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lEsZ JégPályA

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is fedett 
lesz a jégpálya a régi piactéren. évek óta 
tartalmas szórakozást nyújt a téli sportok 
kedvelőinek a XViii. kerületi alkalmi 
jégfelület, amely advent első hétvégéjén, 
november 26–27-én nyit, és a tervek 
szerint egészen február 19-ig várja majd 
a korcsolyázókat. a jégfelület mérete 
azonos lesz a tavalyival.

A lAKÓK érdEKéBEn 

Egy önkormányzati körzet fejlesztésének 
alapvetően azokról az emberekről kell szól-
nia, akik ott élnek, pihennek, kikapcsolód-
nak. Ezt vallja Kádár tibor önkormányzati 
képviselő, aki munkája során napi kapcso-
latot ápol a rábízott kerületrész lakosaival. 
a célja az, hogy egy olyan körzet alakuljon 
ki, amelyik jó közlekedéssel rendelkezik, 
zöld és biztonságos. 

iMrE-nAP

A pestszentimrei közösségi élet két 
fontos eseménye zajlott november 3-án 
és 4-én: a széky társaság átadta a 
Pestszentimréért díjakat, az önkormányzat 
pedig köszöntötte a kerületrészben élő im-
réket. az egyesület közgyűlése valóságos 
lakossági fórummá változott, miután az 
egybegyűltek éltek a lehetőséggel, és imre 
jövőjével kapcsolatos kérdéseket tettek fel.

Példás ÖssZEFogás

Az összefogásnak köszönhetően gazdag 
programsorozattal ünnepelhették meg a 
hívek a 100 éves pestszentimrei reformá-
tus egyházat. a Pestszentimrei Közösségi 
ház, a kerületi önkormányzat, a budapest-
déli Egyházmegye és a gyülekezet fogott 
össze, hogy méltó módon emlékezzenek a 
jubileumra. az októberi programokról haj-
dú bálint Kadosa lelkésszel beszélgettünk.

vigAsZ hUMorrAl

A Magyar érdemrend tisztikeresztjével 
tüntették ki Varjú imre nyugalmazott 
plébánost október 23-án. az elisme-
rést surján lászló európai parlamenti 
képviselő adta át a pestszentlőrinci mária 
szeplőtelen szíve-plébániatemplomban. 
az atya huszonöt éven át volt plébános 
Pestszentlőrincen, és nyugdíjas papként 
ma is szolgál, az ibolya utcai kápolnában.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés

XVIII

VAROSKEP_cimlap_julius.indd   2 2016.07.05.   16:13

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

Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p  Halmierdő p Havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep p Lakatostelep p Liptáktelep p Lónyaytelep p Miklóstelep p Rendessytelep p Szemeretelep p Szent Imre-kertváros p Szent Lőrinc-lakótelep p Újpéteritelep

2016. július 6. — XXV. évfolyam 11. szám

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

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

Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
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újulnak meg 
a kerületi 
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Minden eddiginél több  
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tu-
lajdonosai 

örömmel támogat-
ták a programot, 
ami által nemcsak 
egy színvonalasabb 
környezetet tudnak 
biztosítani családjaik 
számára, hanem 
lakásuk piaci értéke 
is megnő, ami nem 
elhanyagolható 
tényező a mai  
világban.  
A felújítás folyamán 
az épület falai a szo-
kásosnál vastagabb 
szigetelést kapnak, 
a lakások külső nyí-
lászáróit lecserélik,  
a fűtés szabályoz-
ható lesz. Mindent 
egybevetve a felújí-
tás jelentős komfort-
javulást eredményez 
a lakóknak.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és  
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

Újra egy nagyszabású lakossági 
célú energetikai felújítás vette 
kezdetét a XVIII. kerületben, 
hiszen folytatódik a kormány 
által támogatott Otthon Melege 
Program. A program a Sal-
lai 1007, Hosszúház utca 4. 
számú, Kolozsvár u. 34., 36 és 
a 38. számú, a Lakatos úti 4-es 
számú Lakásfenntartó Szövet-
kezet, valamint a Lakatos úti 
2-es számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását érinti.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével a magas 
fűtési költségek csökkentésével 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással a 
panelépületeknél átlagosan 70 
százalékos energia megtaka-
rítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként. ” 
nyilatkozott Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárd  
forintból újulnak  
meg a kerületi  
társasházak!

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tető felújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászáró csere

Pincefödém 
hőszigetelés

XVIII

kErékgyártó györgy    

az utcáról felszedett és a barikádokba beépített 
bazaltkő 1956 őszén még a forradalmi harcok 
egyik eszköze volt – később az események jelké-
pévé vált. ilyen bazaltkövek alkotják a Hargita téri 
emlékművet. a kockákból felépülő monumentális 
kocka minden egyes eleme a XViii. kerületi har-
cok egy-egy elesett hősének nevét tartalmazza. 
egyfelől dermesztő szimbólum, mert a pótolha-
tatlan veszteségekre emlékeztet, másfelől felemelő, 
mert azt üzeni: ezeket a kőbe vésett neveket már 
soha nem lehet elfelejteni. a 2012-ben felavatott 
emlékműnél tartott kerületi megemlékezéseket 
már országos érdeklődés kíséri.

nEm adtuK fEl 
– Veszthettünk csatákat, bukhattunk el szabad-
ságharcokat, de soha nem adtuk fel. Minden 
vesztes helyzetből újra felálltunk – fogalmazott 
Áder János köztársasági elnök, a november 4-i 
ünnepség első szónoka, hozzátéve: – nem kétsé-
ges, hogy a szabadság nemzete vagyunk.

a köztársasági elnök részvétele a kerületi 
eseményen két fontos tényt jelez. egyrészt azt, 
hogy a hatvan évvel ezelőtti XViii. kerületi tör-
ténések a fővárosi, sőt az országos események 
legfontosabbjai közé tartoznak, másrészt azt, 
hogy a Hargita tér – ahogyan azt a kerület ve-
zetése öt évvel ezelőtt megálmodta – az 56-os 
megemlékezések kiemelt pontjává vált. Mind-

ezt megerősíti, hogy az ünnepségen részt vett 
Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormány-
biztosa, Lomnici Zoltán, az emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke és Balás-Piri László egykori 
szabadságharcos, a Történelmi igazságtétel Bi-
zottság (TiB) alelnöke is.

jöttEK, hogy 
EltiPorjanaK
Balás-Piri lászló korát és fájó emlékeit meg-
hazudtoló derűvel volt képes visszaemlékezni a 
harccal töltött napokra.

– 1956. október 4-én egyetemi nemzetőrként 
éppen őrségben voltam – mesélte. – Dübörgést, 
dörrenéseket hallottam, és rögtön tudtam, mi a 
helyzet: visszajöttek a ruszkik, hogy eltiporjanak 
bennünket. De ne higgye senki, hogy a forrada-
lom ezen a napon véget ért: ekkor kezdődött a 
reménytelen, de feladhatatlan ellenállásunk.

az egykori szabadságharcos elmondta, hogy 
a statisztikai hivatal 1957-es nem nyilvános je-

lentése szerint ezekben a napokban ugyanannyi 
ember halt meg, mint az októberi győzedelmes 
harcok idején. 

– a küzdelem a szabadságért, a megszál-
lók ellen nem csak fegyverrel zajlott – mesélte 
Balás-Piri lászló. – az akkori, jóval nehézke-
sebb kommunikációs viszonyok között is ké-
pes volt a város november 27-re megszervezni 
a néma tüntetést: egy órára kihalt minden utca, 
egy lélek sem lépett ki az épületekből. később a 
nők vonultak fel néma tüntetéssel a Hősök te-
rén. feloszlatásáig küzdött az Írószövetség, de a 
legeredményesebb ellenállást a munkástanácsok 
tanúsították.

az egykori szabadságharcos összegzése sze-
rint mindez azért fontos, mert azt mutatja, hogy 
1956 októberének szelleme nem hunyt ki a szov-
jet csapatok visszatérésével: ott volt a szabadság-
harc napjai alatt és sokkal később, a börtönévek 
alatt is.

Folytatás az 4. oldalon 

� a hargita téri 56-os emlékmű nemcsak a kerületi, hanem a fővárosi, sőt az 
országos megemlékezések egyik kiemelt helyszíne is. Ezt tanúsítja, hogy más 
közéleti személyiségekkel együtt áder jános köztársasági elnök is részt vett itt 

a november 4-i nemzeti gyásznapi megemlékezésen.

ádEr János: sohA nEM AdtUK FEl, lEginKáBB EZ JEllEMEZ BEnnÜnKEt

nemzete
A szabadság
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2 Közélet Téli sporttól a jótékonyságig: közeledik a karácsony

Puskás AttilA   

A jégpályát üzemeltető cég 
egyik tulajdonosa, Takács At-
tila elmondta, hogy a pálya 
építését november közepén 
kezdik, és szeretnék pár nap-
pal a hivatalos megnyitó előtt 
üzembe helyezni, hogy az is-
kolák mielőbb kihasználhas-
sák a jégfelületet.

ElérhEtő áron
A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a pályát tanítási 
időben hétköznap 9–14 óra kö-
zött az oktatási intézmények 
vehetik igénybe, a nagyközön-
ség 15 órától 21 óráig látogat-

hatja. Szombaton este 9, vasár-
nap 8 óráig lehet korcsolyázni. 
A jégfelújítást mindennap 14 
és 15 óra között végzik. 

A belépők és a korcsolya-
bérlés pontos ára még nem 
ismert, de a múlt szezonhoz 
hasonló kedvező árakra szá-
míthatunk. 

– A jégfelület azonos lesz a 
tavalyival, a 450 négyzetméter 
akkor is jól kihasználhatónak 
bizonyult – mondta Takács 
Attila. – Újdonság, hogy a kor-
csolyabérlésre külön faházat 
biztosítunk, így az öltöző na-
gyobb lesz.  

A jégpályát ezúttal is sátor 
védi majd az időjárás szeszé-
lyeitől. Ennek köszönhetően 
a korcsolyázókat nem zavarja 
sem a szél, sem az eső, amely 
nem volt ritka az utóbbi évek 
enyhe telein. A jó hangulatot a 
zene és a karácsonyi világítás is 
fokozza, a pálya mellett pedig 
büfé várja a sportolás közben 
megéhezőket, megszomjazókat. 

Karácsonyi 
díszbEn
Az advent kezdetén ki-
gyúlnak az ünnepi fények 
Pestszentlőrinc és Pestszen-
timre utcáin. Lőrincen az Ül-
lői út és a Thököly út, Imrén 
a Nemes utca kap díszkivilá-
gítást. A kerület karácsony-
fája a szokott módon a Piac 
térre, a jégpálya mellé kerül, 
ahol betlehem és a hagyomá-
nyos óriási adventi koszorú 
egészíti ki az ünnepi díszí-
tést. A pestszentimrei Patika 
téren szintén lesz ünnepi dí-
szítés.

A Kondor Béla Közösségi 
Ház advent első vasárnapjára 
gyermekszínházi előadással 
és kézműves foglalkozással 
készül, a Rózsa Művelődé-
si Házban december 3-án 
Hegedűs Endre Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongora-
művész ad adventi hangver-
senyt Bach, Mozart, Chopin 
és Liszt műveiből.

� az elmúlt évhez hasonlóan idén is fedett lesz 
a jégpálya a régi piactéren. évek óta tartalmas 
szórakozást nyújt a téli sportok kedvelőinek a 

XViii. kerületi alkalmi jégfelület, amely advent első 
hétvégéjén, november 26–27-én nyit, és a tervek 
szerint egészen február 19-ig várja majd a korcso-
lyázókat.

A jégpálya a tervek szerint adventtől egészen február 19-ig várja majd a korcsolyázókat
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ÜnnePi fények 
a kerÜleTBen
Advent kezdetén nyit a jégpálya

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között 
a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

Fidesz–kDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–kDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MsZP, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván

Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

hAvAsi Zoltán

Fidesz–kDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén
16–18 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor

Fidesz–kDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 
17–18.30 között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MsZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János

Fidesz–kDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor

Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában 
(Üllői út 489.). Halaszthatatlan 
esetben telefon vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-kDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–kDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

ÜnnEPi élElMisZErosZtás
a karácsonyi kiadásokhoz évek óta élelmiszercsomagok 
osztásával igyekszik hozzájárulni az önkormányzat. a 
kerületben állandó lakcímmel rendelkező 65 éven felüli 
lakosokat érintő jótékonysági akciót december 13-án 
és 14-én rendezik a lőrinci sportcsarnokban, illetve a 
Pestszentimrei sportkastélyban. 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

közigazgatási  
és Hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

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-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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Gyönyörű homlokzattal lett színesebb a Vadvirág KÖZÉLET 3

� Hivatalosan  
is átadták 
október 6-án 

a Kerekerdő Óvoda 
Vadvirág Tagóvodáját. 
Az óvoda komplex 
felújításához elenged-
hetetlen volt a kerületi 
lakosok összefogása 
is. A közel 100 millió 
forintos támogatás 
mellett az óvodába 
járó szülők segítsége 
is hozzájárult ahhoz, 
hogy a gyermekek a 
fejlődésüknek meg-
felelő környezetben 
tölthetik a minden- 
napjaikat. 

VÁROSKÉP        

Egy épület átadása min-
dig azt jelzi, hogy a ke-
rület, amelyben élünk, 
fejlődik. Jól tükrözik 

ezt az elmúlt időszak fejlesztései, 
amelyek során már több oktatá-
si-nevelési intézmény újulhatott 
meg sikeresen, megalapozva ez-
zel gyermekeink jövőjét. 
Az október 6-i ünnepélyes át-
adón jelen volt Kucsák László, 
a XVIII. kerület országgyűlési 
képviselője, Ughy Attila polgár-
mester, Dömötör István alpolgár-
mester, Márton�y Miklós, Buda-
pest főépítésze és Kékesi Szilvia 
intézményvezető. 
A gyermekek műsora és az ünne-
pélyes szalagátvágás előtt Kucsák 
László mondott köszöntőbeszédet. 
Az országgyűlési képviselő ki-
emelte az oktatási-nevelési intéz-
mények felújításának 

fontosságát: „Az elmúlt időszak 
intézményi beruházásai kiemel-
kedő módon segítik azt, hogy 
a kerületi gyermekek korszerű 
körülmények között töltsék el a 
napjaikat. Az igényes kivitelezés-
nek köszönhetően a Vadvirágba 
járó óvodások és az intézmény 
dolgozói új csoportszobákkal, 
tornaszobával, fejlesztőszobá-
val, kiszolgálóhelyiséggel lettek 
gazdagabbak. Elkötelezettek 
vagyunk a �atalok és gyermeke-
ink jövője iránt, kiemelt célunk, 
hogy a lehető legjobb környe-
zetet teremtsük meg fejlődésük 
érdekében. Bátran kijelenthe-
tem, hogy irigylem a Vadvirág 
tagóvoda picinyeit, hiszen nem 
csupán egy új épületbe költöz-
nek, hanem egy egyszerűen le-
nyűgöző teret vesznek birtokba. 
Kicsik és nagyok, használjátok 
azt örömmel!” 

Az óvoda kibővítése eme-
letráépítéssel valósulhatott 
meg. Az átépítés keretében 
egy energetikailag hatékony 
szintet alakítottak ki, ami-
nek révén az intézmény ener-
giafogyasztása – így a rezsije 
is – jelentősen csökken.

A felújítás során új nyílászárókat 
építettek be, amelyek kiválóan 
hőszigetelnek, így az óvodások 
télen-nyáron kellemes környe-
zetben lehetnek. További radiá-
torokat is felszereltek, amelyekre 
hőmérséklet-szabályozót tet-
tek. Mindennek köszönhetően 
évente akár több millió forintot 

is meg tud spórolni az intéz-
mény. A fejlesztés nyomán az 
óvoda a kor követelményeinek 
megfelelő környezetet és körül-
ményeket biztosít a gyermekek 
fejlődéséhez. „Az óvoda szív-
ügyem, hiszen én is itt töltöttem 
gyermekéveimet, itt nőttem fel. 
A felújítással egy jól működő 
intézményt tudtunk sikeresen 

rülmények között játszhatnak. 
A környezet megóvása és fenn-
tartása érdekében cserjéket ül-
tettek, s a füvesítés egy speciális 
gyepszőnyeggel valósult meg.  
A gyerekek biztonsága érdeké-
ben az óvoda körül a teljes kerí-
tést kicserélték. 
„Köszönjük a támogatást, amely-
lyel sikerült elérni, hogy az óvo-
dánk bővülni tudjon, így a gye-
rekek tágasabb környezetben 

„ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK 
A FIATALOK ÉS GYERMEKEINK 
JÖVŐJE IRÁNT”
Ünnepélyes keretek között vehették birtokba  

A projekt műszaki tartalma:  
 Emelet bővítése tornaszobával: 161,31 m2

 Homlokzati hőszigetelés (8 és 16 cm): 344,53 m2

 Magastető hőszigetelése (20 cm): 265,50 m2

 Új külső nyílászárók: 15 db
 Új kazán és fűtési rendszer                                                                           
 Erősáramú elektromos hálózat bővítése  

   és felújítása, többlet energiaigénnyel
 Villámvédelmi rendszer bővítése

Vadvirág Óvoda  
kivitelezés költsége (bruttó)  

89 308 434 Ft
A kertrendezés költsége  
(bruttó)  9 982 200 Ft

„ „A FEJLESZTÉS KERETÉBEN AZ ÓVODA  
KÍVÜL-BELÜL JELENTŐS MÉRTÉKBEN MEGÚJULT

„ „A BERUHÁZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ÓVODA  
A 21. SZÁZAD KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐ NEVELÉST 
ÉS KÉPZÉST TUD BIZTOSÍTANI A GYERMEKEKNEK

kibővíteni, aminek köszönhe-
tően Erzsébettelep és Bélatelep 
kisgyermekes családjai modern 
körülmények közé tudhatják já-
ratni csemetéiket” - nyilatkozta 
Dömötör István alpolgármes-
ter, Erzsébettelep és Bélatelep  
önkormányzati képviselője.
Azon túl, hogy korszerűbb lett 
az épület, a picik az udvaron is 
EU-konform és kellemes kö-

tölthetik a mindennapjaikat.  
A két fejlesztőszoba kialakításá-
val az intézményünkben folyó 
speciális fejlesztés is magasabb 
szintre emelkedhetett” – mondta 
Kékesi Szilvia intézményvezető. 
A környezettudatos fejlesztés 
egészséges és egyben motiváló 
környezetet teremt a gyermekek 
számára. Kiemelt szempont volt 
az is, hogy a Vadvirág méltó neve-
lési körülményeket biztosító, ma-
gas színvonalú pedagógiai mun-
kát nyújtó intézménnyé váljon.
„A közösségi élet szempontjából 
nagyon meghatározó az óvodás-
kor, így mostantól az ide járó 
pestszentlőrinci gyermekek is új 
élményekkel gazdagodhatnak. 
Az intézményben ugyanis min-
den adva van ahhoz, hogy ez a 
jövőbe történő befektetés való-
ban gyümölcsöző legyen. Szá-
momra kiemelten fontos dolog, 
egyben élmény a kerületi kö-
zösségért dolgozni, kiváltképp, 
amikor a gyermekek jövőjét 
szolgáló befektetésről van szó” – 
zárta a beszédét az országgyűlési 
képviselő.

Az ünnepélyes szalagátvágás 
után a picik egyből birtokba 
vehették a kibővített óvodájukat
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4 A Fröhling-pékség előtt történtekről többen is megemlékeztek Közélet

1956 arcai
régi adósságot törlesztett a tomory lajos Múzeum, amikor október 20-án a Kos-
suth téri Pavilongalériában megnyitotta az 1956 – Forradalom a Xviii. kerületben 
című kiállítását: végre arccal és teljes személyiséggel kerültek az emlékezés előte-
rébe azok, akik itt, a kerületben harcoltak a szabadságért.

1956 volt az első mérföldkő az 1989-es rend-
szerváltozásig vezető úton. nem csoda, ha a 
kádár-rendszerben nem volt szabad forrada-
lomként emlékezni az akkori eseményekre, so-
káig legfeljebb titkos személyes elbeszélésekből, 
szamizdatokból tudhattunk arról, mi is történt. 

– a rendszerváltás után az országos ese-
mények álltak a középpontban – magyarázta 
Heilauf Zsuzsanna, a Tomory múzeum igazga-
tója. – ennek éppen az volt az oka, hogy a leg-
többen nagyon keveset tudtak 1956-ról, vagy 
amit tudtak, az erősen torzított formában jutott 
el hozzájuk.

