó Dóra 
bábfoglalkozása gyermekeknek
November 21. 17 óra: Kézműves 
foglalkozás – novemberi molyoda
November 26. 17 óra: Író-olvasó 
találkozó Fábián Jankával
November 28. 17 óra: Diavetítés

KoNDoR BéLA
KÖZÖSSéGI HáZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 15. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
November 15. 15 óra: Jaj, de 
szépet álmodtam… – a Fráter Ló-
ránd Nótakör műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György
November 15. 15 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
November 15. 15 óra: Tere-fere 
klub
November 16. 9 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
November 18. 17 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
November 18. 18.45: Zumba 
Nikivel
November 20. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE összejövetele
November 21. 19 óra: Presser–
Sztevanovity–Horváth: A Padlás. 
Félig mese, félig musical 9–99 
éves korig, az Otthon Theatrum 
előadásában.
November 22. 15 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
November 23. 9 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
November 23. 10 óra: Gyógyító 
nap – az egészség és a természe-
tes gyógymódok napja
November 25. 17 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás

November 25. 18 óra: Hódolat a 
múlt bölcselőinek – Pais István 
professzor előadás-sorozatának 5. 
része: Az „Akadémiát” megalapító 
„isteni” Platón ismeretelmélete, 
társadalomutópiája, pedagógiája 
és esztétikája.
November 26. 18.45: Zumba 
Nikivel
November 27. 14.30: Kerületi 
versmondó verseny a Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium szervezé-
sében
November 29. 15 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
November 30. 10 óra: 
Csokikoncert – zenei ismeretter-
jesztő előadás, játék és muzsika 
60 percben
November 29-ig Időmetszetek 
címmel Árvay Zolta kiállítása 
látható az aulában.
Minden csütörtökön 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás. Minden 
szombaton 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás. Minden 
vasárnap 8.30-kor ingyenes jóga, 
10 órától ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek, 15 órától 
nyugdíjas táncklub.

VáRoSHáZA DíSZTeReM

városház utca 16.
November 18. 18 óra: Zongo-
rahangverseny a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola szervezésében
November 21. 18 óra: Rendhagyó 
konferencia a családok éve alkal-
mából. Előadó: Dr. Szvetelszky 
Zsuzsa, az ELTE oktatója. Fellép 
a muzsikás-táncos Turi család 
„apraja-nagyja”. A rendezvény 
védnöke és szakmai támogatója a 
Budapesti Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház. A programot a 
NATIK szervezi.

ToMoRy LAJoS 
PeDAGÓGIAI éS 
HeLyTÖRTéNeTI 
GyŰJTeMéNy

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.
hu
Kutatószolgálat előzetes egyezte-
tés alapján. 
Az Ég és Föld – a polgári repülés 
és Budapest XVIII. kerülete című 
új kiállításunk november közepétől 
látogatható a KÖKI Terminál 
második emeletén, az éttermek 
közelében, keddtől vasárnapig 10 
és 18 óra között. További informá-
ció a honlapunkon.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 
óra között. 

MúZeUMSARoK 
KIáLLíTÓTeReM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
November 29. 14 óra: Versjáték – 
Szécsi Margit emlékére
Kiállítások: 
200 év emlékei – pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményé-
ből. A részletekről honlapunkon 
(muzeum18ker.hu) tájékozódhat-
nak. 
A Tomory-teremben: Érdekes-
ségek a kerületi oktatástörténet 
múltjából
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óráig.

PeSTSZeNTIMReI
KÖZÖSSéGI HáZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 14. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.

November 15. 18 óra: 
Pestszentimrei zenebona. Szatzker 
Zsanett harmonikaművész kon-
certje. Közreműködik Deli Zsolt és 
Berecz Péter harmonikaművész. 
Belépőjegy: 800 Ft.
November 16. 15 óra: Kávé, 
kuglóf, szerelem – zenés kávéház 
a Gergely Theater előadásában. 
Szereplők: Kalocsai Zsuzsa, Heller 
Tamás, Némedi-Varga Tímea és 
Gergely Róbert. Kísér: Szekeres 
László (zongora) és Boegán Péter 
(dob). Belépőjegy: 2300, elővétel-
ben: 2000 Ft.
November 19. 17.30: Kertbarátok 
klubja. Gyócsi Zoltán előadása. 
Tervezett téma: az őszi betakarítás 
utáni munkálatok. A részvétel 
ingyenes.
November 21. 16.30: Csalá-
di táncház és népi játszóház. 
Közreműködik: Major Levente és 
zenekara. Belépőjegy gyermekek-
nek 500 Ft, felnőtteknek 800 Ft.
November 22. 20 óra: Erzsébet–
Katalin-bál. Közreműködik a 
Madarak Zenekar. Belépőjegy: 
3000 Ft. Vacsora kétféle menüvel 
igényelhető.
November 25. 18 óra: Tudatos 
életmód klub – az öt szeretet-
nyelv. Előadó: Halász Alexandra. 
Belépőjegy: 400 Ft.
November 26. Bizsumánia, avagy 
színesztézia a mindennapokra. A 
Molnár Gabriella ékszereiből ren-
dezett ékszerkiállítás megnyitója. 
Közreműködik: Draskóczy Zoltán 
gitárművész. 
November 28. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
November 28. 18 óra: Színház-
barátok klubja. Meghívott vendég: 
Holl Zsuzsa, a Vígszínház vendég-
művésze. Belépőjegy: 300 Ft.
November 29. 10 óra: Kreatív 
kézműves foglalkozás gyerme-
keknek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
November 29. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. A házigazda a Magic 
Duó. Belépőjegy: 500 Ft.
Tanfolyamainkra, valamint a Baba-
dúdolóra és a Maszat-kuckóra 
továbbra is várjuk az érdeklődők 
jelentkezését az elérhetősége-
inken.
Minden szerdán 18 órától torna 
az EPE – Együtt Pestszentimréért 
Egyesület – szervezésében. 