Mint elmondta, elsősorban az országos ese-
mények megismertetésére törekedett az a kiállí-

tás, amelyet korábban rendezett a kerületi helytörténeti gyűjtemény.
– a hatvanadik évforduló azonban jó alkalom volt arra, hogy végre a helyi eseményeket mutassuk 

meg, hiszen a XViii. kerület fontos központja volt a forradalmi eseményeknek.
a kiállításon tehát először láthatók olyan képek, amelyek az itteni hősöket mutatják be hétköznapi 

emberként, ugyanakkor előkerültek olyan felvételek is, amelyek a szocializmus éveiben nem fotózható 
objektumokról készültek.

a tárlat november 4-én bezárt a kossuth téren, de nem szűnt meg: ingyenes füzet formájában 
ugyanis már korábban kézhez kaphatták az anyagát az érdeklődők, a jövőben pedig iskolákban és más 
kiállítóhelyeken lehet majd látni.

Ê k. gy.

Jutalom az egészség őreinek
 

A Zsebők Zoltán szakrendelő vi. emeleti tárgyalója még a tárgyalásnál is nyomó-
sabb okból tárta szélesre az ajtaját október 28-án. Önkormányzati jutalomban ré-
szesültek a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi szolgáltató nonprofit Kft. 
munkatársai.

Miután dr. Szebényi Attila ügyve-
zető igazgató köszöntötte a vendé-
geket és a nagy számban megjelent 
alkalmazottakat, az önkormányzat 
nevében Ughy Attila megköszönte 
az intézmény dolgozóinak a kerü-
leti lakosok egészségének megóvá-
sáért végzett prevenciós és gyógyí-
tó munkát. 

– az önkormányzat gazdálko-
dásának köszönhető többletforrá-
sok lehetővé teszik, hogy a köszö-
netnyilvánítást jutalom is kísérje. 
a jövőben is számítunk az önök 
lelkiismeretes gyógyító munkájára, 
és köszönjük, hogy vigyáznak ránk 
– mondta a polgármester.

Dömötör István alpolgármester 
kiemelte:

– Büszke vagyok arra, hogy elláthatom az egészségügy felügyeletét. Tapasztalataim alapján a szak-
rendelőben végzett gyógyító munka színvonala a fővárosi kerületek között is kiemelkedő.

az ügyvezető igazgató a teljes kollektíva nevében köszönte meg a jutalmakat, és ígéretet is tett:
– Mindent megteszünk azért, hogy a kerületi lakosok egészségügyi ellátásának minősége tovább 

javuljon.     
Ê g. A.

Folytatás az 1. oldalról

a fröhling-pékség előtt történtekről Áder János mellett Ughy Atti-
la polgármester is megemlékezett. a hatvan évvel ezelőtti tragédia 
a legtöbb kerületi számára ismert: 1956. november 8-án elterjedt 
a hír, hogy az Üllői út–Vecsési utca–rába utca háromszögében ta-
lálható pékségben újra sütnek kenyeret. a reggeli órákban hamar 
kígyózni kezdett a sor az épület előtt. Váratlanul szovjet tankok 
tűntek fel az Üllői úton, amelyek gondolkodás nélkül tüzelni kezd-
tek: hidegvérrel lőttek a fegyvertelen, békés tömegre. Huszonegy 
pestszentlőrinci halt meg ezen a napon, és számos lakos megse-
besült.

– egy idegen hatalom mészárolta le a XViii. kerület polgárait 
– fogalmazott Ughy attila, aki a továbbiakban megemlékezett dr. 
Balogh Györgyről, aki posztumusz díszpolgári címet kapott idén 
az önkormányzattól. Balogh György ügyvéd a világháború után 
képviselőként vett részt a városrész munkájában, 1956-ban pedig a 
helyi nemzeti bizottság tagja, majd elnöke lett. a forradalom után 
börtönre ítélték. Tragédiája, hogy bár a halálbüntetést elkerülte, 
szabadulása után az első szabad éjszakáján meghalt. a megalázta-
tás, az igazságtalanság végzett vele.

a megemlékezés végén a köztársasági elnök, az önkormányzat, 
a társadalmi és civil szervezetek képviselői koszorúztak a Hargita 
téri emlékműnél.

„A küzdelem a szabadságért, a megszállók 
ellen nem csak fegyverrel zajlott. Az akkori, 
jóval nehézkesebb kommunikációs viszonyok 
között is képes volt a város november 27-re 
megszervezni a néma tüntetést: egy órára 
kihalt minden utca, egy lélek sem lépett ki az 
épületekből. Később a nők vonultak fel néma 
tüntetéssel a hősök terén. Feloszlatásáig 
küzdött az Írószövetség, de a legeredményesebb 
ellenállást a munkástanácsok tanúsították” 
– mesélte Balás-Piri lászló egykori 
szabadságharcos.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

NiNcs meNtség!
Ughy Attila: Egy idegen hatalom mészárolta le a kerület polgárait
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5KultúraAz ártatlanul meghurcolt és kivégzett orvostanhallgató

�az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

értelmezése évtize-
deken át zavaros, 
áttekinthetetlen és 
tisztázatlan volt. a 
szocializmus évtize-
deiben azok, akik 
részt vettek benne, 
fegyverrel a kézben 
az utcai harcokban, 
vagy úgy, hogy se-
besülteket bújtattak 
az orosz katonák 
elől, vagy úgy, hogy 
ártatlanul elhurcol-
tak családtagjainak 
nyújtottak segítséget, 
kénytelenek voltak 
némán tűrni, hogy 
az egykori gyilkosok 
tort ülnek az általuk 
kivégzettek fölött, 
„ellenforradalomnak” 
hazudva azt a fegy-
veres küzdelmet, 
amely a haza szovjet 
iga alóli felszabadí-
tásáért, az elnyomó 
kommunista diktatúra 
megdöntéséért folyt.

a túlélők, a nemzet igaz fiai né-
mán tűrtek, mert a forradalom 
annyiban mégis győzedelmes 
volt, hogy véget vetett az eszte-
len és őrült diktatúrának, és a 
hatalom az „aki nincs ellenünk, 
az velünk van” szellemében ki-
egyezett a magyar néppel, amely 
úgy, ahogy tűrte, szenvedte to-
vább az immár könnyebb, va-
lamivel élhetőbb, de mégiscsak 
rab életet. Bátorság kellett ah-
hoz, hogy valaki még a rend-
szerváltozás előtt ki merje mon-
dani: 56 forradalom volt.

súlyos 
adósságoK
a rendszerváltozást követő évek-
ben a magukat átmentő szocialis-
ták számára nyűg volt 56 emléke, 
amitől, ha tehették volna, örökre 
megszabadultak volna. Ugyanis a 
maguk szocialista múltját kellett 
volna megtagadniuk ahhoz, hogy 
elnyerjék az ártatlanul meggyil-

koltak hozzátartozóinak és a ve-
lük együtt érző magyar népnek 
a bocsánatát. legyen bármilyen 
fájó, ez a mai napig csak részben 
történt meg, márpedig a nemzet 
újraegyesítése enélkül elképzel-
hetetlen. 

az elmúlt évtizedek sem 
voltak elegendők arra, hogy 
tisztázzák a megtorlás idősza-
kában ártatlanul elfogott, elítélt 
és barbár módon akasztással 
vagy golyó által kivégzett sza-
badságharcosok valós szerepét. 
Még mindig várat magára az, 
hogy valamennyi ártatlanul 
kivégzett szabadságharcosnak 

megadassék a rehabilitáció le-
hetősége. Hatvan évnek kellett 
eltelnie, mire – talán most már 
véglegesen – az 56-os forrada-
lommal kapcsolatos események 
és a benne szereplők a helyükre 
kerültek. 

Hat évtized múltával már 
nemcsak világosan látjuk, de ki 
is merjük mondani, hogy ki volt 
a gyilkos, és ki az áldozat. igen 
nagy szerepe van ebben a nem-
zeti Színháznak, amely fel merte 
vállalni a tisztázás nem könnyű 
feladatát, a tisztázásét, amely 
messze túlmutat a színházi mű-
faj határain.

Végig KEll  
járni a PoKlot
Szilágyi Andor író, filmrendező 
forgatókönyvére, amely az ár-
tatlanul meghurcolt és kivégzett 
orvostanhallgató, Tóth Ilonka 
tárgyalásáról szól, kerületünk 
lakosa, Csapláros Béla hívta fel a 
nemzeti Színház igazgató főren-
dezőjének, Vidnyánszky Attilá-
nak a figyelmét. Hála a rendező 
mesteri munkájának, a millió 
emléktöredékből összeálló darab 
sokkal több, mint maga a tár-
gyalás. nem egyszerűen felidézi 
a kort, hanem olyan erővel te-

szi azt, hogy vannak pillanatok, 
amikor menekülni szeretnénk 
annak torokfullasztóan hazug 
és aljas valóságából. Csakhogy 
a katarzisig a nézőnek végig kell 
járnia a poklot. 

a megtorlást „levezénylő” 
két magas rangú szovjet tiszt, 
maga Wotán, a sátán és a se-
gédje mintha Bulgakov Mester 
és Margaritájából lépett volna 
a nemzeti Színház színpadára. 
(Mécs Károly és Dózsa László 
kitűnő megformálásában.) a 
maguk cinikus és torz szórakoz-
tatására rendelik az egyre ke-
gyetlenebb, egyre embertelenebb 

véres „játékot”. közben a néző 
maga is egyre jobban belesodró-
dik az eseményekbe, kénytelen a 
főhőssel együtt a pokol bugyrai-
ba alámerülni, egyre mélyebben 
és mélyebben, és amikor már azt 
hiszi, ennél jobban már nem for-
dulhat ki magából az ember, en-
nél jobban már nem adhatja el a 
lelkét a gonosznak, ennél jobban 
már nem lehet lealjasulni, akkor 
a rendező rátesz még egy lapát-
tal. Szemünk előtt törnek össze, 
aláznak meg, gyötörnek véglete-
kig, egészen a bitófáig egy tiszta 
és ártatlan lelket, miközben egy-
re jobban bemocskolódik maga 
a hóhér is, a kihallgatást vezető 
ÁVH-s tiszt, a tárgyalást vezető 
bíró, a belügynek lelkesen bedol-
gozó besúgó, szinte orral érez-
zük, mennyire bűzlik a hatalom. 
a feloldozást a főhős számára a 
halál hozza meg, az agyafúrtan 
kieszelt lelki kínzások, testi meg-
töretések után számára megvál-
tás a halál. (Tóth ilonkát az egye-
temi hallgató Waskovics Andrea 
alakítja remekül.) Vidnyánszky 
csodálatos ötlete, hogy a „megfe-
szítés” megpróbáltatásánál már a 
gyermek Tóth ilonkát hozza visz-
sza a színpadra, bizonyítva gyer-
meki ártatlanságát. a darab a vé-
gén szinte bibliai magasságokba 
emelkedik. 

tanúság- 
és igazságtétEl
a díszbemutatón jelen volt Kucsák 
László, kerületünk országgyűlési 
képviselője, aki az előadást köve-
tően a következőket nyilatkozta a 
Városképnek: „a színpadra állí-
tott tanúság- és igazságtétel intő 
jel napjaink politikusai és jóérzésű 
emberei számára, tudatosítva ben-
nük és valamennyiünkben, hogy a 
mi kötelességünk úgy irányítani 
nemzetünk sorsát, hogy a gyer-
mekeink soha, de soha ne éljék át 
azt, amit azoknak a fiataloknak 
kellett átélniük, akik 56-ban fegy-
vert ragadtak a hazáért. az akkori 
forradalmi »új nemzedéknek«, a 
Corvin közben és máshol harcoló 
pesti srácoknak, akik kiharcolták 
a forradalom győzelmét és a nem-
zet hőseivé váltak, példaképpé kell 
válniuk az eljövendő nemzedékek 
magyar fiataljai számára. ezt a 
példaképet állítja elénk a darab, és 
ezért örök érvényű.”

Ê barcs Endre

Feloldozás 
és jóvátétel
Szilágyi Andor darabjának bemutatója kapcsán
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szemünk előtt törnek össze, aláznak meg egy tiszta és ártatlan lelket                               fotó: eöri Szabó Zsolt – nemzeti Színház

Hat csodálatos napot tölthet-
tünk október 2. és 7. között 
erdélyben, Székelyföldön. a 
Határtalanul! pályázat kere-
tében nem először volt lehe-
tőségünk bebarangolni ezt a 
mesés vidéket. Október 2-án 
a kora hajnali kelés ellenére 
mindannyian frissen száll-

tunk fel a buszra, felkészülve 
az előttünk álló élményekre. 
a kilométerek csak úgy re-
pültek a gyönyörű őszidőben, 
és egyhamar azt vettük észre, 
hogy nagyváradra érkez-
tünk, kis idő múltán pedig 
már erdély kapujánál, a ki-
rályhágónál voltunk. a tordai 

sóbányánál már jólesett ki-
szállni, megmozgatni min-
den porcikánkat és teleszívni 
a tüdőnket a bánya friss, sós 
levegőjével. Tusnádfürdőn, a 
Szent kristóf Panzióban, sze-
retettel és ízletes meleg vacso-
rával vártak minket a szállás-
adóink, s bármilyen fáradtak 
is voltunk, nehezen ment az 
elalvás az élménydús utazás 
után.

az igazi élmények pedig 

csak ezután következtek! 
Helybeli székely emberek 
szekerein utaztunk a Hargi-
ta oldalában, ahol szabadban 
készített helyi ételeket kóstol-
hattunk meg. nem tudtunk 
betelni a számunkra szokat-
lan hegyek és völgyek, a mél-
tóságteljes fenyvesek látvá-
nyával, Csíkország csodájával. 
Maradandó élményt nyújtott 
a Békás-szoros lélegzetelállí-
tó szurdokvölgye, a mesebeli 
fazekas eszter zöld szemét 
tükröző Gyilkos-tó látványa 
és a varázslatos Szent anna-
tó vize. Mindezt megkoro-
názta a fehér hóban tündök-
lő Madarasi-Hargitára tett 
kirándulásunk október 6-án, 
ami ezen a szomorú nemzeti 
gyásznapon szavakban nehe-
zen kifejezhető különleges ér-
zéssel töltött el bennünket.

a hazaérkezés után még jó 
néhány napig velünk maradt 
az utazás varázslata. az ér-
tékelő órán vidáman, olykor 
azonban fátyolos szemmel 
idéztük fel az emlékeket. a 
képeket nézegetve mindenki-
ben megelevenedett a sok-sok 
felejthetetlen pillanat, egy-
egy kedves személyes emlék. 
Mindannyiunkban ugyanaz 
az érzés fogalmazódott meg: 
Székelyföld, visszavágyunk!

SZékelyfölDön
JÁrTak a BókaySOk

A határtalanul! pályázatnak köszönhetően székely-
földre utazhattak a Bókay árpád általános iskola 
hetedikesei. Beszámolójukat alább olvashatják.

Havannások ErdélybEn 
A Csontváry Kosztka tivadar általános iskola és a Kondor 
Béla általános iskola 1 588 000 forintot nyert az Emberi Erő-
források Minisztériuma által kiírt határtalanul! pályázaton. A 
43 diák és tanáraik október 3-án indultak Erdélybe. 

Újra üdülési pályázatok!
A kormány kezdeményezésére létrehozott szociális üdültetési 
rendszer, az Erzsébet-program ismét kedvezményes üdülési 
lehetőséget kínál nyugdíjasoknak, fogyatékossággal élőknek 
és nagycsaládosoknak. A pályázatok nyertesei az üdülési tá-
mogatást 2018 végéig használhatják fel a programmal együtt-
működő szálláshelyeken, előzetes szállásfoglalást követően. 

az első állomás arad volt, ahol gyer-
tyagyújtással és koszorúzással emlé-
kezett a csapat a vértanúkra. Majd 
Máriaradnán keresztül Dévára vitt a 
gyerekek útja, ahol a helyi árvaház-
ban átadták az általuk gyűjtött ado-
mányt. ruhák és cipők mellett ren-
geteg játék is akadt, amivel örömöt 
csaltak az árvák arcára. a havannás 
diákok a csernakeresztúri vendéglá-
tóktól megtudhatták, milyen az iga-
zi erdélyi vendégszeretet. Megnézték 

Vajdahunyadot és nagyszebent, és 
Segesvárnál megemlékeztek Petőfi-
ről. Bejárták Gyergyószárhegyet, fel-
keresték a lázár-kastélyt, felfedezték 
a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat. 
felejthetetlen élmény volt a barát-
ságos focimeccs a vargyasi magyar 
iskola csapatával. 

Sok diák tervezi, hogy visszatér 
erdélybe a szüleivel, barátaival, hogy 
átadhassa a csodálatos élményt és az 
összetartozás érzését.

a pályázatokra először a nyugdí-
jasok és a fogyatékossággal élők 
jelentkezhetnek, november 25-ig. 
a nagycsaládosok december 1–30. 
között pályázhatnak majd. Pályáza-
tot benyújtani a korábbi évek gya-
korlata szerint kizárólag elektroni-
kusan, a www.erzsebetprogram.hu 
oldalon lehet, érvényes regisztráció 
után. a pályázat nyertesei a támo-
gatást előzetes szállásfoglalást kö-
vetően, 2018 végéig használhatják 
fel a honlapon felsorolt, az adott 

pályázathoz hozzárendelt szállás-
helyeken.

Minden pályázati feltétel rész-
letesen olvasható a http://www.
e r z s e b e t p r o g r a m . h u / i s m e t-
megnyiltak-az-erzsebet-program-
udulesi-palyazatai linken.

amennyiben önnek nehézséget 
okoz a pályázat elektronikus for-
mában történő beadása, a XViii. 
kerületi  kormányablak (Üllői út 
445.) munkatársai szívesen állnak a 
szolgálatára.
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. szeptember 13-i ülésén született rendeletek és határozatokKözélet

Rendeletek
p 1. a képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyetértésben 
alkotta meg 16/2016. (iX. 19.) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városrendezési és építési sza-
bályzatáról szóló 60/2006 (iX. 
12.) rendelet módosításáról.
p 2. a testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg 
a közterület-használat rendjével 
és engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról szóló 17/2016. (iX. 
19.) önkormányzati rendeletet a 
28/2003. (Vii. 1.) rendelet mó-
dosításáról. 
p 3. a képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehang-
zóan megalkotta 18/2016. (iX. 
19.) rendeletét az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V. 1.) 
rendelet módosításáról.
p 4. a testület 19 igen szavazat-
tal egyetértésben hozta meg a 
19/2016. (iX. 19.) önkormány-
zati rendeletét a nemzetiségi 
önkormányzatok pályázat útján 
elnyerhető pénzügyi támogatá-
sának rendjéről szóló 20/2012. 
(V. 4.) rendelet módosításáról.
p 5. a képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
alkotta meg a 20/2016. (iX. 19.) 
önkormányzati rendeletet a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (Xii. 20.) rendelet mó-
dosításáról.
p 6. a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
4 tartózkodással hozta meg a 
21/2016. (iX. 19.) önkormány-
zati rendeletet az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 
5/2016. (iii. 1.) rendelet módo-
sításáról.

hatáRozatok
p 7. a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályza-
táról szóló 42/2011. (Xii. 20.) 
önkormányzati rendelet 73. § 
(3) bekezdés d) pontja alapján 
a testület 15 igen szavazattal és 
2 tartózkodással visszahívta az 
oktatási, közművelődési, sport- 
és ifjúsági bizottságból Gyenge 
károlyt, és ezzel egyidejűleg 
lugosi Józsefnét választotta 
meg a helyére.
a fent említett pont alapján a 
testület 15 igen szavazattal és 2 
tartózkodással visszahívta a te-
lepülésfejlesztési és fenntartha-
tó fejlődési bizottságból lugosi 
Józsefnét, és ezzel egyidejűleg 
Mester attilát választotta meg 
a helyére.
a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
felkérte a polgármestert, hogy 
módosítsa a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 42/2011. (Xii. 20.) 
önkormányzati rendelet 3. füg-
gelékét bizottsági tag cseréjének 
átvezetése céljából.
p 8. a testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag beleegyezését 
adta ahhoz, hogy Budapest fő-
város önkormányzata a 2017. 
adóévre bevezesse az idegen-
forgalmi adót. a képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy 
a döntésről tájékoztassa a fővá-
rosi önkormányzatot.
p 9. a képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzó-
an úgy döntött, hogy a jövőbeni 
távhőszolgáltatási együttmű-
ködés elősegítése érdekében 
megállapodást köt a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt-vel.
a képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az 
együttműködési megállapodás 
véglegesítésére és aláírására.
p 10. a testület 20 igen szava-
zattal egyetértésben határozott 

arról, hogy az önkormányzat 
előkészíti az Üllői út – nagy-
Burma-vasút – kerülethatár 
– Méta utca – Cziffra György 
utca – kolozsvár utca – kerület-
határ – Újtemető utca – kerü-
lethatár – liszt ferenc utca ál-
tal határolt területre vonatkozó 
kerületi építési szabályzatot és 
a mellékletét képező szabályo-
zási tervet, s egyúttal felkérte a 
polgármestert, hogy a 314/2012. 
(Xi. 8.) kormányrendelet 36. §-a 
szerinti teljes eljárást indítsa 
meg, folytassa le és tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.
p 11. a képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzó-
an úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat a Budapest liszt ferenc 
nemzetközi repülőtér fejleszté-
se és a jogszabályi harmonizá-
ció érdekében felülvizsgálja a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városrendezési és építési sza-
bályzatáról szóló 60/2006. (iX. 
12.) rendeletét. egyúttal fel-
kérte a polgármestert, hogy a 
314/2012. (Xi. 8.) kormányren-
delet 42. §-a szerinti tárgyalásos 
eljárást indítsa meg, folytassa le 
és tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket. 
p 12. a testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. ClXXXiX. törvény 14. § 
(2) bekezdésének, valamint a 
23. § (4) bekezdés 6. pontjának 
megfelelően javasolja a fővárosi 
közgyűlésnek, hogy a követke-
ző ingatlanok, utak „közterü-
let” megnevezésű művelési ágra 
történő változását követően az 
alábbiak szerint alakuljanak az 
elnevezések: hrsz. 145111/275 
és 145111/276 almáskert utca, 
hrsz. 145111/313 Szentgyörgyi 
Dezső utca, hrsz. 145111/323 és 
145111/383 Széky endre utca, 
hrsz. 145111/318 és 145111/381 
Békéssy Sándor utca, hrsz. 
145111/291 és 145111/386 iharos 
Sándor utca. 
a képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy az ingatlanok 
művelési ágának közterületté 
változtatását követően a döntés-
ről tájékoztassa a főpolgármes-
tert.
a képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egybehangzóan határo-
zott arról, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. ClXXXiX. törvény 14. § 
(2) bekezdésének megfelelően 
javasolja a fővárosi közgyű-
lésnek a XViii. kerületben el-
helyezkedő 156001 hrsz-ú köz-
terület Csőszkunyhó utcaként 
való elnevezését. a képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy 
a döntésről tájékoztassa a főpol-
gármestert.
p 13. a testület 13 igen szavazat-
tal és 7 tartózkodással döntött 
arról, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVi. törvény 
11. § (13) bekezdése alapján az 
önkormányzat 2016. október 
1-jei hatállyal határozatlan idő-
re vagyonkezelési szerződést 
köt a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit Zrt-vel. az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 14. 
§ (1) bekezdésének megfelelő-
en vagyonkezelői jogot létesít 
a vagyonkezelési szerződés ii. 
1. pontjában rögzített vagyon-
elemekre. a testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező vagyonkezelési szerző-
dés véglegesítést követő aláírá-
sára.
a képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 7 tartózkodással 
határozott arról, hogy az ön-
kormányzat és a Városgazda 
Zrt. között fennálló – 2011. no-

vember 15-én létrejött és módo-
sításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt – vagyonkezelési szerző-
dést 2016. október 1-jével hatá-
lyon kívül helyezi.
p 14. a testület 17 igen szava-
zattal és 3 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013.(V. 31.) ön-
kormányzati rendelet 30. § (6) 
bek. c) pontja alapján elfogadja 
az önkormányzat és a Projekt 
18 kft. közötti haszonbérleti 
szerződés módosítását. ennek 
értelmében a szerződés 1. sz. 
melléklete helyébe annak 3. sz. 
melléklete kerül, a haszonbérleti 
díj mértéke pedig 2016. október 
1-jétől évi 122 069 100 forintra 
változik. a képviselők egyúttal 
felkérték a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket a szerződés módosításá-
hoz, és felhatalmazták őt annak 
aláírására.
p 15. a képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással határozott arról, hogy az 
önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal és a Városgazda XViii. 
kerület nonprofit Zrt. között 
2012. augusztus 31-én létrejött 
vagyonhasználati szerződés 13. 
pontjában az lMP képviselői 
által használt Üllői út 483. fszt. 
7–8. helyiségnél felsorolt nevek 
közül Pócsi Tamásét töröljék és 
helyette Stadler Györgyét tün-
tessék fel.  a képviselő-testü-
let felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a módosításhoz 
szükséges intézkedésekre és a 
szerződés módosításának alá-
írására.
p 16. a testület 18 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkor-
mányzat benyújtja pályázatát az 
„aCCeSS – accelerating deep 
renovation of residential buil-
ding stock for improved energy 
efficiency” projektre mint part-
ner. a testület felkérte és felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket és nyilatkozatokat, va-
lamint gondoskodjon a pályázat 
megvalósításához szükséges ki-
adások betervezéséről az önkor-
mányzat 2017–2019. évi költség-
vetésébe.
p 17. a képviselő-testület 20 
igen szavazattal teljes mérték-
ben egyetértett azzal, hogy az 
önkormányzat csatlakozzon a 
Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázat 2017. évi fordulójához. 
a képviselők felhatalmazták 
a polgármestert a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására.
a testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött arról, 
hogy a 2017. évi költségvetésben 
10 millió forintot irányoz elő az 
ösztöndíjpályázat költségeire, 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert, hogy tervezze azt be az ön-
kormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló önkor-
mányzati rendeletbe.
a testület 20 igen szavazattal 
egyetértésben felkérte a polgár-
mestert, hogy az emberi erő-
forrás Támogatáskezelő által 
meghatározott a- és B-típusú  
pályázati kiírást az önkormány-
zat hirdetőtábláján és a Város-
képben megjelentesse. 
a testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen felkérte a polgár-
mestert a pályázat elbírálásával 
kapcsolatos feladatok ellátására.
p 18. a képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehang-
zóan úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat teljes mértékben 
átvállalja az általános iskola 7. 
osztályába járó és állandó ke-
rületi lakhellyel rendelkező fiú-
gyermekek humánpapilloma-, 
illetve kondilómavírus elleni 

kilenckomponensű vagy az-
zal egyenértékű védőoltásának 
költségeit.
a testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen felhatalmazta a 
polgármestert az 1. sz. határo-
zatban foglalt döntés megvaló-
sításához szükséges valamennyi 
intézkedésre.  
a képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat a technikai lebonyolítással 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit közhasznú kft-t bíz-
za meg úgy, hogy az anyagi fe-
dezet az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében  – a köz-
hasznú kft. támogatásai között 
szereplő „nem kötelező védőol-
tások” soron – rendelkezésre áll 
18 millió forint értékben.
p 19. a testület 20 igen 
szavazattal egybehangzó-
an határozott arról, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata Borostyán Szo-
ciális Szolgálat (1188 Címer u. 
88.) 2017. január 1-jével beolvad 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata Gyöngyvirág 
Szociális Szolgálatba. 
a képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyöntetűen jóváhagyta 
a Borostyán Szociális Szolgálat 
megszüntető okiratát az 1. sz. 
melléklet szerint. 
a testület  20 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogadta a 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
(1182 Marosvásárhely u. 6–8.) 
módosító okiratát a 2. sz. mel-
léklet szerint.
a képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan jóvá-
hagyta a Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a 3. sz. 
melléklet szerint.
a képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 20. a testület 15 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
elfogadta Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányza-
tának középtávú sportfejlesztési 
koncepcióját.
p 21. a képviselő-testület egy-
hangúlag felkérte a Városgaz-
da XViii. kerület nonprofit 
Zrt-t, hogy határozott időre, 
2016. december 31-ig kössön 
térítésmentes együttműködési 
megállapodást a klebelsberg 
intézményfenntartó központtal 
az iskolai testnevelés keretében 
a kötelező úszásoktatás lebo-
nyolításáról a következő állami 
fenntartású általános iskolák 
vonatkozásában: ady, Brassó, 
Bókay, Csontváry, Darus, eöt-
vös, Gloriett, Gulner, kandó, 
kapocs, kassa, kastélydombi, 
kondor, Táncsics, Piros, Vajk-
sziget, Vörösmarty, SOfi.
a testület úgy döntött, hogy 
2017. január 1-jétől a további 
létesítményhasználatot a közne-
velés átalakításával kapcsolatos 
megállapodásban rendezi. a 
képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
a testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen felhatalmazta a 
polgármestert, hogy kössön ha-
tározatlan időre szóló három-
oldalú együttműködési megál-
lapodást a Városgazda XViii. 
kerület nonprofit Zrt-vel és az 
alábbi egyházi fenntartású álta-
lános iskolákkal a 2016/2017-es 
tanévtől az iskolai testnevelés 
keretében a kötelező úszások-
tatás lebonyolítása érdekében: 
Szent lőrinc, 
Szenczi, Sztehlo, Wesley kin-
csei.
p 22. a képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy a 2016/2017-
es tanév őszi és téli szünidejé-

ben az alábbi feltételekkel bizto-
sítja a napi háromszori étkezést 
az önkormányzat által működ-
tetett köznevelési intézménnyel 
tanulói jogviszonyban álló ta-
nulóknak:
– a kerületi lakcímmel (állan-
dó lakcím/tartózkodási hely) 
rendelkező tanulók esetében az 
étkezési térítési díj a minden-
kor hatályos személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
díjakról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak felel 
meg;
– a kerületi lakcímmel nem ren-
delkező tanulók esetében az ét-
kezésüket biztosító köznevelési 
intézménybe szállítóval kötött 
szerződésben foglalt szállítói 
árnak megfelelően.
a képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.  
p 23. a testület 18 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással az 
alábbiak szerint módosítja a 
287/2016. (Vi. 28.) határozatát:
Budapest főváros XViii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 15/2013. (V. 31.) ön-
kormányzati rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján úgy 
dönt, hogy módosítja a Sztehlo 
Gábor evangélikus óvoda, Ál-
talános iskola és Gimnázium 
fenntartójával, a Magyarorszá-
gi evangélikus egyházzal 2011. 
május 4-én aláírt megállapo-
dást, és az önkormányzat tu-
lajdonában levő, 158897 hrsz-ú 
ingatlan teljes egészét az egyház 
használatába adja.
a képviselők felkérték a polgár-
mestert a szerződés módosítá-
sához szükséges intézkedések 
megtételére, és felhatalmazta őt 
az aláírásra. a szerződés egyéb 
pontjai nem változtak.
p 24. a képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat a 2766 Tápiószele, 
fecske utca 13. alatti, 1227 
hrsz-ú, 763 m² alapterületű, 1 
+ 1/2 szobás családi házas in-
gatlant a forgalmi értékbecs-
lésben meghatározott 728 000 
forintos áron német Tamásnak 
értékesíti. a vevő a vételárból 
100 ezer forintot az adásvételi 
szerződés aláírását követő 15 
napon belül köteles megfizetni, 
a fennmaradó 628 ezer forintot 
pedig 42 hónapos részletfizetési 
kedvezménnyel és a szerződés 
megkötésének időpontjában ér-
vényes jegybanki alapkamattal 
növelten. 
a testület 18 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
a 2766 Tápiószele, Géza utca 
14. alatti, 1513 hrsz-ú, 1795 m² 
alapterületű, 2 szobás családi 
házas ingatlant a forgalmi ér-
tékbecslésben meghatározott 
860 ezer forintos vételáron 
Mikó istvánnénak értékesíti. 
a vevő a vételárból 50 ezer fo-
rintot az adásvételi szerződés 
aláírását követő 15 napon belül 
köteles megfizetni, a fennma-
radó 810 ezer forintot pedig 16 
hónapos részletfizetési kedvez-
ménnyel és a szerződés megkö-
tésének időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamattal növel-
ten. 
a testület 18 igen szavazattal és 
2 tartózkodással döntött arról, 
hogy az önkormányzat a 2766 
Tápiószele, Hunyadi utca 7. 
alatti, 886 hrsz-ú, 914 m² alap-
területű, 2 szobás családi házas 
ingatlant a forgalmi értékbecs-
lésben meghatározott 1 268 000 
forintos vételáron Maka er-
zsébetnek értékesíti. a vevő a 

vételárból 200 ezer forintot az 
adásvételi szerződés aláírását 
követő 15 napon belül köteles 
megfizetni, a fennmaradó 1 068 
000 forintot pedig 71 hónapos 
részletfizetési kedvezménnyel 
és a szerződés megkötésének 
időpontjában érvényes jegy-
banki alapkamattal növelten.
a képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az 
adásvételi szerződések előkészí-
tésére és aláírására.
p 25. a képviselő-testület a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
határán a főbb útvonalakon 
a belépőoldalon rovásfeliratú 
városnévtáblák elhelyezésének 
javaslata című napirendi pontot 
nem vette napirendre. 
p 26. a testület a lőrinci 
piac működéséhez kötött, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata számára hát-
rányos szerződések felülvizsgá-
lata című napirendi pontot nem 
vette napirendre. 
p 27. a Pler kézilabda kft.-
vel kapcsolatos egyes tulajdono-
si döntések meghozatala című 
napirendi pontot az előterjesztő 
zárt ülésen visszavonta. 
p 28. a képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangú-
lag úgy döntött, hogy a XViii. 
kerület 147193 hrsz-on nyil-
vántartott Bánffyhunyad utca 
26/a és Tarkő utca 8/B ingatlan 
házszámának megállapításával 
kapcsolatos fellebbezés ügyében 
a 2016. június 13-i 14/31902-
1/2016. ügyiratszámú i. fokú 
határozatot helybenhagyja, és a 
fellebbezést elutasítja. 
a képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy intézkedjen a 
ii. fokú döntés jogszerű közlé-
séről.  
p 29. a testület 20 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy határo-
zott, hogy hozzájárul az Üllői 
út 463. alatti, 150796 hrsz-on 
nyilvántartott 461 m² nagyságú 
„kivett lakóház, udvar” megne-
vezésű ingatlan társasházi ala-
pító okiratának módosításához. 
a testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert az ala-
pító okirat módosításának és a 
mellékletét képező vázrajznak a 
véglegesítést követő aláírására.
p 30. a Pestszentlőrinci német 
nemzetiségi Általános iskola 
területén található pavilon el-
bontásával vagy a földhasznála-
ti szerződés újbóli megkötésével 
kapcsolatos döntéshozatal című 
napirendi pontot az előterjesztő 
zárt ülésen visszavonta. 
p 31. a testület zárt ülésen 
határozott a Pestszentlőrinci 
nyitnikék óvoda vezetőjének 
nyugdíjazás miatti felmentésé-
ről. 
p 32. a képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
Szolgáltató nonprofit közhasz-
nú kft. ügyvezetőjének megvá-
lasztásáról. 
p 33. a testület zárt ülésen 
határozott a helyi kitüntetések 
adományozásáról a szociális 
munka napja alkalmából. 
p 34. a képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott i. fokú szociális 
segélyhatározatokat.
p 35. a testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta a 
közoktatásért közalapítvány 
2015. évi beszámolóját.
a képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan jó-
váhagyta a közművelődési és 
Sport közalapítvány 2015. évi 
beszámolóját.
p 36. a testület 20 igen szava-
zattal egyöntetűen elfogadta a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat idősekért, fi-
atalokért közalapítvány 2015. 
évi beszámolóját az előterjesz-
tés melléklete szerint.

HÁrOMSZOri éTkeZéS aZ őSZi
éS a Téli SZÜneTBen iS
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Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP
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SZÁMBAN!
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PályáZAti FElHívás
Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
a tulajdonosi bizottság 358/2016. (iX. 8.) sz. határozata alapján nyilvános pályá-
zatot hirdet a Xviii., Baross u. 5. alatt található 89 négyzetméter alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló tetőtéri helyiség – műterem – bérletére festőművé-
szi-festőrestaurátori tevékenység céljából.

a pályázat célja
a helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása legfeljebb 5 éven át művészeti tevékenység 

céljára, a korábbi műteremmé alakításnak megfelelően. 
a helyiség minimális bérleti díja a tulajdonosi bizottság által meghatározott 

46 725 ft/hó. 
a műterem előbérleti joggal terhelt.

a pályázat benyújtásának hatáRideje 
2016. november 21. (hétfő) 9 óra

a pályázat benyújtásának helye 
Polgármesteri Hivatal (1184 Üllői út 400.), 

iii. emelet, 305-ös szoba

a pályázat benyújtásának módja
Magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt borítékban „Műterem” jeligével kell 
személyesen benyújtani. a lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem 
szerepelhet. a kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, és minden, az ajánlattételi 

határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

a pályázatok bontása 
2016. november 21. 9.15 óra a hivatal iii. emeleti 303-as szobájában 

a pályázati ajánlatokat tartalmazó borítékokat a vagyon- és lakásgazdálkodási iroda 
munkatársai bontják fel. az ajánlatok felbontásán az ajánlattevők, illetve a meghatalmazottjaik 

lehetnek jelen. 

a pályázatok elbíRálása
az elbírálásról a tulajdonosi bizottság a soron következő ülésén dönt, és a nyertes írásos 

értesítést kap. a részletes pályázati anyag átvehető a Polgármesteri Hivatal iii. emeleti 305-ös 
szobájában ügyfélfogadási időben. 

táJéKoZtAtÓ

TiSZTelT lakOSOk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata új Kerületi építési szabály-
zatot készít a Közdűlő út – 156103 hrsz-ú út – 156097 hrsz-ú út – 156102 
hrsz-ú erdő által határolt területre.

a hatályos helyi építési szabályzat övezeti terve alapján a tervezési terület egységesen 
„e-TG-XViii/ÁlT” jelű övezetben található. a valóságban a (156103) hrsz-ú közterület 
menti sávban egykor hétvégi házaknak épült, ma azonban bizonyos esetekben lakóépüle-
tekként használt házak találhatók itt. az önkormányzat célja a régóta rendezetlen helyzet 
tisztázása, és a fővárosi szabályozásnak megfelelően a jelenleg is lakófunkciójú rész lakóte-
rületté alakítása. 
az új tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a szabályozási terv módosítá-
sának véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség. a 
véleményezési dokumentum a www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, valamint a fő-
építészi csoport oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport 
címen érhető el. kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (iii. 14.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján fogalmazzák meg a szabályozási terv készítésével 
kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket, és azokat elektronikus formában juttassák el a 
partnersegi@bp18.hu e-mail címre. 
a vélemények és észrevételek megküldésének határideje 2016. december 10. 