HAVANNA KIáLLíTÓHeLy

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes egyeztetés 
alapján.

PoLGáRoK HáZA

üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

szÍnHáz 
Belülről
Bizonyára sokan vannak, akiket 
érdekel, hogy miként működik egy 
színház, hogyan zajlanak egy-egy 
nagy sikerű előadás próbái, 
előkészületei. Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekre, valamint más 
kulisszatitkokra kaphatnak választ 
a színház szerelmesei a színház-
barátok klubjának a PIK Házban 
kéthavonta megrendezett estjein, 
ahol rendre a magyar színházi 
élet kiemelkedő személyiségeivel 
találkozhatnak az érdeklődők.
A színházbarátok klubja következő 
összejövetele november 28-án 
(pénteken) 18 órakor lesz a 
PIK Házban (Vasút utca 48.). A 
meghívott vendég a Vígszínház 
vendégművésze, Holl Zsuzsa.
Belépőjegy: 300 Ft.
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A 14. és a 15. oldalt összeállította: róth ferenc

szAbAdIdő A Lendületbe hozzuk! elnevezésű program egyre több kerületit mozgat meg 

A kérdésre már az uszoda elő-
csarnokában megkaptuk a vá-
laszt, mert a 25 méteres meden-
ce négy sávjának mindegyike 
megtelt.

A melltől 
A pillAngóig
A két ifjú kedves és mosolygós 
úszóoktató hölgy, Bulyáki Ale-
xandra és Barácsi Petra szinte 
egyszerre mondta, hogy „így 
van ez minden vasárnap, telente 
is, meg a nyári és a tavaszi hó-
napokban is. Olyannyira, hogy 
valamit ki kell találni, mert alig 
van már hely, s egyre nagyobb 
az érdeklődés. Megismerték, 
megszerették az emberek, mert 
megérezték azt, amikor a me-
dencében is urai lehetnek a 
testüknek, ott is sikerélményük 
lehet.”

A szavaik szinte perceken 

belül életre keltek, olyan hálás 
interjúalanyoknak köszönhe-
tően, akiket jószerével kérdezni 
sem kellett. nem, mert életük 
szép, örömteli és sikeres sza-
kaszáról meséltek. Úgy, mint 
a legjobbak, a boldog bajnokok 
az olimpiai úszómedence part-
ján. Igen, úgy beszéltek, mert 
az uszoda 25-öse az ő számuk-
ra a világ közepe, ott ők nyer-
tek, ha képletesen is, olimpiai 
aranyat.

Minden további helyett hall-
gassuk meg az érintetteket, mert 
szavaik a sport utolérhetetlensé-
géről és arról az élményről ta-
núskodtak, amit csak a mozgás 
adhat.

A pestszentimrei Salamon 
László vállalkozó azt mesélte, 
hogy amikor először beleme-
részkedett az pestszentimrei 
Kastélydombi uszoda vizébe, 
éppen csak mellen tudott „ka-

paszkodni”, úgy, ahogy. Mára 
a legnehezebbnek tartott úszás-
nemet, a pillangót is legyőzte, 
ebben is biztosan tempózik. 
„Köszönet érte sokaknak. A 
mostani két aranyos úszóokta-
tónknak, meg persze eszes Já-
nosnak, aki az első tempóknál 
állt ott a vízparton. Örökre há-
lás leszek neki.”

mit mondAnA Az 
unokájánAk?
Téved, aki azt hiszi, hogy csak a 
fiataloké a medence. ellenkező-
leg. sportos középkorú hölgyek 
is megmutatják, mit tudnak, 
mivé is lettek ezeken a vasárnap 
reggeleken.

Az egyikük arról mesélt, 
hogy dunabogdányi lány létére 
sem tanult meg úszni, de csak 
mostanáig, mert ma már a hét-
végéinek elengedhetetlen prog-
ramja az itteni úszás. Akárcsak 
a lányának, aki a másik sávban 
falta a hosszakat. egy középko-
rú hölgy vallomása az unoká-
jának szólt: „Akkor jöttem rá, 
hogy tarthatatlan az állapot, 
amikor az unokám megkérdez-
te, hogy tudok-e fejest ugrani… 
Mit mondhattam? De ma már 
megkérdezheti, mert ha akarja, 
be is mutatom neki.”

csodákrA is 
képes…
Az igazi csodát azonban az 
egyik úszóoktató, Alexandra 
mondta el.

„Jött egy hölgy, aki azt kérte, 
hogy tanítsuk meg neki a gyors-
úszást. Ahogy kell, elkezdtem 
neki bemutatni külön-külön a 
láb- és a kartempót meg a le-
vegővételt. Alig jártunk az első 
órája elején, amikor látom ám, 
hogy a hölgy szinte tökéletes 
stílusban úszik gyorsban, a me-
dence másik végén. Megkérdez-
tem tőle, hogy hát ez meg, hogy 
lehet. Azt mondta, hogy minden 
úszóversenyt megnéz a tévében, 
de azt maga sem gondolta, hogy 
egyetlen bemutatás után már 
neki is tökéletesen megy majd. 
De ment, s ma is szépen tempó-
zik.”

Lám, nem csoda, nem ámí-
tás: a Lendületbe hozzuk! cso-
dákra képes.

lendületbe 
Hozzuk! 
Az év végén is
Íme, a november–decemberi 
ingyenes sportolási lehetőségek.

Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: november 16., 19., 
23., 26., 30., december 3., 7., 10., 
14., 17. szerdánként 19–20 óra 
között a Kastélydombi uszodá-
ban (nemes u. 56–60.), vasárna-
ponként  9–10 óra között a Park 
uszodában (Bókay-kert, szélma-
lom u. 33.). Információ: 06-20-
232-3823. (Új belépőknek előze-
tes bejelentkezés szükséges.)

Futópont
Időpontok: november 18., 20., 
25., 27., december 2., 4., 9., 11., 
12., 16., 18., 23.(kedd és csütör-
tök) 17 órától. Helyszín: Bókay-
kert (szélmalom u. 33.). edző: 
Irsán László, 06-20-225-5462.

Nordic walking
Időpontok: november 17., 20., 
24., 27., december 1., 4., 8., 11., 
15., 18., 22. (hétfő, csütörtök) 
17.30-tól. Helyszín: Bókay-
kert (szélmalom u. 33.). edző: 
schwarz Mária, 06-30-961-
7731.

Önvédelmi edzések
Időpontok: november 23., 30., 
december 7., 14., 21. 10–11 óra 
között. Helyszín: Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor Béla sé-
tány 8.). Oktató: Pataki Kriszti-
án, 06-70-941-5992.

Jóga 
Időpontok: november 23., 30., 
december 7., 14., 21. 8.30–10 óra 
között. Helyszín: Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.). Oktató: Kovács Zsu-
zsanna, 06-70-221-8546.

Síoktatás
Időpontok: november 13., 18., 
19., 20., 25., 26., 27., december 2., 
3., 4., 9., 10., 11. Minden kedden 
és csütörtökön 16–17 óra között, 
valamint szerdánként 17–18 óra 
között. Helyszín: Bókay-kert 
(szélmalom u. 33.). előzetes be-
jelentkezés: 06-30-575-3262.

Jött egy hölgy, aki néhány perc után már tökéletesen úszott gyorson

telt Ház a ParKBan

� A lendületbe hozzuk! elnevezésű kez-
deményezés, úgy tűnik, végleg csatát 
nyert. elfogadták, szeretik, magukénak 

érzik az emberek az önkormányzat által négy 
éve elindított sportos programokat, amelyek 
között csak az nem találja meg a neki tetszőt, 
aki nem akarja. november első vasárnapján 
a bókay-kerti park uszodában néztük meg, 
hogy vajon hányakat csábít a medence vize 
már korán reggel.

a csapatok kötetlenül, tét nélkül mutathatták meg a tudásukat

ÚssZ, és 
FeLeJTsD eL 
A sÖMÖRÖD!
Cseh László és Gergely István is vendége volt

olyan forgalom volt október 29-én a Bókay-kerti Park 
uszodában, mintha „igazi” úszóbajnokságot, netán 
vízilabda-mérkőzést tartottak volna. Pedig nem erről 
volt szó, hanem az úszók éjszakájáról, amelyet Bu-
dapesten kívül három magyarországi nagyvárosban 
rendeztek meg egy időben. 

A Magyar Dermatológiai Társaság által 2012-ben életre hí-
vott úszók éjszakájának az idén – Pestszentőrincen túl – szeged, 
Pécs és Debrecen adott otthont. nézzük, mi történt a Bókay-
kertben…

Minden korábbi teljesítményüket felülmúlták az idei úszók 
éjszakájának látogatói. A négy városban egyszerre zajló ren-
dezvény lőrinci állomásán olyan ország-, sőt világszerte ismert 
élsportolók vettek részt, akiknek a személye már önmagában 
emelte az esemény rangját. Ott volt a Park uszodában többek 
között a világbajnok és olimpiai érmes úszó, Cseh László és a 
kétszeres olimpiai aranyérmes vízilabda-kapus Gergely István. A 
pszoriázissal (pikkelysömörrel) élők elfogadásáért „tüntettek” a 
sportágukkal, az úszással.

ők és a medencébe csobbanó társaik is e nemes cél érdekében 
ugrottak vízbe, nem is kevesen. A rendelkezésre álló egy óra alatt 
a négy helyszínen több mint 100 kilométert úszott le a csaknem 
1500 résztvevő, jócskán túlszárnyalva a tavalyi eredményeket.