Ê Jankovits vera 
főépítész

süRgősségi
hatáRozatok 
p s1. a képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag döntött 
úgy, hogy az önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be a Jedlik Ányos 
Terv „elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzat-
ok részére” című felhívásra. az 
önkormányzat vállalja a beren-
dezések fenntartását, karbantar-
tását, üzemeltetését az átadástól 
számított öt évig.  a képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre és nyilatkozatokra, 
valamint a hozzájárulások meg-
adására.
a testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, 
hogy a Jedlik Ányos Terv „elekt-
romos töltőállomás alprogram 
helyi önkormányzatok részére” 
című pályázat megvalósításához 
töltőállomásonként 1,5 millió 
forint előkészítő és kiegészítő ön-
erőt biztosít a megvalósítás évé-
ben hatályos költségvetés terhére. 

a képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyetértésben úgy dön-
tött, hogy amennyiben a fővá-
rosi önkormányzat a kerületeket 
összefogva szeretne töltőponto-
kat létesíteni, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
csatlakozik ehhez az együtt-
működéshez, amelyhez szükség 
esetén előkészítő és kiegészítő 
önerő összeget biztosít a megva-
lósítás évében hatályos költség-
vetés terhére. 
a testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a további 
szükséges intézkedésekre.  
p s2. a Tájékoztatás a VekOP-
5.3.1-15 azonosítószámú, „fenn-
tartható közlekedésfejlesztés 
Budapesten” pályázatban törté-
nő részvételről című sürgőssé-
gi napirendi pontban a testület 
nem hozott határozatot. 
p s3. a testület zárt ülésen ha-
tározott az Üllői út 641. alatti 
társasház alapító okiratának 
módosításáról. 
p s4. a képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 2 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 

önkormányzat támogatásként 
biztosítja a Pler kézilabda-
sport kft-nek az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló 
147093 hrsz-ú, kassa utca 175–
181. alatti ingatlanon lévő torna-
csarnoknak a Magyar kézilabda 
Szövetség Országos Tornaterem 
felújítási Programja alapján 
megvalósuló felújításához szük-
séges kiegészítendő önerőt, 
amelynek maximális összege 
nettó 1 474 599 forint lehet. 
a testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre és nyilat-
kozatokra, valamint a kiegészítő 
támogatási és együttműködési 
megállapodás módosítására.

inteRpelláció
p kassai Dániel (lMP) önkor-
mányzati képviselő Hogyan 
készül a kerület a 3-as metró le-
állására? címmel nyújtott be in-
terpellációt Ughy attila polgár-
mesterhez arra hivatkozva, hogy 
a pestszentlőrinc-pestszentimrei 
lakosok nagy része rendszeresen 

utazik a belváros és a kerület 
között, ezért kiemelten kell ke-
zelni, hogy a metrófelújítás mi-
lyen nehézségekkel fog járni.
a képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel a polgármesternek:
Mit kíván tenni az önkormány-
zat annak érdekében, hogy a 
XViii. kerületi lakosság közle-
kedése zavartalan legyen a bel-
város felé akkor, amikor a 3-as 
metró részben le lesz zárva?
Van-e terve az önkormányzat-
nak arra, hogy a kerületi köz-
lekedés egyszerűbb, gyorsabb, 
környezetkímélőbb legyen?
Tervezi-e a polgármester, hogy 
tárgyalásokat kezd a Bkk-val 
a kerületi közlekedés átalakítá-
sáról, a MÁV-val pedig a vasúti 
pályakapacitást maximálisan 
kihasználó, a mostaninál sű-
rűbb elővárosi vasúti menetrend 
bevezetéséről? 
Ughy attila elmondta, hogy már 
júniusban megbeszélést kezdemé-
nyezett a Budapesti közlekedési 
központ vezetőségével annak 
érdekében, hogy a 3-as metró fel-
újításának megkezdésére konkrét 

tervekkel rendelkezzen a kerület, 
és a lakosságot tájékoztatni lehes-
sen a közlekedési változásokról. 
ez több fordulóban történt meg. 
az első fontos megállapodás az 
volt, hogy a XViii. kerület távo-
labbi részeiről induló buszjára-
tok a rekonstrukció kezdetével 
nem a kőbánya-kispest metró-
végállomáshoz fognak érkezni, 
hanem a nagyvárad tér, illetve 
a népliget állomáshoz attól füg-
gően, hogy a felújítás melyik sza-
kaszában hol lesz a 3-as metró 
végállomása. ez elsősorban az 
alacska-buszt, a 182-es és a 184-
es buszcsalád bizonyos elemeit, 
illetve a Pestszentimréről érkező 
autóbuszok egy részét érinti. az 
előzetes tervek szerint a repülőté-
ri gyorsforgalmi úton közlekedő 
200e autóbusz szintén egy bel-
ső buszmegállóhoz fog érkezni.  
az utóbbi járatból lesz, amelyik 
a 3-as metró népligeti, és lesz, 
amelyik a 2-es metró Stadionok 
állomásáig fog közlekedni. 
az önkormányzat egyeztetést 
kezdeményezett a MÁV, illetve 
a MÁV-Start vezetőivel arról, 

hogyan lehetne egyesített bér-
lettel igénybe venni azokat a 
járatokat is, amelyek a ferihegy 
vasútállomáson megállnak, de 
vagy gyorsvonati kocsikkal, 
vagy helyjegyköteles interCity-
vagonokkal közlekednek.  
Ha a főváros, az állam és a MÁV 
megállapodik a kompenzációról, 
akkor a rekonstrukció ideje alatt 
a lakosok egyesített bérlettel, 
illetve érvényes jeggyel vehetik 
igénybe a vasutat ferihegy állo-
más, illetve a belső városi állo-
mások között. 
amikor ténylegesen lehet majd 
tudni a felújítás megkezdésének 
időpontját, akkor az önkor-
mányzat településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottsá-
ga tájékoztatást kap arról, hogy 
milyen ideiglenes vonalhálózati 
átalakításokat tervez a Bkk. Ha 
már az egész kerületre vonatko-
zóan hálózatosan lehet ezeket 
látni, akkor arról értesítik a kép-
viselő-testületet is. 
(a képviselő-testület a napiren-
di pontban nem hozott határo-
zatot.)

 aZ elekTrOMOS
TölTőÁllOMÁSérT

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a kérelmet 2017. december 
31-ig nyújthatják be azok, 
akiket 1939. szeptember 1. és 
1956. április 1. között vala-
mely külföldi hatalom civilként 
kényszermunkára kötelezett. 

amennyiben a jogosult 2015. 
november 27. után hunyt el, 
akkor a hátramaradottja (gyer-
meke, házastársa) is beadhatja 
a kérelmet.
a kérelem benyújtásához szük-

séges formanyomtatvány le-
tölthető a www.bva.bund.de, 
www.bmi.bud.de internetes 
oldalról. a német nyelven ki-
töltött nyomtatványt az alábbi 
címre kell elküldeni: 

eliSMeréSi 
JUTTaTÁS 
Egykori német kényszermunkásoknak
A  2016. augusztus 1. óta hatályos AdZ-Anerkennungsrichtlinien alapján egyszeri 
2500 eurós elismerési juttatásban részesülhetnek azok az egykori kényszermun-
kások, akiket német állampolgárságuk vagy német származásuk miatt civilként 
kényszermunkára köteleztek.

Bundesverwaltungsamt,
außenstelle Hamm alter Uentroper Weg 2.

59071 Hamm Deutschland
Bővebb információért és segítségért forduljanak a XViii. kerületi német nemzetiségi önkormány-
zathoz (294-3803; 30-324-7237; hajnalka.anna.molnar@gmail.com).
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� „a célunk az, 
hogy a repülőtéri 
régió és Pest 

megye felkerüljön 
a világ gazdasá-
gi térképére annak 
érdekében, hogy a 
gazdaság szereplői 
számára nemcsak a 
tengerentúlon, de az 
egész világon látha-
tó legyen” – mondta 
szabó istván, Pest 
megye közgyűlé-
sének elnöke meg-
nyitóbeszédében a 
gazdaságfejlesztés 
2014–2020, innová-
ciós és gazdaságfej-
lesztési támogatások 
budapesten és Pest 
megyében című kon-
ferencián. 

kerületünk polgármestere, Ughy 
Attila örömhírrel kezdte a be-
szédét a Budapest liszt ferenc 
nemzetközi repülőtér régió 
Gazdaság- és Térségfejlesztési 
klaszter által a Pesti Vármegye-
házán rendezett október végi 
konferencián. Bejelentette, hogy 
megszületett a repülőtéri klaszter 
első kézzelfogható eredménye. 
kétévnyi kemény egyeztetést kö-
vetően a lufthansa Technik aG, 
németország vezető repülőgép-
karbantartó és -mérnöki vállala-
ta megnyitotta a repülőgép-mér-
nöki központját Budapesten. ez 
az első alkalom, hogy a cég egy 
ilyen gyáregységet németorszá-
gon kívül helyezett el. 

új munKahElyEK
a központtal mintegy 50 új, 
magas képzettséget igénylő re-
pülőmérnöki munkahelyet te-
remtett a régióban, és ezzel a 
kutatás-fejlesztésbe, valamint 
a mérnöki szellemi munkába 
is befektet Magyarországon. 
a polgármester szerint ezzel a 
lépéssel a lufthansa Technik 
feladta a leckét kerületünk ifjú 
lakóinak, rákényszerítve őket 

arra, hogy képezzék magukat, 
nyelveket tanuljanak, és így ma-
gasabb rendű munkát végezve 
magasabb bérhez jussanak. 

Ughy attila beszámolt a kö-
vetkező lépésről is. 2015-ben 
a XViii. kerület vezetésével új 
partnerségi projekt kezdődött 
el. ennek célja a budapesti nem-
zetközi repülőtérre épülve a he-

lyi gazdaságfejlesztés ösztönzése 
új munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokkal a kerületben és Vecsésen, 
ezzel együtt a repülőtér gazda-
sági potenciáljának növelése a 
helyi foglalkoztatást ösztönző 
munkaerő-piaci szolgáltatá-
sok bővítésével. a norvég alap 
által finanszírozott innovatív 
projektben Vecsés Város ön-

kormányzata, Budapest fővá-
ros kormányhivatala (XViii. 
kerületi foglalkoztatási osztály), 
a Zsigmond király egyetem, 
a felnőttképzők Szövetsége és 
a Budapest airport Zrt., vala-
mint norvég donorpartnerként 
a lillehammeri egyetem vesz 
részt. a projekt keretében no-
vember 9-én képzéskoordiná-

ciós iroda nyílik a kerületben. 
az iroda egyfajta tudásközpont, 
elsősorban a kerületi lakosok 
számára, akik magasabb kép-
zettséget kívánnak szerezni, 
hogy megfeleljenek azoknak a 
kívánalmaknak, amelyeket első 
fecskeként a lufthansa Technik 
hozott a térségbe. 

Turóczy László, a nemzet-

gazdasági Minisztérium gaz-
daságtervezésért és verseny-
képességért felelős helyettes 
államtitkára beszédében kitért 
arra, hogy Pest megye, amely 
fejlettségében még az orszá-
gos átlagot sem éri el, speciális 
helyzete miatt – mivel a fejlett 
fővároshoz kapcsolódik – ko-
moly uniós támogatásoktól esik 
el. a megye Budapesttől történő 
elszakadása hosszabb időt vesz 
igénybe, így önálló régióként 
csak 2020 után juthat uniós for-
rásokhoz. ezért a kormány úgy 
döntött, hogy a hazai költség-
vetésből a következő öt évben 
összesen 80 milliárd forintos 
kompenzációs forrást biztosít 
a Pest megyei vállalkozások és 
önkormányzatok fejlesztésére. 
a támogatás első éves részletei – 
az első évben 14 milliárd, az azt 
követő években 16 milliárd fo-
rint – már meg is jelennek a jövő 
évi költségvetésben. az összeg 
hat fejlesztési területen használ-
ható fel: vállalkozásfejlesztés, 
turizmus, a térség komplett fej-
lesztése, a munkaerő mobilitását 
segítő közlekedés fejlesztése, az 
önkormányzati közfeladatok el-
látásának fejlesztése, az infrast-
ruktúra javítása.

uniós 
PályázatoK
a többi előadó, köztük dr. Szi-
geti Gyula Péter, a nemzeti ku-
tatási, fejlesztési és innovációs 
Hivatal elnökhelyettese egyebek 
mellett a nemzeti versenyképes-
ségi és kiválósági programról 
és a közvetlenül Brüsszelből el-
nyerhető támogatási lehetősé-
gekről szólt. ez utóbbi témáról 
Bozsik András, a Magyar fej-
lesztési központ igazgatója rész-
letesen beszélt, jó tanácsokat 
adva az érdeklődő pályázóknak. 
Dr. Gordos Tamás, a Pro régió 
Ügynökség vezetője a kkv-k 
számára kiírt uniós pályáza-
tokról, míg Szolnoki Szabolcs, 
a Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési közalapítvány vezetője a 
mikrofinanszírozásról számolt 
be a konferencián.

Ê barcs Endre

Kihívás a
fiataloKnaK
Felkerülni a világ gazdasági térképére
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– a célom mindig is az volt, hogy egy 
olyan körzetet alakítsunk ki, amelyik 
jó közlekedéssel rendelkezik, zöld és 
biztonságos, és ahol az emberek sze-
retnek élni. a lakók érdekét szolgáló 
fejlesztés például a Vörösmarty utca 
átmenő forgalmának csökkentése, 
amit az utcában lakók kezdeményez-
tek. idén októberben jutottunk el 
odáig, hogy a Parázs és a Csapó utca 
között megkezdődhet a felújítás. ki-
emelt csomópont épül, amely lassítja 
az autós forgalmat az iskola közelé-
ben, ahol új parkoló is létesül.

Kádár Tibor választási program-
jának egyik fő eleme a közbiztonság 
növelése volt.

– ennek érdekében bővítettük és 
felújítottuk a közvilágítást, valamint 

a térfigyelő kamerarendszert is fej-
lesztettük. kandellábereket helyez-
tünk ki az építő utcába, jövőre pedig 
a Barcsay utca 2-38. előtti szakasz 
következik. a járdák és gyalogutak 
fejlesztése a közlekedést tette bizton-
ságosabbá. a járdafelújítási program 
keretében ebben az évben 1260 méter 
járdafelület újult meg.

a környezet védelme, a környezet-
tudatosság és a kertvárosi jelleg fenn-
tartása a másik pillér a körzet fejlesz-
tésében. 

– nem vagyok autóellenes, de a 
zöldsáv, a zöldterület nem parkoló. Si-
került kulturált parkolóhelyeket kiala-
kítani az építő utca 6.-nál, a teljesen 
felújított kosár utcában a zöldterület 
és a fák védelmében parkolásgátló 
U-korlátot telepítettünk. folyama-
tosan fejlesztjük a lakatos-lakótelep 
parkjait, zöldfelületeit is. egyre több 
fiatal költözik a telepre, ezért fontos, 
hogy a környéken jól karbantartott 
közterületek, parkok, kutyafuttatók, 
játszóterek, felújított óvodák, böl-
csődék legyenek. Mindezt szem előtt 
tartva a Hétszínvirág óvoda előtt 
megtörtént a zöldfelület frissítése, az 
építő utca 4-nél pedig október első 
napjaiban megkezdődött a park és a 
rózsaliget megújítása új gyalogos fe-
lületek kiépítésével, közel ezer cserje, 

illetve évelő beültetésével és a gyep 
teljes cseréjével. a körzetbe 2010 óta 
közel 600 fát telepítettünk.

a képviselő szerint nagy súlyt kell 
fektetni a csapadékvíz elvezetésére is, 
ami minden eddiginél nagyobb anya-
gi forrást igénylő feladat.

– a kosár utcát követően idén 
elkészült a kossuth lajos utca és a 
Batthyány lajos utca leginkább ve-
szélyeztetett szakasza, valamint a csa-
padékvíz-csatorna tavalyi kiépítése 
után még ebben az évben elkezdődik 
a Dugonics utcában az útpályaépítés. 
Jövőre a Madách imre és a Parázs 
utcában növeljük az esővíz-elvezetés 
kapacitását, amelyhez már elkészül-
tek a tervek, sőt a lakatos-lakótelepen 
is megvizsgáljuk, hogy az Üllői útról 
a nagy esőzések alkalmával betörő, a 
parkokat és a közterületeket időként 
tóvá változtató esővizet hogyan lehet 
elvezetni.

kádár Tibor valódi sikertörténet-
ként értékeli a közintézmények felújí-
tását.

– a körzet két óvodájában, a böl-
csődében és a Vörösmarty iskolában 
is energetikai felújítás valósult meg. 
Utóbbinál a lépcsősor érthetően ki-
maradt, de a javaslatomra most ősszel 
új bejárat és a lépcsők újraburkolása 
tette teljessé a korszerűsítést. a körze-
temet érintő aktuális hírekről a www.
facebook.com/kadartibor5vk oldalon 
is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Ê Puskás Attila

a lakók 
érDeke aZ elSő
Jó közlekedés, zöld és biztonságos környezet 
Egy önkormányzati körzet fejlesztésének alapvetően azokról az 
emberekről kell szólnia, akik ott élnek, pihennek, kikapcsolód-
nak. Ezt vallja Kádár tibor önkormányzati képviselő.   

Meglévő légijármű-karbantartó tevé-
kenysége mellett nyitott a lufthansa 
Technik új repülőgép-mérnöki közpon-
tot a ferihegyi repülőtéren. a társaság, 
amely több mint 15 éve van jelen Buda-
pesten, ezzel a központtal mintegy 50 
új, magas képzettséget igénylő repülő-
mérnöki munkahelyet teremtett. az ün-
nepélyes megnyitón részt vett Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, 
valamint dr. Thomas Stüger, a lufthansa 
Technik igazgatóságának tagja.  

a központ tevékenysége a géptí-
pushoz kapcsolódó rendszermérnö-
ki munkát, műszaki diagnosztikát és 
gyorsjavítást, a karbantartási program 
menedzsmentjét, valamint egyedi mér-
nöki feladatok ellátását öleli fel. Ugyan-
akkor számos, géptípustól független 
szolgáltatást is nyújt, így a repülőgép-
hajtóművek állapotfigyelését, a gépek 
repülési és megbízhatósági adatainak 

gyűjtését, a műszaki dokumentációs 
szolgáltatást.

– a lufthansa Technik új repülő-
mérnöki szolgáltató központjának meg-
nyitása fontos lépés a Budapest airport 
számára, mivel újabb magas képzett-
séget igénylő munkahelyeket teremt a 
repülőtéren, ami a magyar gazdaságnak 
is előnyös – mondta Jost Lammers, a Ba 
vezérigazgatója. 

Ughy Attila a repülőtérnek otthont 
adó XViii. kerület polgármestereként 
ezt hangsúlyozta: 

– a projekt szervesen illeszkedik a 
dél-pesti régióban kialakított repülőtéri 
klaszter munkahelyteremtő programjá-
ba. a repülőgép-mérnöki központ szá-
mos értékes munkahelyet teremt, így 
Pestszentlőrincen sikerült elérnünk a 
szinte teljes foglalkoztatottságot, hiszen 
a munkanélküliség egy százalék alá 
csökkent a kerületben.

rEpülőgép-mérnöki 
központ nyílt
A lufthansa technik Ag, németország vezető repülőgép-karbantartó 
és -mérnöki vállalata október 21-én megnyitotta repülőgép-mérnöki 
központját Budapesten. Az új szolgáltató központ elsősorban a Boe-
ing–737 géptípusnak, a világ egyik legnépszerűbb keskeny törzsű, 
középtávú légi járművének üzemeltetéshez nyújt majd szolgáltatáso-
kat, valamint nem géptípus-specifikus általános támogatótevékeny-
séget is végez.

ughy Attila polgármester örömmel számolt be a repülőtéri klaszter első eredményéről, amely új munkahelyeket teremt
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� a pestszentimrei 
közösségi 
élet két fontos 

eseménye zajlott 
le november 3-án 
és 4-én: a széky 
társaság átadta a 
Pestszentimréért díja-
kat, az önkormányzat 
pedig köszöntötte a 
kerületrészben élő 
imréket.

kErékgyártó györgy  

Valóságos lakossági fórummá 
változott november 3-án este a 
Dr. Széky endre Pestszentimre 
Történeti Társaság közgyűlése. 
az eredeti cél az volt, hogy a 
tagság meghallgassa és megvi-
tassa az egyesület éves beszámo-
lóját, a másik az, hogy átadják a 
nemcsak Pestszentimre, hanem 
az egész kerület közösségében 
rangos elismerésnek számító 
Pestszentimréért díjakat. az 
egybegyűltek azonban éltek a 
lehetőséggel, amelyet a kerületi 
vezetés képviselőinek jelenléte 
kínált, és számos, imre jövőjével 
kapcsolatos kérdést tettek fel.

mit hoz a jöVő?
az egyik legfontosabb kérdés 
az volt, hogy az elmúlt években 
megkezdődött fejlesztések foly-
tatódnak-e a kerületrészben. 
különösen az úthálózat állapota 
miatt aggódnak a helybeliek – 
derült ki a kérdésekből.

– Pestszentimrének az elmúlt 
években több figyelem jutott, 
mint korábban – kezdte a vála-
szát Ughy Attila polgármester. 
– Mindemellett tény, hogy van 
még mit pótolni. Megnyugtatá-
sul mondom, hogy a következő 
években számos olyan fővárosi 
fejlesztés kezdődik meg, amely 
a kerületrészt is érinti. Például 
a tervezett nagy sportversenyek 
apropóján fejlődik az egész vá-
ros közlekedési infrastruktúrája. 
emellett a 2020-ig tartó uniós 
ciklus második felében lehetőség 

lesz arra, hogy lehívjunk olyan 
összegeket, amelyeket a pályá-
zatokon részt venni nem tudó 
önkormányzatok a rendszerben 
hagytak. ez további tervezést 
enged meg nekünk.

Ughy attila konkrétumokat 

is említett. önkormányzati terv 
a pestszentimrei kisállomás fej-
lesztése a MÁV-val együttmű-
ködve. nem csak az állomás és 
a park újul meg: az elővárosi 
közösségi közlekedés fejlesztésé-
nek köszönhetően húszpercen-

ként járó S-Bahn áll majd meg 
itt. P+r parkolót is tervez ide az 
önkormányzat, és már pályázott 
egy elektromos töltőállomás ki-
alakítására.

– ezek mellett fontos feladat 
végre megfelelő helyet talál-

nunk a gyermekorvosi rendelő, 
a gyermekfogászat és a védőnői 
szolgálat számára – zárta a be-
szédét a polgármester.

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester, aki maga is imrei illető-
ségű, három másik problémára 
hívta fel a figyelmet. 

– a Bkk-val tárgyalást kezd-
tünk a nagykőrösi út állapotá-
nak javításáról – mondta. –a 
jelenlegi információ szerint erre 
jövőre sor kerül. Pestszentimre 
egyes pontjain még mindig gon-
dot okoz a csapadékvíz. ezzel 
kapcsolatban sok eredményt 
értünk el az elmúlt években, s 
továbbra is mindent elkövetünk. 
ami a régi imrei temetőt illeti, 
az önkormányzat tárgyal a te-
metkezési intézettel, hogy meg-
vásárolhassa a területet. annak 
hasznosításával végre eltűnhet a 
jelenlegi gazos rész.

a Széky társaság a közéleti 
kérdések megvitatása után át-
nyújtotta át Pestszentimréért 
díjakat.

imréK 
KöszöntésE
néhány éves kedves hagyomány 
a kerületrészben, hogy az ön-
kormányzat imre-napon felkö-
szönti a helyi illetőségű imréket. 
a bensőséges hangulatú, szinte 
családias összejövetelen egy kis 
pezsgővel és finomsággal, aján-
dékcsomaggal és műsorral ked-
veskednek. a november 4-én 
tartott találkozón Lévai István 

Zoltán alpolgármester, Bauer 
Ferenc, a településrészi önkor-
mányzat elnöke és Csabafi Ró-
bert önkormányzati képviselő 
koccintott az eseményre érkező 
17 imrei imrével és családtagja-
ikkal.

nem fogy 
a lendület
Ughy Attila Imre-napon beszélt a további lehetőségekről
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a komposztálókból mintegy kilencvenet 
a fővárosi közterület-fenntartó Zrt. 
ajánlott fel, a többit az önkormányzat 
vásárolta meg. a 800 literes ládák és a 
valamivel nagyobb befogadóképességű 
dróthálós komposztálók segítségével 
helyben lehet hasznosítani a háztartási 
és a kerti szerves hulladékot. 

Dömötör István alpolgármester el-
mondta, hogy jövőre is várják a pá-
lyázatokat, mert az önkormányzatnak 
fontos, hogy a szerves hulladékot meg-
felelően kezeljék a háztartásokban. 

– akár a most kiosztott mennyiség 
dupláját is biztosítani tudtuk volna. 
legközelebb a jövő nyár elején lesz lehe-
tőség komposztálók igénylésére. Jelent-

kezzenek minél többen akkor is, mert a 
komposztáló praktikus és környezetba-
rát megoldás – mutatott rá az alpolgár-
mester.

a kertben és a háztartásban egy-
aránt számos komposztálható növényi 
maradvány keletkezik: az előbbiben 
például a levágott fű, az elszáradt nö-
vények, a földre pottyant gyümölcs, az 
ősszel nagy tömegben lehulló falevél, az 
utóbbiban elsősorban a konyhai zöld-
ség-gyümölcs maradványok. 

fontos, hogy semmiképp ne tegye-
nek a komposztálóba festék-, lakk-, 
olaj-, kenyér- és zsírmaradékot, szinteti-
kus és nem lebomló anyagokat!

Ê P. A.

kiosztották a Házi 
komposztálókat
A komposzt vagy humusz a növények számára pótolhatatlan táp-
anyagforrás, s mind a szoba- és balkonnövényekhez, mind a kerti 
növényekhez felhasználható. Az önkormányzat évről évre pályázatot 
ír ki a házi komposztálás elősegítésére. A nyár elején meghirdetett 
akcióra jelentkező kerületi lakosok 104 komposztálóládát igényeltek, 
amelyeket október 25-én vehettek át a Bókay-kertben.

lévai istván Zoltán alpolgármester a köszöntés után koccintott a névnaposokkal

PEstsZEntiMréért 
dÍJAt KAPtAK
mátyás józsefné – nyug-
díjas védőnő, a pest-
szentimrei baba-mama 
klub létrehozója, aki ko-
moly szakmai tapaszta-
lattal 1981-ben került a 
Póth irén utcai védőnői 
szolgálathoz. 2014 óta 
nyugdíjas, de heti 20 
órában azóta is dolgozik, 
és szakmai tanácsokkal, 
szervezéssel segíti kollé-
gái munkáját.
ráczné balogh sarol-
ta – pedagógus, a soli 
deo gloria református 
alapítvány elnöke. a ki-
lencvenes évek elején 
költözött Pestszentimrére, 
alapító tagja az Együtt 
Pestszentimréért Egyesü-
letnek, és szervezőmun-
kájának köszönhetően 
olyan hírességek látogat-
tak már el a kerületbe, 
mint jókai anna, dévai 
nagy Kamilla, levente 
Péter.
andrássy géza – a 
Pestszentimrei sportkör 
korábbi társadalmi edző-
je, elnöke. szakmája sze-
rint növénytermesztő és 
mélyhűtési szakember, a 
zöldérténél és a mirelitnél 
dolgozott, s közben már 
egészen fiatalon bekap-
csolódott a helyi sport-
életbe. neki köszönhető, 
hogy a labdarúgó-szak-
osztály mellett női kézi-
labda és sakkszakosztály 
is létrejött a sportkörben, 
és hogy még a galam-
bászok tevékenységét is 
tudták támogatni.

Újabb fejlesztésekre számíthat Pestszentimre az uniós ciklus végén Közélet

EMMA NéNi kosArA  
 Jobb félni, mint megijedni

(de nem mindig) 

E lőször is… mindig megijeszt. Pittyegni, majd kisvártatva sípolni kezd. Jessszasz! Gáz 
van? Rohanok a bojlerhez, látom, hogy rendesen ég. Megnyugszom, gázszag sincs. Jaj, 
de buta vagyok! Hiszen nem is a gáz, hanem a szén-monoxid a gáz, illetve a baj. A 
szén-monoxid a legalattomosabb gyilkos, merthogy elrejti önmagát. Nincs színe, szaga, 

semmije sincs, csak hatása, de az aztán ezerrel, ahogy a mai fiatalok mondják. Jössz-mész a 
lakásban, fürdőszobában, konyhában, ülsz a kedvenc fotelodban (mi még úgy mondtuk, fotőj – 
ilyen borzasztó előkelően, mint a franciák, de azt persze meg nem mondanám, hogyan kell leír-
ni, ne is kérdezzétek), szóval, az ember olvasgat, el-elbóbiskol… és egyszer csak nem ébred fel. 
Mert az a gonosz szén-monoxid már el is altatott, de végleg. Na, ezért jó, ha az ember lányá-
nak van egy tisztességes szén-monoxid-jelzője. Mondta nekem évekkel ezelőtt a kéményseprő 
– persze ezek már nem olyanok, mint a régiek, szerintem korommal csak akkor találkoznak, ha 
grilleznek nyáron a kertjükben (már ha van nekik), de nagyon kedvesek és udvariasak, ráadá-
sul az, akiről beszélek, ismerős gyerek volt –: Emma néni, nem ártana beszerezni egy olyan kis 
kütyüt, azt a jelzőféleséget, mert nagyon hasznos, és jobb félni, mint megijedni, meg ilyesmi. 
Nem is túl drága, néhány ezer forint csupán, de azt azért őszintén megmondja, hogy ne ezzel 
akarjak spórolni, mert ha jobban belegondolunk, a biztonság minden pénzt megér. Ebben meg 
is egyeztünk, valamint abban is, hogy alkalomadtán szívesen felszereli nekem, úgyis többször 
kell megfordulnia a mi környékünkön is, mert a lakók – tisztelet a kivételnek – nem veszik elég 
komolyan az értesítést, hogy ellenőriztetni kell a kéményeket. Így történt, hogy évek óta nem 
vagyok már védtelen, legalábbis ebben a tekintetben. Hanem, amikor beindul nekem… Azt 
egyszerűen nem tudom megszokni. Mert először persze mindig rosszra gondolok. Beletelik 
egy kis időbe, mire rájövök, hogy csak az elem merült le. Nem nagy ügy – csak ki kell cserélni. 
Na, ez az! Az a nyavalyás kis doboz fent van a falon, csaknem a plafon alatt. Létra kell hozzá, 
leginkább azonban az, hogy ne szédüljön az ember a magasban. Megmondom úgy, ahogy van: 
nekem ehhez az utóbbi években már létrára sem kell másznom… Most akkor képzeljétek el, ott 
fent a tetején piszmogni az elemcserével, a hetedik fokon egyensúlyozva! Jó kis könnyű (alu-
mínium!) létrám van, egy-kettőre odaviszem, ahova kell, de akrobatamutatványokra már nem 
szívesen vállalkozom. Viszont módfelett tud idegesíteni az egyre sűrűbb pittyegés, amit csakis 
az elemcserével lehet elhallgattatni. Jó kis csapdahelyzet. Arról nem beszélve, hogy mi van ak-
kor, ha éppen akkor tör ki a gyalázat, amikor nem működik a szén-monoxid-jelző?! Kétszeresen 
ideges vagyok ilyenkor, napokig. Most is ez történt. De aztán jött a postás bácsi (van vagy har-
mincéves a lelkem), jaj, aranyoskám, mondtam neki, kérhetnék-e magától egy nagy szívességet, 
ki kellene cserélni az elemet… Semmi baj, Emma néni – felelte kedvesen –, tessék csak mutatni 
azt a nagyothalló készüléket! Hát, esküszöm, hogy majd’ elájultam. Nagyothalló készülék? Ne-
kem? Mondtam is neki: édes fiam, nem vagyok én süket! Legfeljebb egy kicsit bolond…
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a közös
főzés öröme
Buday Péter mesterszakács vezetésé-
vel tortillát, gyümölcsös házi joghurtot 
és sajtos-sós süteményt készítettek a 
gyerekek az Eurest étteremüzemeltető 
Kft. kezdeményezésére megrendezett 
Mini Chef Klubban. 

a Gloriett Sportiskolai Általános iskola ebéd-
lőjében a házigazda intézmény mellett a Vörös-
marty és a Darus utcai általános iskola alsó és 
felső tagozatos „szakácsjelöltjei” készítették a 
sztárséf felügyeletével a finomságokat.

a klub célja az, hogy a vidám sütés-főzés és 
falatozás során a gyerekek megismerkedjenek 
az ételek egészséges alapanyagaival és az ételké-
szítés fortélyaival.

– a főzés remek alkalom arra, hogy jó társa-
ságban jól érezzük magunkat. a végén pedig, ha 
minden jól sikerül, akkor a közös étkezés örö-
me, a finom ízek jelentik a teljességet. érdemes 
megnézni a gyerekeket főzés közben, mennyire 
lelkesen, odafigyelve készítik az ételeket – fog-
lalta össze a program lényegét Buday Péter.

a séfklubba Galgóczy Zoltán alpolgármester 
is ellátogatott, és kíváncsian szemlélte a kis sza-
kácsok tüsténkedését.

– a jó ételeket mindenki szereti, és nagyon 
jó kezdeményezésnek tartom, hogy közelebb 
vigyék az ételkészítés titkait a gyerekekhez. 
ráadásul mindezt egy elismert séf, Buday Pé-
ter segítségével, ami külön élmény a gyerekek 
számára. nagyon remélem, hogy a klubnak lesz 
folytatása a kerületben, és még több iskola kis-
diákjai ismerkedhetnek meg a konyhaművészet 
alapjaival.

a klubdélutánnak otthont adó Gloriett is-
kola igazgatója, Timotityné Sibalin Hajnalka el-
mondta, hogy örült az eurest felkérésének.

– öröm látni, hogy milyen sok gyereket ér-
dekel a főzés, mert ez azt is jelenti, hogy otthon 
bevonják őket a szülők a konyhai teendőkbe, a 
gyerekek pedig biztosan szívesen segítenek, hi-
szen láthatóan élvezik az ételkészítést.  

Ê Puskás A.  

ezredéves 
görög kötődés
A szent istván király korától a reform-
kor világáig tartó filhellén magyar és 
hungarofil görög kapcsolatok történel-
mi jelentőségéről tartott előadást dió-
szegi györgy Antal művelődéskutató a 
Kondor Béla Közösségi házban. 

a kereszténység egyetemes történelmi örökség-
tárába tartozik Szent istván király országépítése 
a korabeli európában. ezt példázza az, hogy i. 
Bartholomaiosz pátriárka 16 esztendővel ez-
előtt augusztus 20-án a Szent istván-bazilika 
előtt megtartott ünnepi szentmisén bejelentette, 
hogy a konstantinápolyi patriarchátus az első 
magyar királynak az ortodox egyház szentjei 
közé sorolásával elismerte Szent istván élet-
szentségét – tudhattuk meg Diószegi György 
Antal október 24-ei előadásán.

a művelődéskutató a reformkorból kiemelte 
a Széchenyi istván és görög köre közötti kap-
csolatrendszer máig érvényes üzenetét. 

– Gróf Széchenyi istván reformtörekvéseit 
tucatnyi magyarországi görög család támogatta. 
ez a reformkori hungarofil görög kör sokat tett 
a hazafias célok gördülékeny megvalósításáért – 
mondta az előadó. – a „legnagyobb magyarral” 
együttműködő görög családok jelentős szerepet 
vállaltak a hazafiságot megtestesítő, a magyar 
kultúrát őrző nemzeti intézmények (kaszinók, 
Magyar Tudományos akadémia) létrejöttében. 

a művelődéskutató utalt arra, hogy a Szé-
chenyi és a Sina család kapcsolatát különleges 
szellemi és gazdasági együttműködés jellemez-
te. a jótékonyságáról híres Sina Simon báró so-
kat tett Pusztaszentlőrincért is, így nevét sétány 
viseli a kerületünkben. 

az előadást a XViii. kerületi Görög nemze-
tiségi önkormányzat szervezte.

Ê F. E. 

fél évszázados 
Cseperedő 
Jubileumi ünnepséget rendezett a Cse-
peredő óvoda fennállásának ötvenedik 
évfordulója alkalmából október 28-án. 

Minden kerek évforduló jelentős esemény egy 
közösség életében. lehetőséget teremt a vissza-
emlékezésre, ugyanakkor a jövőbe tekintést is 
megelőlegezi, összekapcsolva a múltat, a jelent 
és a jövőt.

az óvoda dolgozói és apróságai heteken át 
készülődtek a nagy napra, szépen kidíszítve a 
csoportszobákat. 

az ünnepségen Debreceni Józsefné, a Csepe-
redő óvoda vezetője üdvözölte a vendégeket és a 
munkatársait, majd meleg szavakkal emlékezett 
meg az intézmény korábbi dolgozóiról. ezt kö-
vetően Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Ughy Attila polgármester mondott köszöntőt. 

a polgármester az önkormányzat nevében 
virágcsokor kíséretében emléklapot adott át az 
intézmény vezetőjének, s egy faliórát és 500 ezer 
forintot ajándékozott az óvodának.

a Cseperedő a kerület központjában helyez-
kedik el, a lakatos-lakótelep és családi házak 
által övezve. az 1900-as évek első felében ezen 
a területen még bolgárkertészet működött, a la-
kótelep 1963–67 között született meg. Mielőtt 
felépült a mai óvoda, a gyermekek elhelyezésére 
két lebontásra váró családi ház, majd két ba-
rakképület szolgált. az óvoda első vezetője Illés 
Andrásné volt, 1994-ben vette át a stafétabotot 
Sárkányné Csákányi Magdolna, két éve pedig 
Debreceni Józsefné. 

az intézmény 1999 óta a nevelőtestület által 
kidolgozott Cseperedő elnevezésű helyi pedagó-
giai program alapján működik. az óvodapeda-
gógusok kiemelten fontosnak tartják az egész-
séges életmódra nevelést, a hagyományápolást 
és a német nemzetiségi nevelést. ez utóbbi 
1997-től szülői igények alapján az intézmény 
egy csoportjában valósul meg.

– az óvodánkat ma is elismerik, a tőlünk is-
kolába kerülő gyermekekről pozitív visszajelzé-
seket kapunk – mondta Debreceni Józsefné.  

a jubileumi ünnepségen a gyerekek táncos, 
énekes, verses műsorral működtek közre. a 
rendezvényen részt vett Galgóczy Zoltán alpol-
gármester is. 

Ê Fülep E.

rajzfilmünnep 
ingyenes volt a belépés a rajzfilmek ve-
títésére október 29-én a Kondor Béla 
Közösségi házban. 

a keDD animációs Stúdió, Magyarország 
egyik legsikeresebb rajzfilmműhelye negyed-
szer rendezte meg az Országos rajzfilmünnepet 
az animáció világnapja alkalmából.

az országos vetítéseken az elmúlt több mint 
fél évszázad máig rendkívül népszerű magyar 
rajzfilmjei szerepeltek, úgymint a Macskafo-
gó, a Szaffi, a lúdas Matyi, a Vízipók-csodapók, 
a kockásfülű nyúl, a Vuk… 

a rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy ér-
tékes programot nyújtsanak az óvodás- és kisis-
koláskorú gyermekeknek és családjuknak.  

az animációs stúdióban készült egyébként 
a Bogyó és Babóca sorozat, amely minden idők 
egyik legsikeresebb magyar rajzfilmszériája. 

az igényes gyermek és ifjúsági animációs 
filmek gyártása, forgalmazása mellett a stúdió 
filmklubokat és fesztiválokat is szervez, s meg-
teremtette a rajzfilmünnep hagyományát. 

a kondor Béla közösségi Ház idén először 
csatlakozott az Országos rajzfilmünnephez. 
ezen a napon kicsik és nagyok több sikeres rajz-
filmet tekinthettek meg a kerületünkben is. a 
szülők egy kis időutazáson vehettek részt, mert 
korábban ők nőttek fel olyan rajzfilmeken, mint 
amilyen a nagy ho-ho-horgász, a két bors ök-
röcske, a kukori és kotkoda, a Pityke, a Pom 
Pom meséi. és persze voltak olyan filmek is, 
amelyeket a gyermekeik által ismertek meg. 

a vetítések idején kézműves foglalkozás, arc-
festés, játék- és mesekönyvvásár is várta a láto-
gatókat.

Ê F. E. 

a szebb, virágosabb kerületért
A virágok szépsége, illata és a környezetünkre kifejtett hatása megmozgatja a kö-
zösségeket. Az önkormányzat idén márciusban is meghirdette a szebb, virágosabb 
kerületünkért pályázatot. A rózsa Művelődési házban október 28-án megrendezett 
díjátadó ünnepségre megtelt a színházterem.

az önkormányzat által támogatott pályázatot öt 
kategóriában hirdették meg: utcaszakasz, intéz-
mény, lakótelepi előkert, családi ház, erkély. Mi 
sem bizonyítja jobban a virágos környezet igényét, 
mint a pályázaton részt vevők ezrekben mérhető 
száma. a díjátadó diszkrét báját pedig az ünnep-
ség helyszínének kiválasztása adta – itt a  virágok 
királynőjéről elnevezett rózsa Művelődési Házra 
gondolunk.

Dömötör István alpolgármester a nyári ellenőr-
zés nem kimondottan biztató indulásának történe-
tével indította a köszöntőjét:

– a fővárosi szakemberek egy esős napon vé-
geztek ellenőrzést a kerületünkben. Úgy éreztük, 
ilyen időjárási viszonyok között nem tudják a vi-
rágcsodák a legjobb formájukat hozni, mert hát 
napsütésben még a virágok is szebben virulnak. 

Tévedtünk! kirrné feicht Ágnes főkertész asszony-
nyal nem győztük begyűjteni a dicséreteket. ezeket 
a dicsérő szavakat szeretném most átadni. az önök 
munkájának köszönhetően kerületünk kimagasló 
eredménnyel büszkélkedhet a fővárosi rangsorban.  

az elismeréseket az alpolgármester nyújtotta 
át, a különdíjakat Kirrné Feicht Ágnes mellett Tóth 
Kálmán, az önkormányzat településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottságának elnöke adta át 
az intézmény, lakótelepi előkert, erkély és családi 
ház kategóriában. 

a díjkiosztó ünnepség részeként a Dohnányi 
ernő Zeneiskola diákjai színvonalas műsorral 
kedveskedtek a vendégeknek. a rendezvény a civil 
szervezetek díjazásával, majd állófogadással zá-
rult. 