Kiss Norbert, az emberi erőforrások Minisztériumának 
sportért felelős helyettes államtitkára így vélekedett: „Az úszók 
éjszakája a társadalmi összefogásról és az egészséges életmód 
fontosságáról szól. Ritkaságszámba megy, hogy ennyi élspor-
toló, olimpikon vegyen részt egy kezdeményezésben. Itt tényleg 
egymást érték a magyar sport kiválóságai, ami azt jelenti, hogy 
a kezdeményezés nem süket fülekre talált, sokkal inkább hal-
lókra.”

Cseh László, aki már jóval a kezdés előtt megérkezett, el-
mondta: „Tavaly kaptam először meghívást az úszók éjszakájá-
ra, s az akkori tapasztalataimból kiindulva nem volt kérdéses, 
hogy az idén is eljövök. Látom, sokan leszünk, így jó kedvvel 
teljesítjük majd a hosszakat. Valóban jó érzés az idén is kiállni a 
pikkelysömörrel élők mellett. Annak külön örülök, hogy milyen 
sokan gondolkodnak így.”

De vajon a „jó lelken” túl mi a lényege a nagy érdeklődésnek?
Megtudtuk, hogy az uszoda tipikusan olyan helyszín, ame-

lyet a pszoriázisos betegek inkább elkerülnek a bőrükön látható 
elváltozások miatt. emiatt hazánkban közel 150 ezer embernek 
okoz gondot a hétköznapi sportolás. Pedig az egyébként gyógyít-
hatatlan betegség tünetmentessé tehető, és ebben fontos szerepe 
van a rendszeres testmozgásnak és a vízzel való találkozásnak is.

A pszoriázisklubok elérhetősége megtalálható 
a www.uszokejszakaja.hu honlapon is.

AZ óVODÁéRT 
FUTOTTAK 
A Hétszínvirág Óvodáért egyesület által szervezett 
program keretében közösen futottak a pestszentlő-
rinci Hétszínvirág óvodába járó gyerekek, a szüleik és 
az óvodai dolgozók szeptember végén. 

A szervezők törekvése az volt, hogy megtanítsák egészségesen 
élni, mozogni a gyerekeket. és az is, hogy a kicsik minél többet 
fussanak, sokat legyenek a szabad levegőn, közösen éljék meg a 
futás adta élményt és örömöt.

Az egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy mindenben 
támogassa az óvoda pedagógiai programját, amelynek mottó-
ja tökéletesen kifejezi azt, amiért „kitalálták”. Játssz, mozogj, 
ügyeskedj! – ezekkel a szavakkal hívták az ovisokat, akik nagy 
örömmel fogadták a számukra életre hívott programot, s tán 
mondani sem kell, mekkora elszántsággal és örömmel vetették 
bele magukat a játékos versenybe. 

Az eseménynek 250-300 résztvevője volt, beleértve az óvoda 
valamennyi dolgozóját.

A köszöntést követően a Kandó téri „küzdőtérre” mentek a 
gyerekek és a programot irányító óvónők, hogy aztán ötpercen-
kénti indítással valamennyi gyermekcsoport lefussa a számára 
kijelölt távot, közösen a szülőkkel és az óvó nénikkel.

A sport után édes volt a pihenés a Hétszínvirág udvarán. Tá-
bortűz mellett, közös énekléssel. A búcsúzás előtt minden gyer-
mek egy szép piros almát kapott, hogy pótolhassa az elvesztett 
energiát és hogy jó szívvel emlékezhessen a futódélutánra.

A tervek szerint az óvoda jövőre is megrendezi a programot, 
amellyel hagyományt szeretne teremteni.
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Talán nem kegyeletsértés nem 
sokkal a halottak napja után, ha 
azt írjuk, hogy ez volt az a der-
bi – a sZAC–PsK –, amelyikre 
még a halottak is felébrednek… 
ősi riválisa egymásnak a két 
kerületi csapat, s a jelen hely-
zetben tán duplán is érthető, 
hogy valamennyi focista úgy fu-
tott ki a pályára, hogy ezt meg 
kell nyerni. A sZAC azért, mert 
„elegáns” helyen, a harmadikon 
állt a tabellán, elsősorban annak 
köszönhetően, hogy jó sorozatot 
tudhatott maga mögött. Jószeré-
vel csak győzelmek jellemezték 
Maráczy János és fiai teljesítmé-
nyét az utóbbi hetekben. A va-
lamivel szerényebben – de azért 
jónak mondhatóan – szereplő, 
a hetedik helyen lévő PsK szá-
mára az lehetett a kérdés, hogy 
tud-e „tapadni” a lőrinciekre, 
s a derbi után nem lesz három 
pontnál nagyobb a különbség a 
két csapat között.