Ê g. A.                             

az enSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította 
október 1-jét az idősek világnapjává. azóta or-
szágszerte minden évben megemlékeznek ezen a 
napon a szépkorúakról, köszöntik az idős nem-
zedéket.

– az idősek napja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja 
az elfogadásukat, a támogatásukat, a szeretetüket 
és annak kifejezését, hogy a társadalmunknak ők 
is hasznos tagjai, és nagy szükségünk van rájuk. 
Szükségünk van arra a sok élettapasztalatra, arra 
a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendel-
keznek – mondta az ünnepi műsor bevezetőjében 
Császár Bíró Lilla, a közösségi ház igazgatója.

a tudás és a bölcsesség megbecsüléséről szólt 
a köszöntőjében Ughy Attila is. Úgy fogalmazott, 
hogy az idősek azok, akik gondoskodnak az őket 
követő generációról.

– Tapasztalataikkal, elbeszéléseikkel teszik 
mindezt. Ha nem így volna, nem lenne kitől ta-
nulnunk. az egész nemzet az idősebbek tudá-
sára, tapasztalataira támaszkodik. Ha a tőlük 

kapott szellemi örökséget megbecsüléssel gon-
dozzuk, akkor biztos, hogy a család fennmarad, 
a kerület, a város gyarapodik, a nemzetről pedig 
ezer év távlatából is beszélhetünk majd – mondta 
a polgármester.

Kucsák László a XViii. kerületben élő nyugdí-
jasok aktivitását, életigenlését emelte ki.

– Bármilyen kerületi nyugdíjas rendezvényen 
járok, mindenhol tapasztalom a szépkorúak ré-
széről a fiatalabbak felé is kisugárzó életörömöt 
és optimizmust.

a közösségi ház színpadán a kerületi szociális 
szolgálatok munkatársai zenés, táncos produk-
ciókkal kedveskedtek a közönségnek. népdal, 
tréfás, vidám táncok és valódi kánkán is sze-
repelt a műsorukban, amelynek egy pontján a 
nézőtéren ülőket is bevonták a táncba. a prog-
ram második felében az Operett Voices Társulat 
operettörökzöldeket adott elő.

az ünnepségen részt vett Dömötör István al-
polgármester is. 

Ê P. A.

az időseket köszöntötték
Zenés műsorral kedveskedtek a kerületi szépkorúaknak az idősek világnapja alkal-
mából a Kondor Béla Közösségi házban. A november 2-i rendezvényen Kucsák lász-
ló országgyűlési képviselő és Ughy Attila polgármester köszöntötte az időseket.
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

Centenáriumát ünnepelte a pestszentimrei református egyház egyház

�az összefogás-
nak köszönhe-
tően gazdag 

programsorozattal 
ünnepelhették meg 
a hívek a 100 éves 
pestszentimrei refor-
mátus egyházat. a 
Pestszentimrei Kö-
zösségi ház (PiK), a 
kerületi önkormány-
zat, a budapest-déli 
Egyházmegye és 
természetesen a 
gyülekezet fogott 
össze, hogy méltó 
módon emlékezze-
nek a jubileumra. 
az októberi progra-
mokról hajdú bálint 
Kadosa lelkészt 
kérdeztük.

 
– A PIK októberi programaján-
latát nézve szembeötlő, hogy a 
főszerep önöknek, reformátu-
soknak jutott, hiszen sok ese-
ménynek volt a házigazdája a 
református iskola és a templom 
mellett a közösségi ház is. Válo-
gassunk ezek közül…

– Válogatni nem lehet, mert 
mindegyik program egyformán 
fontos, emlékezetes volt. kezdve 
a teadélutántól a különböző kon-
certeken át az istentiszteletekig.

a fiataloKhoz  
is szólt
– Akkor arra kérem, avassa be 
olvasóinkat az eseménydöm-
pingbe.

– azzal kezdem, hogy mind-
nyájunk célja az volt, hogy az 
embereket érdeklő változatos 
programokkal rukkoljunk ki. 
Olyanokkal, amelyek a fiatalo-
kat, az iskolásokat, az időseb-
beket, a muzsikát és a művé-
szeteket kedvelőket egyaránt 
megszólítják. azt akartuk, hogy 
a sokszínűség jellemezze ezt az 
időszakot.

– Túl a programokon, hogy 
érzi: sikerült?

– Szeretném hinni, hogy 
igen, és az érdeklődést tapasz-
talva talán reális is ez a gon-
dolat. Ma már szinte távolinak 

tűnik október 16-a, amikor a 
templomunkban kihirdettük a 
fiatalok számára kiírt irodalmi 
alkotópályázat eredményét. az 
eseményt stílszerűen irodalmi 
teadélutánnal kapcsoltuk össze.

tóVá lEsz 
a délibáb
– Ott volt-e az eredményhirde-
tésen az ön elődje, Orbán Kál-
mán lelkész úr, aki hosszú éve-
ken át szolgált Pestszentimrén? 

    – köszönöm, hogy megkér-
dezte, mert mindenképpen 
szóba hoztam volna őt. Szemé-
lyesen is rész vett, ő mutatta be 
a könyvét. a gondolataival, a 
visszaemlékezésével is emelte 
az esemény rangját. Tóvá lesz a 
délibáb – ezt a szép címet viseli 
a könyve, amely a gondolatait, a 
munkásságát tartalmazza.

KoncErtEK
– A Rákóczi utcai templomuk és 
a Pestszentimrei Közösségi Ház 

több komolyzenei koncertnek is 
a helyszíne volt. előtt.

– igen, október 27-e és 30-a 
között négy koncert is volt. a 
templomunkban a MÁV Szim-
fonikusok kamarazenekara vo-
nósnégyesre írt műveket adott 
elő. a Pik-ben anima Soni-
koncertet rendeztünk, amely 
több generációt is megszólított. 
Volt istenes része is a muzsiká-
juknak, de nem csak a hívők felé 
fordultak a szinte könnyűzené-
nek nevezhető dallamokkal. ezt 

követte az a koncert, amelyen 
Bach muzsikája mellett felcsen-
dült könczei Árpád erre az al-
kalomra írt műve is, amelyet a 
barátai adtak elő nagy sikerrel. 
a sorozat befejező napján, 30-án 
a Tutta forza zenekar előadását 
élvezhették az érdeklődők.

– Gondolom, az évfordulón 
befelé is fordult a gyülekezet…

– ez természetes, október 
30-án emelkedett hangula-
tú ünnepi istentisztelet volt a 
templom falai között.

KErítEnEK 
maguKnaK…
– Elmondható, hogy Pestszent-
imre méltó módon hajtott fejet 
az elődök előtt.

– az itt élő reformátusok az 
elmúlt évszázadban átitatták a 
kerületet, mindig fontos szere-
pet játszottak életének az ala-
kulásában. értem ez alatt a nyi-
tottságot, a szeretetszolgálatot, 
amiben akár az is benne fog-
laltatik, hogy a Szenczi Molnár 
albert iskolánkban nagy figye-
lemmel és törődéssel követjük a 
gyerekek sorsát.

– Hallva az elmúlt időszak 
„pörgését”, az ember arra is gon-
dolhat, hogy most unatkozni fog-
nak az imrei reformátusok.

– ettől aztán ne tartson. a 
feladat mindig megtermeli saját 
magát, de ha véletlenül nem, ak-
kor majd mi kerítünk magunk-
nak…

 
ElsŐ 
AZ EgyEnlŐK 
KÖZÖtt
A beszélgetés so-
rán a lelkész úr a 
gyülekezet egyetlen 
tagját sem emelte ki, 
mert mint mondta, 
mindenki a lehető 
legtöbbet nyújtotta 
a programok méltó 
lebonyolítása érde-
kében. A végén azért 
mégis megnevezett 
valakit: a dr. széky 
Endre Pestszentimre 
történeti társaság 
Pestszentimréért díjjal 
ismerte el Baloghné 
rácz saroltának, 
a programsorozat 
koordinátorának a 
munkáját.

Példás összefogás
Egy évszázad szolgálat, egy hónap emlékezés

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a pestszentlőrinci reformátu-
sok kezdettől fogva keresik a 

kapcsolatot azokkal a testvé-
rekkel, akik ugyanúgy a Szent-

írást tartják hitük alapjának. 
Így érlelődött meg bennünk 
az a szándék, hogy kárpátaljai 
gyülekezetekkel is felvegyük a 
kapcsolatot. ez a rákóczi Szö-
vetség által meghirdetett pályá-
zat elnyerésével vált lehetővé. 
a kedvező elbírálást követően 
augusztus 26-án keltünk útra 
dr. Sándor Balázs lelkipásztor 
vezetésével. a csoportban az 
5 évestől a 79 évesig minden 
korosztály képviseltette magát. 
Így indultunk el autóbusszal 
Beregsurány felé.

Tákos, Beregszász, Csetfalva 
volt az útvonal; ez utóbbi helyen 
rövid áhítatot tartottunk. a kö-
vetkező állomás Tiszaújlak, a 
turulmadaras emlékmű volt, 
majd nagyszőlős következett, 
ahol megnéztük a Perényi-
kastélyt. a nap utolsó állomá-
sán, Benén meleg szeretettel 
és vacsorával vártak minket a 
szállásadó családok.

Másnap reggel Munkács 
várához indultunk, majd a 
Vereckei-hágó felé folytattuk 
emlékidézős utunkat. az em-
lékműnél őseink emléke előtt 
tisztelegve elénekeltük a Him-
nuszt. az idő szaladt, így már 

beesteledett, amikor megnéz-
tük nagymuzsalyon a reformá-
tus templomot.

az utolsó nap reggelén 
Borzsovára mentünk istentisz-
teletre. a református közösség 
szeretetvendégséggel fogadott 
minket, így közelebbről is meg-
ismerkedhettünk egymással. 
Még ma is reméljük, hogy át 
tudtunk adni egy kis szeretetet 
az ottani testvéreknek. ezt kö-
vetően visszamentünk a szál-
lásadó családokhoz Benébe, 
ahol ebéd után már a szomorú 
búcsú következett. Szomorú, 
mert úgy éreztük, igazi testvé-
rekre leltünk.

Hazafelé megálltunk Bereg-
szászon, majd Beregsurány, a 
határ következett. Ott három 
órát várakoztunk, de nem erre 
emlékszünk, hanem arra a ven-
dégszeretetre, amit megtapasz-
taltunk a határon túli magyar 
testvéreinknél. nem volt tábla, 
de úgy „olvastuk”: kárpátalja 
visszavár…

amikor hazaértünk, tudtuk: 
52 magyar református lett gaz-
dagabb.

nem volt tábla,  
de úgy „olvasták”:  
Kárpátalja 
visszavár…

kÁrPÁTalJa 
ViSSZaVÁr
Akik ott jártak, gazdagabbak lettek

a rEformáció
Emléknapja

a reformáció emléknapja több protestáns egyházban október 31-
én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 
1517-ben ezen a napon függesztette ki luther Márton a wittenbergi 
vártemplom ajtajára a katolikus egyház bűnbocsátó leveleinek áru-
sítását bíráló 95 tételét. az újabb kutatások szerint luther először 
levélként juttatta el ezeket a feletteséhez, a megyés püspökhöz, nem 
a templomajtóra szögezte ki. a reformáció napját eleinte különböző 
eseményekkel kapcsolatban ünnepelték, köztük luther születésnap-
ján, november 10-én és a halála napján, február 18-án. 1667-ben, a 
95 tétel kiszögezésének 150. évfordulóján, a szászországi evangéli-
kus egyházi főtanács elrendelte, hogy a reformáció napját október 
31-én ünnepeljék. ettől fogva lassanként más evangélikus egyhá-
zakban is szokásba jött e napnak vagy a rákövetkező vasárnapnak a 
megünneplése. a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszte-
letet tart ezen a napon. a reformáció emléknapján emlékeznek meg 
az ellenreformáció áldozatairól, így a Magyarországról gályarabnak 
elhurcolt prédikátorokról is.

Október 31-vel egyúttal lezárult a reformáció hónapja is.

A templomban a Máv szimfonikusok kamarazenekara vonósnégyesre írt műveket adott elő 

Felejthetetlen napokat töltött Kárpátalján a Kossuth 
téri református gyülekezet 52 tagja. Megtudhatták, 
mennyire kötődnek az anyaországhoz a határon túl 
élő magyar emberek – többek között ez derül ki sán-
dor gabriella lelkésznő úti beszámolójából.
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A 
bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: uszodamesteri végzettség megléte nem 
feltétel (betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: 
hatályos uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

n KŐMŰvEs/KŐMŰvEs sEgédMUnKás: Kőműves és kőműves segédmunkás 
munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozícióba szakmunkás bizonyítvány. Előny, de nem feltétel: 
mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 
végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt 
jelent.

n vÍZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel vagy tapasztalattal rendelkező munkatársat 
keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, megbízható munkavégzés. B 
kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n tAKArÍtÓ: Társaságunk 8 órás takarító munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok:  - irodák, 
sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása. Elvárások: 
alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás. Előny: szakirányú végzettség.

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó pozícióba keres új 
munkatársakat sportlétesítménybe és oktatási intézményekbe. Feladatok: - az épület állapotának 
figyelemmel követése, az időszakos karbantartási munkákban való aktív részvétel, - szükség szerint 
kisebb – szakképzettséget nem igénylő – javítási, karbantartási munkák elvégzése, - a portaszolgálat 
ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás szerinti kezelése. Elvárások: alapfokú végzettség, 
szakszerű, felelősségteljes, önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, 
kulturált és fegyelmezett magatartás.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában anyagmozgatás, 
rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok 
ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, jó fizikai erőnlét.

n MŰsZAKi ÜgyintéZŐ: Társaságunk műszaki ügyintéző kollégát keres. Feladatok: - a Társaság 
által kezelt ingatlanok mérőóráinak nyilvántartásba vétele, - közmű szolgáltatókkal való kapcsolattartás 
és személyes ügyintézés, - a számlák nyilvántartása és fogyasztási helyenkénti vezetése, - a megrendelt 
munkák nyilvántartásának vezetése, - vagyonkezelésben felmerülő adminisztrációs munkák. Elvárások: 
műszaki végzettség, B kategóriás jogosítvány, MS Office felhasználói szintű használata (Excel, Word).

n AsZtAlos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Több éves 
szakmai tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás vezetői 
engedély előnyt jelent.

n shoP ElAdÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégát. Feladatok: - sportruházat, sporteszközök 
és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és megrendelések kezelése; - pénztárgép kezelése, 
számlakibocsátás, leltározási feladatok; - adminisztrációs feladatok ellátása; - rendezvényeken való aktív 
részvétel. Elvárások: középfokú végzettség, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési készség, 
precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, 
Outlook). Előny: szakirányú végzettség, kereskedelemben és sporteszközök értékesítésében szerzett 
tapasztalat.

n KÖnyvElŐ: Társaságunk könyvelő kollégát keres. Feladatok: - Bejövő és kimenő számlák 
könyvelése; - Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, főkönyvi egyeztetések végrehajtása; - Éves, 
negyedéves beszámolók, illetve havi riportok elkészítésében aktív részvétel; - Tárgyi eszközökhöz, 
immateriális javakhoz kapcsolódó gazdasági események könyvelése; - Adózással kapcsolatos feladatok 
ellátása, bevallások elkészítésében való részvétel, adófolyószámlák egyeztetése; - Közreműködés az 
adóellenőrzéseken és a könyvvizsgálatokon. Elvárások: felsőfokú számviteli vagy pénzügyi végzettség, 
előny a mérlegképes könyvelői végzettség, minimum 3 éves könyvelési gyakorlat, naprakész adózási 
és számviteli ismeretek, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS-Office), önálló munkavégzés, 
precizitás, jó analitikus és problémamegoldó képesség.

n rEndEZvénysZErvEZŐ: Társaságunk rendezvényszervező munkatársat keres. Feladatok: 
- kulturális, szabadidős rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása; - az aktuális 
rendezvényhez kapcsolódóan előkészítési, illetve lebonyolítási forgatókönyv összeállítása; - a 
rendezvényekhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, illetve a bejelentési kötelezettségek 
teljesítése; - esemény naptárak, szórólapok, plakátok és egyéb kiadványok tervezése és összeállítása; 
- a létesítmény programjai iránt érdeklődők fogadása, információ szolgáltatás biztosítása. Elvárások: 
középfokú végzettség, jó szervező, kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny: szakirányú végzettség.

n FEstŐ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés, B kategóriás jogosítvány előny.

 
Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi 

elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. kerület 
Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huhirdetés

sZolgáltAtás
n ingatlan felújítás! ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 

burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

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

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 Automata öntözőrendszer téliesítés, víztelenítés kedvező áron. +36 20 240 33 
99, +36 30 486 55 23, www.aquafontis.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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, Terep-
rendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és kőműves 
munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! www.
telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

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,   285-34-88,   06-30-9-50
-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

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

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

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n gáZKésZÜléK KArBAntArtás-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n AblAkJAvítás! WWW.AJtoAblAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH ákos tel.: 06-70-550-0269

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

állás/MUnKA

n A Pestszentlőrinci cseperedő óvoda ( építő u. 5.) német nemzetiségi 
óvodapedagógust keres, határozatlan idejű álláshelyre. A munkakör 2017. 
02.01-től betölthető. Jelentkezéseket  Debreceni Józsefné óvodavezetőnél 
a 06 20 3501140-es telefonszámon, vagy az  ovoda@cseperedo18.hu 
e-mail címre várjuk.

oKtAtás
n MAtEMAtikából, FiZikából korrEPEtálást, köZéPiskolárA- és 

érEttségirE FElkésZítést vállAlok. áltAláNos– és köZéPiskolás 
tANulók sZáMárA is. MEgbEsZélés sZEriNt HétvégéN is! 
érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-ös tElEFoNsZáMoN.

n MAtEMAtiKA oKtAtás! Érettségi felkészítés közép- és emelt szinten, felvételi 
előkészítő 8.osztályosoknak, konzultáció főiskolásoknak, egyetemistáknak. Nagyenyed utca, az 
50-es villamos megállójánál. Wágner Tamás Tel.. +36-30-572-4189

ingAtlAn
n Xviii. Ker. lakatos lakótelepen keresek 2 szobás, erkélyes lakást, állapottól füg-

getlenül. Készpénzes vásárlás! Legkésőbb 2017 februári birtokbaadással.Tel.: 0670/6334883

Adás-vétEl

n  biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik és 
MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, sZobrokAt, 
EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, PéNZérMékEt, kitüNtE-
tésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, vAlAMiNt tElJEs HAgyAtékot. tElJEs 
loMtAlANitássAl! MAgAs ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-604-20-13

KirándUlás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja autóbuszos 

kirándulást szervez: 2016. november 12-én (szombaton) Kastély látogatások, Pécel – Tura – 
Acsa – Aszód - Acsaújlak környékére. Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, 
Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 

Széchenyi u. 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet - hrsz: 154653/A/8 
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges - hrsz: 150228/65/A/147 
Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár - hrsz: 151921 
Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. -46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. -22 m2 –üzlet – hrsz: 152332 

Üllői út 365. fszt. 11. – 16 m2 – garázs –hrsz: 152074/A/17 
Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria - hrsz:148300 
 
 

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
szám alatt 

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. november 21. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. november 25. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

 
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 

Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 – üzlet - hrsz: 151126/16/A/12 

Csontváry u. 30. fszt. 306. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151159/20/A/306 
Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/B/46 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 154126/4/A/67 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/69 
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/71 

Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár - hrsz: 151159/7/A/217 

Havanna u. 50. fszt. 228. -9 m² - üzlet- hrsz: 15159/7/A/228 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna u 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 

Havanna u. 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna u. 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 
Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek - hrsz: 157733 

Küllő u. (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 152172/2 

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149 
Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/54/A/161 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar u. 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 4. sz. – 20 m² – iroda- hrsz: 150228/52/A/134 
Margó Tivadar u. 146. fszt. 138. – 17m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 

Margó Tivadar u. 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/87/A/71 
Margó Tivadar. u 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 
Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 
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Telefonszám: +36 20/3882-083

GÁZKÉSZÜLÉK
KARBANTARTÁS -TISZTITÁS

KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY
JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE

VÍZÓRA-CSERE

A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK,
SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL!

INGYENES KISZÁLLÁS

TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN VÍZ-GÁZ SZERELŐ

                    

ŐSZI AKCIÓ A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN!

Sárga Borostyán Patika 
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitva: H-P 7.30-20.00, Sz 8-12.00

Az akció 2016. november 10.-tól 2016. december 31.-ig
vagy a készlet erejéig tart.

Faringopront
szopogató tabletta 24x

(mézes, citromos, cukormentes, mentolos)

Algofl ex forte
tabletta 20x

Magne B6
tabletta 50x

Neo Citran
forróital por 10X

1390 Ft helyett 

799 Ft
(33 Ft/tabl.)

1890 Ft helyett 

1469 Ft
(74 Ft/tabl.)

1990 Ft helyett 

1530 Ft
(31 Ft/tabl.)

2290 Ft helyett 

1789 Ft
(179 Ft/tasak)

                    

Kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

– Miért nehezebb felismer nünk a
hallásproblémát, mint mondjuk a
látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hallásvizs‐
gálatra jelentkezik, és azt mondja, hogy
„Á, nekem nincs hallásproblémám, nem
vagyok én süket, hiszen hallom, amit
monda nak. Igazából csak a csa ládom
unszo lására jöttem el hallás vizs gálatra,
semmi bajom“. Sajnos ez azon ban a
legtöbb eset ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett sze ‐
mély érzékeli ugyan, hogy be szél nek
hozzá, de a szavakat nem érti meg
pontosan. A beszéd értés ilyen eset‐
ben na gyon rossz is lehet, csu pán 40‐
50 százalékos arányban érti meg az
érintett a hozzá intézett szavakat, ez
súlyos kommunikációs problémákat
okoz hat, és sürgős segítséget igényel.
– A megoldás akár a halló ké szü -
lékek viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azon ban
felhívni a �igyelmet arra, hogy a
megfelelő halló ké szülék kivá lasz tása
kiemel ten fontos, hisz egy öt‐hat évre
szóló komoly döntésről be szé lünk. Sze ‐
rencsére ma már szám talan lehe tőség
áll a ren del kezésre, így ér de mes akár
több márka készülékeit is ki pró  bálni. A

jól bejáratott, ki tű nő minő ségű, és a
nagy múlttal ren delkező már kák külön‐
böző típusai között min denki nek ta lá ‐
lunk töké letes meg ol dást.
– Hogyan dől el, kinek melyik ké -
szü lék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy
remek lehetőség, amit azért is támo ‐
gatok, mert a halló készüléket ott a
legjobb kipró bálni, ahol azt valóban
használni fogják: otthoni, munka-
helyi kör nyezetben vagy baráti
tár saságban. Nem is lehet szak ‐
mailag megalapozott, felelős döntést
hozni enélkül, hiszen minden halló ‐
készüléknek van egy optimális hoz‐
zászokási ideje. A pró ba hordási idő ‐
szak után érde mes a tapasztalatok
alap ján még egyszer �inomhangolni
a készüléket, hogy tökéletesítsük a
hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar
venni egy ingyenes hallás vizsgálaton
és szükség esetén az ingyenes halló -
készülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehe tő ‐
séget, és jelentkezzen be az Ampli -
fon Hallásközpontba a 06 1 332 01
41-es tele  fon szá   mon. – mondta el
lapunk nak Dr. Makó Ádám fül‐orr‐
gégész és audio lógus szakorvos.

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész 
és audiológus szakorvossal

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon 
Hallásközpontokban XVIII. kerületi lakosok
számára 2016. november 9-től 30-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427. 
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41

amplifon.hu
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WRIGHT DENTAL HUNGARY KFT.

GYAKoRLATTAL RENDELKEZő

TAKARÍTÓNőT
KERES

Jelentkezni lehet hétköznap:
1181 Budapest Reviczky Gyula út 9-11.

Tel.: +36 30 497 0039
E-mail: info@wdental.hu
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14 Magyarország védőszentjére látványos ünnepségekkel emlékezünkProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 11. 10 óra: Vadnyugati mesék – a 
Lőrinci Színpad előadása. Az előadás az 
Eötvös bérlettel tekinthető meg. 
November 11. 14 óra: Vadnyugati mesék – a 
Lőrinci Színpad előadása (Komlós bérlet)
November 12. 15 óra: Számít6sz rám klub. 
Emeld fel a fejed! A részvétel ingyenes.
November 13. 11 óra: Békaherceg – zenés 
mesejáték. Belépőjegy: 990 Ft.
November 13. 15 óra: Nejem a neten. 
Zenés vígjáték a Budapesti Bulvárszínház 
előadásában. A főbb szerepekben Magyar 
Attila, Nyertes Zsuzsa és Harsányi Gábor. 
Belépőjegy: 2400 Ft, nyugdíjas, diák: 
1700 Ft.
November 14. 10 óra: Vadnyugati mesék – 
Lőrinci Színpad, Bókay bérlet
November 14. 14 óra: Nyugdíjas utazók 
klubja
November 25. 10 óra: Vadnyugati mesék – 
a Lőrinci Színpad, Szent Lőrinc bérlet
November 25. 14 óra: Vadnyugati mesék – 
a Lőrinci Színpad, Komlós bérlet
November 25. 17 óra: Év végi hangulatok 
– a Szőnyi Képzőművész Kör kiállításának 
megnyitója
November 26. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
November 26. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Keddenként és csütörtökönként az alábbi 
foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket. 
Etka-jóga: részvételi díj 700 Ft/alkalom vagy 
3000 Ft/5 alkalom. Zumba: részvételi díj 
700 Ft/alkalom. Gerinctorna: részvételi díj 
700 Ft/alkalom.
Keddi napokon Ringató. Részvételi díj: 1000 
Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World hip-
hop tánciskola.
Csippentő címmel készségfejlesztő foglalko-
zás 1–3 éves gyermekeknek.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve további 
információt kérni az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók koncer-
tekre, kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejö-
vetelekre előzetes egyeztetés alapján.

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, 
szombatonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
November 26. 9 óra: Rock and roll-verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5. Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 10. 17 óra: Bűnmegelőzési 
előadás. Meghívott előadók: Keviczky Csilla 
rendőr hadnagy és Fábián Mónika rendőr 
főtörzsőrmester.
November 15. 13 óra: ’56 Pestszentlőrincen 
– Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus 
foglalkozása 
November 16. 16.30: Társasjátékklub
November 17. 17 óra: A csodálatos 
ember, avagy a lélegzetelállító konstrukció. 
Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó elő-
adása. Téma: Amit az emésztőrendszerről 
tudni érdemes.
November 21. 14 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
November 23. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
cica és egér
November 24. 17 óra: Kultúrkör – a Sziklás-
hegységtől a Csendes-óceánig. Bor Péter 
előadása.
A Galéria 18 kiállítóteremben Pápai Dezső 
amatőr festőművész tárlata tekinthető meg. 
62 éven felüli olvasóink ingyen internetez-
hetnek a könyvtárban!

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-1069
November 16. 17 óra: Mese Vukról – a 
Fabula Bábszínház előadása kicsiknek és 
nagyoknak
November 21. 14 óra: Bűnmegelőzési 
előadás Fábián Mónika rendőr főtörzsőr-
mester és Keviczky Csilla rendőr hadnagy 
részvételével
November 23. 16 óra: Kézműves foglal-
kozás: Itt a Mikulás – ünnepi ajándékok 
készítése
November 25. 17 óra: Könyvajánlók klubja: 
karácsonyi könyvötletek

PEstsZEntiMrEi KÖnyvtár

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
November 24. 17 óra: Fizikai kísérlet a 
könyvtárban. Bölcs Kavics tart gyerekeknek 
kísérletező foglalkozást az elektromosságról. 
A fizika-workshopon mindenki kis tudóssá 
válhat. Mind a részvétel, mind az alapanyag-
ok ingyenesek, és a könyvtár kivételesen 
tovább tart nyitva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 12. 15 óra: Mulassunk együtt! – 
Marsai Dalkör összejövetele
November 13. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezésében
November 13. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
November 16. 18.45: Ladie’s Dance Mix
November 17. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
November 19. 15 óra: Jaj, de szépet 
álmodtam – a Fráter Lóránd Nótakör zenés-
táncos műsora. Művészeti vezető, rendező: 
Fényes György.
November 19. 15 óra: Tere-fere klub 
November 20. 10 óra: Csokikoncert – ze-
nés, ismeretterjesztő előadás 60 percben
November 20. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
November 22. 9 óra: A szorongástól az 
önbecsülésig – Pál Feri atya előadása. A 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. 
kerületi tagintézményének konferenciája.
November 22. 18 óra: Ember és történelem 
– Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: A keresz-
ténység születése.
November 23. 15 óra: A kerületi diákolimpi-
konok fogadása
November 23. 18.45: Ladie’s Dance Mix
November 24. 18 óra: Feltettem magamban, 
hazámat szolgálom… –  56-os emlékműsor 
a Kákics Együttes előadásában
November 25. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
November 27. 10 óra: Advent első vasár-
napja alkalmából gyermekszínházi előadás 
és kézműves foglalkozás
November 27. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az emeleti galérián 1956 – A szabadság 
ereje címmel a kerületi plakáttervezési 
verseny kiállítása látható. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárnaponként 
8.30-kor ingyenes jóga, 10 órától ingyenes 
önvédelmi oktatás.

hAvAnnA KiállÍtÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken 
– Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyeztetés 
alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
November 13. 13 óra: U13-as leány-kézilab-
datorna a Malév SC szervezésében
November 13. 19 óra: PSK–Budafok női 
kézilabda-mérkőzés
November 18. 18 óra: PLER-Budapest–
Csurgó férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-
mérkőzés
November 18. 20 óra: Városgazda UP 
Akadémia–Tihany Futsal férfi NB II-es 
futsalmérkőzés
November 19. 19 óra: Orvosbál
November 20. 13 óra: IBK–SZPK női 
floorballmérkőzés
November 20. 17 óra: PLER–Hatvan férfi 
NB II-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 20. 19 óra: PSK–Testvériség női 
kézilabda-mérkőzés
November 27. 16 óra: IBK–Ares férfi 
floorballmérkőzés

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
November 12. 14 óra: Térkép e táj – családi 
délután a Felhők felett című kiállítás hely-
színén, a KÖKI Terminálban (II. emelet, az 
éttermek közelében). A részvétel ingyenes!
A Kossuth téri Pavilongalériában a repülőtér 
tervezőjét, ifj. Dávid Károlyt bemutató kiál-
lítás látható november 25-ig. Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 10 és 17 óra között.
Felhők felett címmel repüléstörténeti 
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban (II. 
emelet, az éttermek közelében). Az ingyenes 
kiállítás keddtől vasárnapig 10–18 óra 
között tekinthető meg.
Repüléstörténeti kiállítás várja az érdeklődő-
ket a Ferihegy 2B terminál melletti Aeropark 
repülőmúzeum Il–18-as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó 
online térképes felület révén a kerület 
története mellett megismerhető annak 22 
részegysége, valamennyi köztéri és beltéri 
emlékműve, emléktáblája és szobra, vala-
mint Pestszentlőrinc teljes – a korábbi elne-
vezéseket is tartalmazó – utcanévállománya 
(http://muzeum18kerpalyazatok.esy.es/
kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, többnyelvű tárlatvezetés, 
múzeumpedagógiai programok minden kor-
osztálynak (a kínálatról a honlapunkon lehet 
tájékozódni), vándorkiállítások kölcsönzése, 
helytörténeti séták szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok árusítása.

MúZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
November 10. 10 óra: Párhuzamos sorsok 
– az Élet Menete Alapítvány vándorkiállí-
tásának ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt 
mond Galgóczy Zoltán alpolgármester és 
az Élet Menete Alapítványt képviselő Gábor 
Veronika. A tárlat november 18-ig tekinthető 
meg.
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 14 és 18 
óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállÍtÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken – Az 
Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 11. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es telefonszá-
mon, illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 16. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
November 16. 17.30: Kertbarát klub – év-
záró munkák a kertben. Előadó: Hertelendi 
Péter.
November 18. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A 
belépés ingyenes.
November 18. 18 óra: Őszi színek. Az 
Utcazenebona koncertsorozat keretében 
cselló-zongora kamarakoncert Wolf Anna és 
Horváth Nikolett előadásában. Belépőjegy: 
800 Ft. A programot az NKA támogatja.
November 18. Barangolóklub – kirándulás 
önköltséges részvétellel. Részletek, további 
információ a reimank@t-online.hu címen 
vagy a 06-30-350-3266-os telefonszámon 
kérhető.
November 19. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.

November 22. 18 óra: Tudatos életmód 
klub – alkoss, mert tudsz! Halász Alexandra 
előadása. Belépőjegy: 400 Ft.
November 23. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
November 25. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
November 25. 9.30: Baba-mama klub. Egy-
éves születésnapi parti. Belépőjegy: 600 Ft, 
testvérkedvezménnyel: 1000 Ft. Klubvezető: 
Szám Gabriella.
November 26. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelentkezni és 
az időpontjukról érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet.

csElló és ZoNgorA
A nagy sikerű Utcazenebona sorozat 
keretében Őszi színek címmel Wolf Anna és 
Horváth Nikolett ad koncertet a PIK Házban 
(Vasút utca 48.) november 18-án 18 óra-
kor. Középpontban a cselló és a zongora. 
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja. Belépőjegy: 800 Ft/fő. 

vAlóságsHoW,  
kicsit MáskéNt
Főhősünk súlyos anyagi gondokkal küzd. 
Csökkentésük érdekében belemegy, hogy 
szerepeljen egy valóságshow-ban, mert 
azzal számol, hogy így egy hónap alatt 
megkeresheti a pénzt, amivel tartozik. 
Otthonában felszerelnek húsz rejtett 
kamerát, amelyek felvételeit felteszik az 
internetre is. Azzal azonban nem számolt, 
hogy bekamerázott életüket húszmillió 
ember nézi éjjel-nappal. A színpadon 
rövidesen elszabadul a pokol, a nézőtéren 
pedig a nevetés.
A Budapesti Bulvárszínház előadásában lát-
ható A nejem a neten című zenés vígjáték 
főbb szerepeiben: Magyar Attila, Nyertes 
Zsuzsa, Cseke Katinka, Czető Zsanett és 
Harsányi Gábor. 
Időpont és helyszín: november 13. 
(vasárnap), 15 óra; Rózsa Művelődési Ház 
(Városház utca 1–3.). Belépőjegy: 2400 Ft, 
nyugdíjas, diák: 1700 Ft.

NovEMbEri túrák
A Téry Ödön Túraclub novemberben 
is szervez kirándulásokat. 13-án (va-
sárnap) a Pilis hegység a cél. Útvonal: 
Dunabogdány–Róka-kapu–bicikliút–
Ábrahám-bükk–Tahitótfalu. Találkozó: 
8.20-kor az Újpest-Városkapu távolsá-
gibusz-állomáson. Indulás: 8.35-kor. 
Túratáv: 10 km, tervezendő költség kb. 
2000 Ft. A túrát vezeti: Dobosné Ildi.
A következő vasárnapon, november 
20-án Tata lesz a célpont. Program: a 
vadludak vonulásának megfigyelése a 
tatai Öreg-tó körül sétálva. Találkozó: 
9 órakor a Déli pályaudvaron. Indulás: 
9.20-kor. Tervezendő költség kb. 
3000 Ft. A túrát vezeti: Verseginé 
Márta.
Mindkét kirándulásra szeretettel várjuk 
az érdeklődőket. További információ: 
Versegi Károlyné (Márta), 06-20-475-
4987 vagy 06-70-566-4887.

térkéP E táJ
Családi légifestmény-készítés kicsiknek 
és nagyoknak a Felhők felett című 
kiállításon a KÖKI Terminálban! Mit látunk, 
ha kinézünk a repülőgép ablakán? Az 
ingyenes esemény résztvevői nagyméretű 
festményen örökíthetik meg egy képzelet-
beli repülőút légi pillanatfelvételeit.
Időpont és helyszín: november 12. 
(szombat) 15 óra, KÖKI Terminal (II. emelet, 
253-as üzlet, az éttermek mellett).

márton-naP 
háromszor
idén a megszokottnál is látványosabbak lesznek a 
szent Márton-napi ünnepségek. Az ország védőszentje 
1700 éve savariában, a mai szombathelyen született. 

Sok éve már, hogy 
a XViii. kerületi 
német nemzetisé-
gi önkormányzat 
először szervezett 
Szent Márton-napi 
ünnepséget a Piros 
iskola diákjai, taná-
rai és a szülők szá-
mára. a családias 
hangulatú ünnepsé-
geken a résztvevők 

saját készítésű lámpásokkal vonultak az iskolától a régi Piac térre, 
hogy ott meggyújtsák és körülállják a hatalmas máglyát. idővel egy-
re több érdeklődő csatlakozott. a kerületi önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően folyamatosan fejlődik a rendezvény, amelyre 
már Pestszentimrén is várják az érdeklődőket. a programok során 
„Szent Márton” lóháton vezeti a menetet, amelyet egy rézfúvós ze-
nekar is kísér. a hangulatot profi hangtechnika fokozza.

idén november 9-én és 10-én várják majd a felvonulókat, az első 
napon elsősorban a lőrincieket 17 órára a Sztehlo gimnázium elé, a 
másodikon ugyanebben az időben inkább az imreieket a Hősök te-
rére. a cél, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy a Márton-nap nem 
egyenlő a libapecsenyével, hanem Szent Márton egy valós történe-
ti személy, aki példakép, ikon lehet mindannyiunk számára ma is. 
ezért választottuk mottóul ezt: „1700 éve született Szent Márton, a 
szegények segítője, európa védőszentje, Pannónia szülöttje. kövesd 
te is őt!”

a kétnapos esemény fővédnöke Kucsák László országgyűlési 
képviselő és Ughy Attila polgármester.

az ünnepségsorozat méltó kiegészítője november 12-én a 
Pestszentimrei közösségi Házban az a Márton-napi bál, amelyet 
a Vasvári Pál Polgári egyesület szervez. a bál sztárvendége Varga 
Miklós lesz.

Ê k. gy.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Az egyesületük nevéből arra következ-
tetnénk, hogy birkózást oktatnak, csak 
azzal foglalkoznak.

– igaz, a nevünk csak az egyik sport-
ágat takarja, de egyre többen érdeklőd-
nek a rokon szakág, a szumó iránt. Oly-
annyira, hogy egyre többen űzik ezt az 
edzőtermünkben.

néPszErű lEtt  
a szaKág

– Mondják, hogy a szumó felé elsősor-
ban azok fordulnak, akik nem elég jók a 
birkózásban, ezért inkább ezt a keveseb-
bek által űzött sportágat választják.

– ebben van is igazság, meg nincs is. 
az tény, hogy sokan fordulnak hazánk-
ban a fiatalabbik szakág felé, de hogy 
ebben kevesebben lennének, az csak 
múlt időben mondható el. egy-egy hazai 
szumóviadalon százak küzdenek meg 
egymással, s biztos vagyok abban, hogy 
szép jövő előtt áll a szakág.

– Ami a nemzetközi mivoltát illeti, 
igaz lehet ez, mert a németországi Eb-re 
is sokan neveztek.

– Pontosan, és ami a legörvendete-
sebb: már a legfiatalabbak számára is 
rendeznek európa-bajnokságot.

– Ők hány évesen mutathatják be a 
tudásukat?

– akár hiszi, akár nem, a mostani 
európa-bajnokságon már a 12 év alatti-
aknak, az U12-es korosztálynak is osz-
tottak érmeket.

– Ez nem jelenthet mást, mint hogy 
már tízéves korban vagy még korábban 
el kell kezdeni azt a szakmai munkát, 
amely a nemzetközi sikerekhez vezethet.

– ennek jegyében készülnek a mi srá-
caink és a lányaink is.

– Akkor nézzük azokat a brandenbur-
gi napokat…

– Három kategóriában versenyeztek. 
a 12, a 14 és a 16 év alattiak voltak a 
szereplői az eb-nek. Húsznál is több or-
szágból érkeztek versenyzők, és voltak 
köztük olyanok is, akik az elkövetkező 
évek meghatározóivá lehetnek.

otthon a dobogón
– Tudják-e tartani a lépést a leg-

jobbakkal a magyarok, közelebbről az 
imreiek?