eltűnt szAvAk…
ennek jegyében aztán a min-
den meccsen ott szurkoló sZAC 
B-közép már fél órával a kezdés 
előtt jelezte, hogy ezúttal is ott 
van, s nem is halkan. Mintegy 
ötven-hatvan fanatikus mondta 
a magáét, ekkor még úgy, hogy a 
szavaikat akár le is lehetne írni. 
Később, a meccs során nem volt 
ez mindig így. Az MLsZ fegyelmi 
bizottsága bizonyára kirótt volna 
némi büntetést a kék-feketékre, 
ha az ő hatásköre lenne. De mi-
vel nem az, feltehetően elszálltak 
a „költői” szavak és jelzők a lő-
rinci vasárnap délutánban…

nézzük, mi történt a műfü-
vön, lássuk, mivel örvendeztet-
te meg, illetve szomorította el 
a két csapat az övéit. Bármiféle 
kritika helyett bocsássuk előre: 
a rangadó színvonala, a BLsZ-
bajnokság II. osztályát tekintve, 
méltó volt a nevéhez, méltó egy 

olyan meccshez, amelyen még az 
öltözőbe vonulásnak is jelentősé-
ge volt.

ketten 
„elHullottAk”
s ha már az öltöző… A ven-
dégek két játékosának néhány 
perccel korábban fejeződött be a 
meccs, mert a határozott játék-
vezető két imreit néhány perccel 
a vége előtt kiállított, a második 
sárgája után.

Az egyikük, Király Tibor 
tudhatta, hogy „bűnös”, mert 
a miértre csak ennyit válaszolt 
sejtelmesen: „nem tudtam mit 
tenni, ott volt a labda is meg a 
lába is.” Tóth József másként 
látta, szerinte a bíró volt a „hu-
nyó”: Mint mondta: „százszor 
előfordul ilyen egy meccsen, en-
gem most megtalált a spori, de 
nem volt igaza.”

Az akkor éppen aktuális 
eredmény, az 1-0 – amit még az 
első félidő legvégén alakított ki 
a sZAC, Tóth szép góljának és 
az azt megelőző okos kombi-
nációnak köszönhetően – már 
nem változott.

A tavaszi 2-2-es döntetlen 
után egygólos lett a november 
eleji derbi.

Hogy milyen volt? Olyasfé-
le, amilyennek egy rangadónak 
lenni illik.

nézHető derbi
A szokottnál több futással, 
gürcöléssel, kidolgozott, ám 
kihagyott ordító helyzetekkel, 
tapintható feszültséggel, nem 
mindig a labdát kereső stop-
lisokkal, kapufákkal, mesteri 
szintre emelt időhúzással, két 
kiállítással, ebből is fakadó-
an nem könnyű bíráskodással. 
Összegezve: a sZAC szervezett 
csapatmunkáját látva megérde-
melt hazai sikerrel.

 
íGy áLLNAK, 
íGy FoLyTATJáK
A vasárnapi 
forduló után a 
SZAC továbbra is 
a 3. helyen áll 11 
meccsből szerzett 
23 pontjával, a 
PSK pedig a 12 
találkozója során 
nyert 15 pontjával 
a 9. helyről várja 
a folytatást. A 
lapunk megjelenése 
utáni fordulóban, 
november 15-
én a lőrinciek az 
újbudát fogadják, 
a PSK pedig a 
Rákosszentmihály 
otthonában lép 
pályára. 

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

sziKrázó rangadó
IGAZI RANGADÓT NyeRT A MŰFÜVÖN A SZAC A PSK eLLeN

� november első vasárnapján rendezték meg 
a blsz ii. osztályának kerületi rangadóját, 
amelyet mindig nagy érdeklődés kísér, akárcsak 

– egykor –  a kettős rangadókat a népstadionban. A 
szAc–psk-összecsapáson ezúttal a lőrinciek voltak 
a házigazdák, a meccset a thököly úti műfüves 
pályán rendezték. A végig feszült hangulatú és jó 
színvonalú találkozót az egységesebben futballozó 
házigazda nyerte 1-0-ra.

 

– Elrabolhatjuk néhány percét?
– Ameddig nem kezdődik 

el az edzés, ráérek, mert ezek 
a napok tényleg csak a melóról 
szólnak.

– Még csak az út elején 
vannak, mert november 3-tól 
edzőtáboroznak két héten át 
Spanyolországban. Milyen?

– Két nap után nem mond-
hatok mást, mint hogy nagyon 
rendben van itt minden. Per-
sze lehet, hogy a jövő hét vé-
gén már mást válaszolnék erre 
a kérdésre…

– Elhiszem, mert az edzők 
biztosan jól megkínozzák ma-
gukat.

– Az első napokból ezt tu-
dom leszűrni. egyelőre csak 
naponta kétszer edzünk itt, 
sevillában, de azt hiszem, ez 
nem marad így, s nem lesz 
kevesebb a napi gyakorlás, ha-
nem inkább több.

– A válogatott kerettel uta-
zott?

– Igen, de most csak azok-
kal a kajakosokkal, akik a 
sprintszámokban állnak majd 
rajthoz a jövő évi kvalifikációs 
világbajnokságon. nyolcan va-
gyunk itt. Fontos időszak ez, 
mert már most eldőlhet, hogy 
kinek marad esélye az olimpi-
ára.

– Magyarán már most 
csúcsformát kell hozni.

– Aztán a jövő évi vébén, 
aztán meg az olimpián.

– Semmiség… Mondjon va-
lamit az edzőtáborukról.

– Ha tíz pontig lehet osz-
tályozni, akkor ez pontosan 
tízes. A szállás, az ellátás, a 
kiszolgálás, a kaja mind-mind 
tökéletes.

– Csak annyi a dolga, hogy 
lapátoljon.

– Mondom, most még nin-
csen gond, de azt hiszem, tíz 
nap múlva már nem így lesz. 
Ráadásul a szövetségi kapi-
tányon, storcz Botondon túl 
itt az egyesületi edzőm, Pál 
Zoltán is, akinek semmi nem 

kerüli el a figyelmét, annyira 
ismer engem.

– Gondolom, reggelenként 
nem kell fázósan kezdeni az 
első edzést.

– szerencsére nem. 25–30 
fok között van, erre is azt lehet 
mondani, hogy ideális.

– Akkor végül is mi nem az?
– Az, hogy kezdődik az 

edzés, s már nem tudok tovább 
válaszolni.

– Még csak annyit: mikor 
jut egy kis pihenő?

– Az olyan messze van, 
hogy nem is lehet megtalálni a 
naptárban.

 
„A szállás, az 
ellátás, a kiszolgálás, 
a kaja mind-mind 
tökéletes.”

MInDen 
TÍZPOnTOs 

 
Ki ne vágyna Spanyolországba, ebbe a turistaparadi-
csomba? Különösen akkor, ha mostanság, november 
elején is 25 foknál melegebb időjárás és kék ég fo-
gadja az embert. Örömmel kelt útra kerületünk egyik 
büszkesége, a londoni olimpián 6. helyezett Dudás 
Miklós is. A különbség „csak” annyi, hogy ő nem pi-
hengetni utazott délre, hanem dolgozni, edzeni, nem 
is keveset, s nem is lötyögősen, mert a végső cél a 
2016-os riói nyári olimpia. A sportembert Sevillában 
értük utol telefonon az elmúlt hét elején.

Tudnivaló, hogy a kerületi csapatnak 
minden egyes pontra nagy-nagy szüksé-
ge van. nos, ezt a pontocskát szerezték 
meg a 11. fordulóban. Izgalmas mérkő-
zésen, még izgalmasabb végjátékot kö-
vetően. Hutvágner István csapata végig 
„pariban” volt a hazai pályán esélyesebb 
Balmazújvárossal, s a 22-22-es döntetlen 
azt jelentette, hogy a PLeR-Budapestnek 
öt pontja volt a „félidőben”, ami ponto-
san öttel több, mint amennyi tavaly állt 
a neve után.

– ezzel a fiatal gárdával megtettük 
azt, amit lehetett. érezték a srácok is a fe-
lelősséget, így futottak ki a pályára a ta-
lálkozók előtt. ez most, a bajnokság fél-
idejéig, öt pontra volt elegendő, ami azt 
jelenti, hogy nem az utolsó helyről várjuk 
a folytatást – mondta Hutvágner István 
a balmazújvárosi meccs után, de még a 
balatonfüredi előtt.

nos, a balatoni kirándulás, amint vár-
ható volt, nem sikerült… A jó erőkből 
álló Balatonfüred végig vezetve, maga-

biztosan nyert. A félidőben tízgólos volt 
a különbség a két gárda között, ami to-
vábbi eggyel nőtt a találkozó végére.

A vasárnapi papírforma-mérkőzés 
után azonban e hét csütörtökén „élet-ha-
lál” összecsapás lesz 18 órától a Lőrinci 
sportcsarnokban, ahol a PLeR-Budapest 
a Ceglédet fogadja. Azt az együttest, 
amelyiknek egy ponttal van többje, mint 
a PLeR-nek, vagyis hat. Lőrinci siker 
esetén helyet cserél a tabellán a két csa-
pat, s akkor egy kicsivel megint jobb lesz 
ránézni arra.

11. forduló:
Balmazújváros–PLeR-Budapest

22-22 (10-10)
12. forduló: 

Balatonfüredi Kse–PLeR-Budapest
29-18 (16-6)

PLeR: BRAVÚR és PAPÍRFORMA-VeReség
HIRDeTéS

Fontos mérkőzéseket vívott az NB I-es férfi kézilabda-bajnokság leg-
utóbbi két fordulójában a PLeR-Budapest. Balmazújvárosban bravúro-
san szerepelt, pontot szerzett a csapat, Balatonfüreden azonban – a pa-
pírformának megfelelően – vereséget szenvedett. 