– örömömre igennel válaszolhatok 
erre, mert a szereplésünk ezt támasztot-
ta alá. a legfontosabb az, hogy két ezüst- 
és két bronzérem jutott a versenyzőim-
nek, amellyel a legjobbak közé tartoztak 
a magyar válogatottban.

– Kezdjük a legfiatalabbakkal, a 12 év 
alatti palántákkal.

– itt arattunk, mert az egy-egy ezüst 

és bronz mellé szereztek a gyerekek két 
ötödik helyezést is. a legeredményesebb 
lázár Csaba volt, aki a dobogó máso-
dik fokára állhatott. a bronzérem Buzsi 
Tamásnak jutott, míg kiss Ádám és né-
meth roland az ötödik lett az erős me-
zőnyben.

– Eddig van egy ezüstünk és egy bron-
zunk…

– ezt sikerült megdupláznia a 16 
éven aluliak, az U16-osok között induló 
reketh nagy rékának, aki a csapat leg-
eredményesebb tagja lett. egyéniben a 
harmadik helyen végzett, míg a csapat-
verseny döntője után ezüstérem került a 
nyakába. képzelheti, mennyire boldog 
volt.

az ujja bánta…
– Nem beszéltünk még a 14 évesekről.
– itt nem termett babér, érem és he-

lyezés nélkül maradtunk, de nem is 
ez okozott bánatot, hanem az, hogy a 
csapatunk legjobbjának tartott 16 éves 
Gazdag Gergő néhány nappal az euró-
pa-bajnokság előtt megsérült, eltörte az 
ujját, így ő csak szurkolhatott a társa-
inak. Pedig akár aranyat is nyerhetett 
volna. Tanulság lehet számára, hogy 
nagy verseny előtt fölösleges focizni… 
Vagy ha igen, akkor óvatosan.

– De azért csak nem elégedetlen?
– erről szó sincs, a gyerekek kiválóan 

helytálltak, s mivel sok-sok sikerélmény-
ben volt részük, biztos vagyok benne, 
hogy ez kiváló „doppingszer” lesz szá-
mukra a jövő évi viadalokon.

 
A sikerélmény 
lehet a legbiztosabb 
„doppingszer”.

kapitány istván, a PbsE vezetőedzője sikeres tanítványai körében

Pestszentimrei sikerek a németországi szumó-Eb-n néGySZÁZnÁl 
TöBB inDUló
rekordszámú nevezés érkezett a Pestszentimrei sportkastély-
ban október 29-én, szombaton rendezett nagyszabású nem-
zetközi karateversenyre. Ötvennyolc egyesület 430-nál több 
indulója mérkőzött a nyolc küzdőtéren.

 
ki gondolná, hogy a kerület egyik legstabilabb sporteseménye a Busidó-
kupa nevet viselő karateverseny, amely iránt az idén is nagy volt az érdek-
lődés? Hiába, a múlt vonzza az érdeklődőket, de egyúttal felelősséget is ró 
a rendezőkre.

Kiss Attila, a Bushido Se elnöke, a viadal főszervezője elmondta, hogy 
több név alatt, de ez már a 19. kupaverseny, amire rendkívül büszkék lehet-
nek a maiak és az elődök is.

– Ha egy versenysorozat megél tizenkilenc „folytatást”, az azt jelzi, hogy 
valami rendben van, valamit jól csinálnak azok, akik szervezik – mondta a 
Bushido Se elnöke, akiből, ha tíz lett volna a verseny napján, az is kevés lett 
volna. – Mindenki mindent tőlem akar megtudni, de így van ez rendjén, 
hiszen az egyesületünk a házigazda. érdekes a története ennek a viadalnak. 
a hőskorban az eötvös iskola tornaterme is elég volt, aztán, miután kinőt-
tük azt, mentünk a lőrinci Sportcsarnokba. Ott is eltöltöttünk néhány évet, 
ám az egyesületek száma egyre nőtt, s ma már ott tartunk, láthatja, hogy a 
Sportkastélyt is megtöltjük.

igaza volt, mert úgy nézett ki a megnyitón a kastély küzdőtere, mint a 
6-os villamos csúcsidőben. 

a rendezőt dicsérte, hogy ennek ellenére minden percre pontosan, a for-
gatókönyv szerint, fegyelmezetten zajlott.

Persze hogyan másként is lehetne ez abban a sportágban, ahol a legelső a 
fegyelem? Példát is adtak erről a fiatalok, mert a Busidó-kupa őket, a sport-
ág utánpótlását célozta meg. Tegyük hozzá, a bátor utánpótlását, mert a vi-
adal full-contact rendszerben zajlott. Vagyis az ütéseket, a rúgásokat teljes 
erővel lehetett bevinni az ellenfél testére. (Mentőszolgálat volt…)

érthetően kevés elhízott, tohonya fiút és lányt láthattunk ezen a napon a 
Pestszentimrei Sportkastélyban…

elmondta az elnök azt is, hogy a magas indulói létszám (kárpátaljáról is 
érkeztek csapatok) annak is köszönhető, hogy a Busidó-kupa egyben ma-
gyar bajnokság is, amely nem keverendő össze az országos bajnoksággal.

– abból van több is, amolyan országos versenyek azok, de a magyar baj-
nokságból ez az egyetlen minden évben. aki itt nyer, az egy évig a legjobb 
a kategóriájában.

ennek szellemében aztán mindenki a maximumot adta az erejét és az 
akaratát tekintve egyaránt.

a nyolc küzdőtérnek és a jó rendezésnek köszönhetően estére már azzal 
a tudattal mehettek haza a bajnokok, hogy egy évig ők a „királyok”.

 
vAndA dUPlA
nem mondható el, hogy nyugodtan nyilatkozott Kiss 
Attila, s nem csak azért, mert millióan keresték. Ennél 
fontosabbra is figyelnie kellett. A kislányára, vandára, aki 
címvédőként érkezett a Pestszentimrei sportkastélyba, 
s ugyanúgy távozott. Egy küzdelmes és egy magabiztos 
győzelemmel védte meg az elsőségét, és lett másodszor 
is magyar bajnok.

 

UTóDOk  

Prokopp Sándorhoz, a nagy elődhöz méltó helyen rendezték meg a diák-
olimpia kerületi sportlövő versenyét. az iskolásokat a Zila kávéház telkén 
felállított sátor talán csak néhány méternyire attól a helytől fogadta, ahol 
egykor az olimpiai bajnok sportlövő, az 1912-es stockholmi játékok hadi-
puska-bajnoka gyakorolt, hogy aztán a dobogó legfelső fokára állhasson.

Most még nem volt ekkora 
a tét, a gyerekek csak a kerüle-
ti versenyeknél tartanak, és hol 
van még a vége…

– Jövő májusban, annak is a 
végén zárjuk majd a diákolimpi-
át. öröm, hogy 12 iskola négy-
négy fős csapata verseng a to-
vábbjutásért. Tíz méterről lőnek, 
álló testhelyzetben, légpuskával 
– mondta a diákolimpia „min-
dentudója”, Tasnádi András, aki 

meglepetéssel is előrukkolt. azzal, hogy a halhatatlan sportlövő bajnok fiát, 
lászlót is meghívta a Zila különtermébe.

a díszvendég mesélt az édesapjáról, és büszkén mondta, hogy a neve 
azért is maradhatott fenn máig, mert emléktáblája van a kávéház bejárata 
mellett, így naponta nagyon sokan szerezhetnek hírt a dicsőségéről.

részt vett az eseményen Galgóczy Zoltán alpolgármester, aki a beszédé-
ben elmondta, hogy Prokopp Sándor fényes sportpályafutása a mai fiatalo-
kat is sikerek elérésére ösztönözheti.                              
 

Pler: VereSéG
váratlan vereséget szenvedett a PlEr kézilabdacsapata az nB 
i/B hetedik fordulójában október 29-én.

a Dabas ellen lépett pályára Kovács Mihály csapata a lőrinci Sportcsarnok-
ban, s meglepetésre négy góllal alulmaradt a vidéki csapattal szemben (28-
24).

– Sajnos végig mi futottunk az eredmény után, mert már az első harminc 
perc után kétgólos volt a dabasiak előnye (13-11). Bíztam benne, hogy a má-
sodik játékrészben fordítani tudunk, de ehelyett tovább nőtt az ellenfél elő-
nye, így a végén kénytelenek voltunk tudomásul venni, hogy elszenvedtük 
második vereségünket – értékelte röviden a találkozót a vezetőedző.

a szakember azt is elmondta, hogy az együttese sok hibával játszott, nem 
a kellő agresszivitással és koncentrációval. Bár a játékvezetők inkább az el-
lenfelet „szerették”, nem fogja erre a vereséget.

a lőrinci csapat a harmadik helyen áll a bajnokságban, ugyanannyi pon-
tot gyűjtve a hét forduló során, mint a Tata.

Javításra november 13-án nyílik lehetőség, amikor a Százhalombattával 
mérkőzik meg a Pler – idegenben.

EZüstök 
és broNZok

� a németországi brandenburgban rendezték meg októ-
ber 14–16. között az utánpótláskorú szumózok Európa-
bajnokságát, amelyen a magyar válogatott tagjaként hat 

pestszentimrei sportoló is küzdőtérre lépett, szép sikereket elér-
ve. a kontinensbajnokságról csupa jót mesélt a Pestszentimrei 
birkózó sportegyesület, a PbsE vezetőedzője, Kapitány istván.
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�a magyar 
érdemrend 
tisztikeresztjével 

tüntették ki Varjú imre 
nyugalmazott plébá-
nost október 23-án. 
az elismerést surján 
lászló európai parla-
menti képviselő adta 
át a pestszentlőrinci 
mária szeplőtelen 
szíve-plébániatemp-
lomban a Varjú imre 
által bemutatott 
szentmise végén.

rótH FErENc   

Varjú Imre 1978-tól hu-
szonöt éven át volt plébános 
Pestszentlőrincen, és nyugdí-
jas papként ma is ott szolgál, az 
ibolya utcai Szent József-kápol-
nában. az idén nyáron ebben 
az egyházközségben ünnepelte 
pappá szentelésének hatvana-
dik évfordulóját, s az augusztus 
20-i nemzeti ünnep alkalmából 
adományozott tisztikeresztet 
ugyanebben a közösségben ve-
hette át októberben. a kitünte-
tést az 1956-os szabadságharc 
forradalmárainak odaadó lelki 
gondozásával induló, rendkí-
vüli elhivatottságban teljesített 
hat évtizedes papi szolgálatáért, 
valamint a Mátyás-templom 
műemlékvédelmi és szakrális 
szempontból is kivételes rekonst-
rukciójáért végzett meghatározó 
tevékenysége elismeréseként 
adományozta Varjú atyának 
Áder János köztársasági elnök.

Egymás 
szolgálatára
az ünnepi szentmisén részt vett 
Lomnici Zoltán, az emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke, Dö-
mötör István és Szarvas Attila 
alpolgármester, valamint Nagy 

Krisztina, a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi főiskola Pedagó-
gia Tanszékének a vezetője.

Szarvas attila a köszöntő-
jében kiemelte: fontos, hogy a 
mi generációnk és az utánunk 
jövők is megismerjék a titkot, 
ami lehetővé tette 1956 csodáját. 
azt, hogy Varjú imre és a hozzá 
hasonló fiatalok hitük és elveik 
szerint kiálltak az igazságért, 
becsülettel dolgoztak, és vállal-
ták a nehézségeket, az áldozato-
kat is azért, hogy a küldetésüket 
teljesítsék. 

„aszerint, hogy ki-ki milyen 
lelki ajándékot kapott, legyetek 
egymásnak szolgálatára” – idéz-
te nagy krisztina a szentírási 
szakaszt, amelyet Varjú imre 
a mottójául választott. – ezt a 

szolgáló szeretetet tapasztaltuk 
meg tőle mindig. Humorral, in-
telligenciával adta át nekünk a 
tudását, példát mutatva, hogyan 
érdemes a hitet közvetíteni.

Vigaszt Vitt
a szentmisét Tampu-Ababei Jó-
zsef plébános és Lejtényi Emá-
nuel káplán mutatta be. Szent-
beszédében Varjú imre Szent 
Pál Timóteushoz írt második 
leveléről elmélkedett.

– a papok részt kapnak Szent 
Pál apostoli és igehirdetési kül-
detéséből – mondta. – a hűséges 
szolgálatért esetenként megdi-
csér a főpásztorunk, néha kitün-
tetést kapunk. Ám van valami, 
ami itt, a földön, megfizethetet-
len, és ami nem a mi érdemünk. 

az, ha Pállal együtt elmondhat-
juk: „a jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, a hitet 
megtartottam.” ezt mindany-
nyian egyedül a Szentléleknek 
köszönhetjük.

a tisztikeresztet Áder János 
nevében Surján László adta át, 
aki elmondta: 

– a köztársasági elnök dön-
tött úgy, hogy a saját közössé-
gében kapja meg az ünnepelt 
a kitüntetést, és így talán még 
többet jelent ez. az egész közös-
séghez szól az elismerés, mert 
ráirányítja a figyelmet arra: itt 
van köztünk valaki, aki érték, 
akit érdemes figyelni, követni.

Surján lászló kiemelte Varjú 
imre életútjából 1956. november 
4-ét, amikor fiatal papként elvit-

te az oltáriszentséget a kórház-
ba, hogy vigaszt adjon azoknak, 
akik életük utolsó óráit élték.

sEm srác, 
sEm csuhás
Varjú imre a kitüntetés átvéte-
lekor felidézte, hogy 1956-ban 
nem „pesti srác” vagy „hőbörgő 
csuhás” akart lenni. azt tette, 
amit frissen felszentelt papként 
a kötelességének érzett. amikor 
börtönbe zárták, sokszor ébredt 
arra, hogy aznap kivégzés lesz. 
Ma is emlékszik a férfira, aki 
halála előtt hangosan fohászko-
dott: isten, áldd meg a magyart! 

– ezt kérjük ma is, imádkoz-
va azokért is, akik már nem le-
hetnek közöttünk – mondta.

CsAK 
A sZErEtEt…
Szeretném hinni, hogy 
sikerült közvetlen kap-
csolatot kialakítanom 
Varjú Imre atyával. 
Többször jártam a 
lakásán, hosszasan 
beszélgettünk, pon-
tosabban ő mesélt, 
s nem lehetett nem 
odafigyelni a szavaira.
Egyszer, amikor elbú-
csúztunk egymástól a 
kertkapuban, mond-
tam neki, látszik, hogy 
jó egészségben van. 
Csak ennyit válaszolt: 
– Addig élek, ameddig 
segíthetek másokon…
Tudta, hogy a lányom 
egyetemre felvéte-
lizik, s megígérte, 
rózsafüzért imádkozik 
érte. Amikor kiderült, 
hogy felvették, azon 
nyomban hívtam őt, 
és közöltem a jó hírt. 
Megint rövid volt a 
válasz: 
– Tudod-e, miért 
sikerült? Mert kétszer 
imádkoztam a rózsa-
füzért…
Az első találkozásunk 
alkalmával mesélt a 
gyermekkoráról, a ta-
nyasi életről, a nincs-
telenségről, a szegé-
nyes vacsorákról. 
– Nehéz lehetett – 
mondtam, amire ezt 
válaszolta: 
– Mindig ott volt ve-
lünk a szeretet.
Hogy ki is számomra 
Varjú Imre?
Talán az és annyi, 
hogy bizalmat áraszt, 
és meleg a kézfogása, 
miközben a szemedbe 
néz… A hitéhez min-
dig hű, a mellett végig 
kiálló atya… S nem 
mellesleg egy kedves, 
idős, de azért sportos 
bácsi…

vigasz humorral 
és intelligenciával
 „Addig élek, ameddig segíthetek másokon…”
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a művészetkedvelők közül sokan ismerik Nagy 
Ernő alkotásait, mert a kerületi rajztanár, kép-
zőművész amellett, hogy számos kiállításon vett 
részt az országban egyénileg vagy csoporto-
san, a választott szűkebb pátriájához is hűséges, 
többször láthattuk a képeit Pestszentimrén és 
Pestszentlőrincen is. legutóbb a Magyar festészet 
napja alkalmából rendezett tárlaton találkozhat-
tunk az akvarelljeivel a Pestszentimrei közösségi 
Házban. 

VargabEtűVEl 
a fEstészEthEz
Ha valaki azt gondolná, hogy a művésztanár élet-
útjában nem voltak vargabetűk, az nagyot téved. 
először a vendéglátós szakmát tanulta ki, majd 
gondolt egy nagyot, és 17 évesen beiratkozott a 
Medgyessy ferenc nevét viselő debreceni képző-
művészeti körbe és szabadiskolába. az ott szer-
zett inspiráció és tudás térítette el a vendéglátós 
pályától, és irányította őt a festészet felé. később 
munka mellett leérettségizett, és a nyíregyházi 
Bessenyei György Tanárképző főiskolán folytatta 

a tanulmányait, ahol rajz-vizuális kommunikáció 
szakos tanári képesítést szerzett. a főiskola elvég-
zése után leányfalun dolgozott, ott volt tanárként 
az első munkahelye. nagy ernő ezután egy kis 
időre felfüggesztette a tanítást, mivel a Pannónia 
filmstúdióban az ének a csodaszarvasról című 
animációs film munkálataiban natúrfestőként ve-
hetett részt. 

Miután befejezték a produkciót, a XViii. 
kerületi kapocs utcai általános iskolában he-
lyezkedett el. egy ideig párhuzamosan a Bras-
só iskolában is dolgozott, és 2009 óta kizárólag 
ebben az intézményben tanítja a rajzot. emel-
lett több mint 15 éve vezeti a Pestszentimrei 
közösségi Ház által diákok számára szerve-
zett kéthetes nyári képzőművészeti tábort.  
a tanítás mellett folyamatosan alkot és képezi 
magát. Mivel a művészi munkájában nagy szerepe 
van a színeknek, a Budapesti Műszaki egyetemen 
színdinamikát tanult nemcsics antal professzor-
tól, és 2001-ben megszerezte a szakmérnöki dip-
lomát. ezután elvégezte a képzőművészeti egye-
temen a rajztanári mesterszakot. Úgy gondolta, 
hogy eredendő szakterülete, a gasztronómia és a 
művészet szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért 
a szakdolgozatát Gasztronómia a képzőművészet-
ben címmel készítette.  

nagy ernő régebben olajfestékkel dolgozott, 

de miután panellakásban lakik a családjával, és a 
hígítónak nagyon erős szaga van, amikor megszü-
lettek a kisfiai, a felesége megkérte, hogy ne fes-
sen ezzel az anyaggal. az akvarellfestés az utóbbi 
években került az érdeklődési körébe.

mEstErEK Között
– a szabadon maradó papír fehér villanásai, a szí-
nek lágy összemosódása, a lazúros átfedések a lírai 
alkatomhoz illő kifejezési formává teszik az akva-
rellt – mondta a művész. – Mindig feszültséggel 
teli várakozással kezdek hozzá a festéshez, alkotás 
közben kiadom az érzelmeimet, és remélem, hogy 
átszínezhetem kicsit a hétköznapok szürkeségét.   
az akvarell mellett tusrajzokat is készít, és a távo-
labbi terveiben az olajfestés is szerepel. nyaranta a 
Dúzsi Művésztelepen alkot, ahol tájképeket és port-
rékat fest, de néha elkalandozik más témák felé is.  
nagy ernő 2015-től tagja a nemzetközi akvarell-
szövetségnek (iWS). Sikernek könyveli el, hogy 
idén áprilisban részt vett egy alkotása az olaszor-
szági fabrianóban mintegy száz ország akvarellis-
táinak részvételével tartott találkozón, ahol nagy 
mesterek képeivel együtt volt látható a munkája. 
Szeptemberben a Stefánia-palotában az iWS ma-
gyar tagozata által szervezett nemzetközi akva-
rellfesztiválon is szerepelt képe.  

Ê Fülep E.

GaSZTrOnóMia éS MűVéSZeT
Szürke helyett színezett hétköznapok 

Varjú Imre atya magas állami kitüntetésben részesültPortré

szerencsés helyzetben van az a diák, akit nagy Ernő képzőművész tanít a raj-
zolás tudományára, főként akkor, ha fogékony a képzőművészetre, hiszen sok 
hasznos gyakorlati és elméleti tudnivalót gyűjtögethet a „batyujába”.

varjú imre atya 1978-tól huszonöt éven át volt plébános Pestszentlőrincen, és nyugdíjas papként ma is itt szolgál