Diákolimpikonok 
elismerése
A budapesti diákolimpia 
legjobbjai elismerésben 
részesültek a városháza 
dísztermében. Előző 
lapszámunkban már 
megírtuk a hírt, ám az 
intézmények igazgatói és 
testnevelői is megérdemlik, 
hogy megnevezzük őket.
Íme: Gloriett Sportiskolai 
Általános Iskola (a Gloriett 
két kategóriában is az 
elismertek között volt). 
Igazgató: Timotityné Sibalin 
Hajnalka, testnevelők/edzők: 
Gyimesy László, Varga 
István, Gombos László, 
Hovanyecz Ferenc, Roboz 
Sándor, Szalkay Miklósné 
Oroszi Margit, Tenczer 
Szabolcs (felkészítő edző).
Kassa Utcai Általános 
Iskola. Igazgató: Horváth 
Gábor, testnevelő: Vladár 
István.
Pogány Frigyes 
Szakközépiskola. Igazgató: 
Hakkel Ildikó, testnevelők: 
Császár Tamás, Varga Pál.
Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi Iskola. 
Igazgató: Svélecz Edit, 
testnevelő: Hajnal Zsolt.
XVIII. kerületi SOFI. 
Igazgató: Batári Géza, 
testnevelők: Miklósné 
Malek Erzsébet, Juhász 
József, Juhász Balázs.
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Kisgyerekkora óta foglalko-
zik képzőművészettel Csör-
gő Tamás, akinek életében 
az elhivatott munkának kö-
szönhetően sorra jönnek az 
eredmények. 2014 január-
jában a Magyar Képzőmű-
vészeti egyetem Barcsay-
pályázatának fődíjasa lett, így 
Barcsay-érmet kapott, amelyet 
még régen Borsos Miklós ter-
vezett. A 2014–2015-ös tanév-
re a köztársasági ösztöndíjat 
is elnyerte, nemrégiben pedig 
a „Madách 150” elnevezésű 
művészeti pályázat különdíja-
sa lett.

– Mivel foglalkozol jelenleg?
– Tervezőgrafikusnak ta-

nulok. Főleg pályázatokon 

veszek részt, amelyeken logót 
vagy egyéb grafikai szimbó-
lumot kell készíteni. szeretem, 
mert állandó kihívást jelent. 
emellett mindig van olyan 
nagyobb lélegzetvételű mun-
kám is, amely inkább művészi 
jellegű. ez lehet egy festmény 
vagy egy grafika, amelyet egy-
két hónapig megállás nélkül 
készítek. Munkáimban az ap-
rólékos kivitelezés, a finom, 
részletgazdag kidolgozás és 
a precizitás figyelhető meg. 
nem gesztusból dolgozok, 
inkább vagyok átgondolt és 
megfontolt alkotó.

– Hogyan jellemeznéd a 
munkáidat?

– elsősorban realisztikus 
képeket készítek, megpróbá-
lom minél jobban visszaadni 
a látványt. Megőrülök a fak-
túrákért, nagyon szeretem 
őket, minden munkámban 
próbálok arra törekedni, hogy 
a modell felületét visszaadjam. 
Tehát ha például egy selyem-
drapériát rajzolok le ceruzával, 
akkor a végletekig próbálok 
elmenni, míg el nem kezd a 
rajz selyemhatású lenni. Min-
dig szeretek egy kicsit tovább 

dolgozni a munkán, és arra 
hajazok, hogy kevésbé legye-
nek felismerhetők a technika 
sajátosságai. egy ceruzarajz-
nál nem hagyom meg annyira 
a ceruza vonalait, inkább fino-
man tónusozok, és a vonalak 
sokszor keresztezik egymást, 
így egy finom hálót képeznek. 
Ha a stílusomat jellemezni 
kellene, akkor azt mondanám 
rá, hogy realisztikus, és kicsit 
halad a hiperrealizmus felé.  
– Szerinted miben rejlik a sike-
reid titka?

– Csupán jókor voltam jó 
helyen. nem tartom magam 
művésznek, sokat kell még fej-
lődnöm, hogy ezt mondhas-
sam magamról, és talán éppen 
ez az, ami ennyire hajt engem. 
A művészet iránt már kisgye-
rekként elkezdtem érdeklőd-
ni, festő és kerámia szakkörre 
jártam. Majd a pályaválasztás 
következett, és a szüleimmel 
egy művészeti iskolát válasz-
tottunk, ahol grafikusnak ta-
nultam, és leérettségiztem. Je-
lenleg egyetemen tanulok, de 
amíg élek, fejlődni szeretnék. 
Magamhoz vagyok a legkri-
tikusabb, de talán úgy tíz év 
múlva már elérem azt a szin-
tet, hogy művésznek valljam 
magam.

Ê csernai mariann

A HIPeRReALIZMUs FeLé

HIRDeTéS

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

    Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!  
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

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

Szemüvegkeretek és szemüveglencsék 
AKÁR 50 % kedvezménnyel kaphatók!  
(A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!)
Havi kontaktlencsék az egészséges szemékért!
Küldetésünk az éles látás!

�Három évtized 
nagy idő. Főleg 
vendéglátós ber-

kekben. gondoljunk 
csak vissza, hány 
kávéház, étterem 
alakult át, szűnt meg. 
A pestszentlőrinci 
édesszájúak szeren-
csések, nekik itt van 
harminc esztendeje 
a zila. A kávéház, 
cukrászda és étterem 
hírneve túlnőtt a kerü-
leten, ezért is kaphat-
ta meg a budapest 
márka kitüntetést.

ditzendy attila   

– Az elmúlt harminc évben a 
kerületben végzett munkánk 
elismerésének érzem a címet, 
és természetesen az sem mellé-
kes, hogy négyszer nyertünk az 
országtortánkkal – magyarázza 
Zila László mestercukrász, a ká-
véház tulajdonosa, mivel érde-
melhették ki a Budapest Márka 
díjat.

csAládi 
vállAlkozás
Zila mester családja több gene-
rációs lőrinci. Három gyermeke 
mellett már két unokája is itt él. 
Ráadásul ugyanoda jártak álta-
lánosba, apa és csemetéi mind-
ahányan, a gulnerbe – illetve a 
mestercukrász ifjúkorában még 
engels utcainak nevezett isko-
lába. Mi több, mindegyik gye-
rek vendéglátós. és hol máshol, 
mint a Zilában? A Krisztina 
Cukrászdát éppen harminc éve 
nyitották meg, nevét pedig az 
akkor született Zila Krisztina 
után kapta.

Maga a kávéház épülete mű-
emléki védettségű, így Zila mes-
ter szándékával megegyezően, 
eredeti állapotának megfelelően 
kellett felújítani, nemcsak kívül, 
de belül is. ezért is találhatunk a 
dekorációk között korabeli fegy-
vereket, képeket, használati tár-
gyakat, amelyek mind az egy-
kori lövészklubra emlékeztetik a 
vendégeket. Vajon a kínálatban 
is megnyilvánul a múltőrzés? 
Zila László erről ezt mondja:

– Vannak tradicionális süte-
ményeink, mint például az ere-
deti dobostorta…

– Mitől eredeti egy dobostor-
ta? – kérdezem.

Az eredeti 
dobostortA 
– Dobos C. József 1885-ben ta-
lálta ki ezt a tortát. Lényege az 

volt, hogy csokoládéval és ka-
kaóvajjal készült, amivel mesz-
sze megelőzte a korát, ugyanis 
akkoriban főzött krémek és tej-
színhab alkotta a tortákat. Ren-

getegen utánozták sikertelenül, 
még többen akarták megszerez-
ni a receptet, amíg végül Dobos 
József nyugdíjba vonulásakor 
átadta titkát a Fővárosi Cukrász 

és Mézeskalácsos Ipartestület-
nek szabad felhasználásra.

Hasonló módon védett, azaz 
kizárólag az eredeti recept alap-
ján készíthető az eszterházy tor-

ta, az indiáner, a házi krémes. 
Álljunk meg egy pillanatra a 
másik közönségkedvencnél, a 
krémesnél.

– A szocializmusban a kré-
mest pudingporból keverték, 
cukros vízzel főzték fel, és to-
jásfehérjével lazították. ezzel 
szemben eredetileg a tojás sár-
gáját tejjel felfőzték, közben ke-
vés liszttel keverték el, hogy ne 
legyen kemény, mint a puding, 
illetve vaníliarúddal ízesítették 
– avat be a mester.

mAde in zilA
A múltidézés megengedi-e saját 
fejlesztések, XXI. századi el-
képzelések megvalósítását? Oly-
annyira megengedi, hogy Zila 
László tortaformái már nemzet-
közi ismertségre tettek szert.

– ezek szilikonformák. Ilyen-
ben készült például a 2011-es 
év tortája, a kecskeméti barac-
kos kölestorta. Lényege, hogy 
a formába folyékony masszát 
lehet tölteni, hideget és meleget 
egyaránt. Világszerte ötven or-
szágban használják már a for-
máimat, amelyeket mi magunk 
gyártunk.

A mostani kávéház 
épületét 1903-ban 
emeltette Szemere 
Miklós. Célja a lö-
vészklubbal a fiatalok 
hazafias nevelése volt, 
hogy képesek legyenek 
megvédeni a hazájukat. 
A szocializmus évtize-
deiben strandöltözőnek 
használták az épüle-
tet. 1984-ben, harminc 
évvel ezelőtt nyitott a 
Krisztina Cukrászda 
Zila László vezetésével, 
és 2003 januárjában, a 
rekonstrukció végez-
tével adták át a Zila 
Kávéházat.

harminC éve 
a vendégekért
Fővárosi szinten elismert, világszinten ismert a Zila Kávéház

világszerte ötven országban használják már zila lászló formáit

A budapest márka elisme-
rést a Fővárosi közgyűlés 
2013-ban alapította kiemel-
kedő fővárosi termékek, 
szolgáltatások és tevé-
kenységek elismerésére. 
A közgyűlés tagjai tesznek 
javaslatot arra, hogy mely 
termékek, szolgáltatások, 
közszolgáltatások és mű-
vészi teljesítmények kapják 
meg a címet. Az elismerés-
ben részesülő jogosulttá 
válik a budapest márka 
embléma használatára.

Csörgő Tamás, a Magyar Képzőművészeti egyetem 
grafikusművész szakának hallgatója úgy véli, a kitartó 
munka meghozza a gyümölcsét. 

2014. október 20-án 
megnyitottuk üzletünket 
a Delta áruház i. emeletén!

Óriási választékban!
Női – Férfi – Gyermek
ruházat │ Cipő │ táska
lakástextil │ Játék │ bizsu
illatszer │ Fehérnemű
nyitva tartás: h-p: 8:30-19:00
sz.: 8:00-13:00, V.: 9:00-13:00
Cím: (szarvas csárda tér) 
1182. bp. üllői út 440-442

szeretettel VárJuk minDen 
keDVes leenDő Vásárlóinkat!

NYITÁSI AKCIÓ 10% kedvezmény 
2014.11.30-ig a hirdetés felmutatása esetén!

2000 Ft felett ajándék törzsvásárlói kártya!




