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viGyáZaT, Csalnak!

A NyugDÍJAs AkADéMiáN kovács György 
geronto-andragógus, a zsigmond király 
egyetem óraadó tanára bevallottan nem 
egy hétköznapi előadásra készült. Az idő-
sek becsapásának megelőzéséről tartott 
érdekes előadást. A svindlerek hálójában 
című november 4-i rendezvényen elsősor-
ban az érintett korosztály áldozattá válásá-
nak lelki és társadalmi okairól beszélt.

ElisMErés

NEM csuPáN PEstsZENtiMrE, hanem az 
egész kerület rangos és fontos eseménye 
a pestszentimréért díj átadása, amelyet a 
dr. széky endre pestszentimre történeti 
társaság kuratóriuma hagyományosan a 
novemberi közgyűlésén nyújt át. ebben az 
esztendőben perge zsoltné kékesi Gabriella 
óvodapedagógus és dr. kocsár tibor se-
bész főorvos példamutató pályáját díjazták. 

érdEMEs olTaTni

A NEDvEs és HiDEg időjárás komoly megter-
helést jelent az emberi szervezet számára, 
így fogékonyabbak leszünk a náthára és 
az influenzára is. A megfázást, a náthát 
és az influenzát egyaránt vírusfertőzés 
okozza, de az influenza lefolyása súlyosabb 
lehet. Megelőzésként célszerű erősíteni az 
immunrendszerünket, de a leghatékonyabb 
védekezés a védőoltás.

rEPTéri konCErT

rEPülőtérEN koNcErtEZNi? nem lehe-
tetlen. október 22-én az 1-es terminál 
utascsarnokában adtak hangversenyt a 
cAFe budapest fesztivál keretében a debre-
ceni kodály Filharmonikusok, a kodály kó-
rus, a talamba ütőegyüttes és a vörösmarty 
Gyermekkar. A koncert ötlete onnan jött, 
hogy két évvel ezelőtt itt tartották a kerületi 
önkormányzat karácsonyi ünnepségét.

rEForMáCiÓ 500

A rEForMáció 500. évForDulóJA alkalmából 
a nemzeti Múzeum és a reformáció em-
lékbizottság Menő reformáció címmel szer-
vezett vándorkiállítást. A tárlat egy csuklós 
buszban kapott helyet, és október végén a 
pestszentimrei református egyházközség 
temploma előtt várta a látogatókat. A cél a 
reformáció történelmi emlékeinek és máig 
ható örökségének a bemutatása.

4. oldal 8. oldal 9. oldal 11. oldal2. oldal
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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 
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Félelem
nélkül 
1956. november 4-én 
hajnali 4 órakor indult 
meg a magyar for-
radalom és szabad-
ságharc leverésére 
a szovjet hadsereg. 
a támadás napja az 
idegen hatalom ellen 
küzdő, szabadságra 
vágyó nemzet gyász-
napja lett.

A Hargita téren no-
vember 4-én tartott 
megemlékezésen Ughy 
Attila polgármester úgy 
fogalmazott, hogy külö-
nös, kegyetlen játéka a 
sorsnak, hogy a nemzeti 
gyásznapon az életet 
éltetjük. A Hargita téri 
emlékmű köveire felvé-
sett több mint kétezer 
mártírnév ugyanis azokra 
a napokra emlékeztet, 
amikor a magyar nemzet 
jobban akart élni. Hogy 
ezért halni kellett, az a 
történelem legigazság-
talanabb döntései közé 
tartozik. A polgármester 
figyelmeztetett, hogy 
az ünneplőruha nem 
elég ahhoz, hogy méltó 
módon emlékezzünk a 
mártírokra.
kucsák lászló, a XvIII. 
kerület országgyűlési 
képviselője a világon 
páratlan szabadság-
harcnak nevezte az 
1956-os eseményeket, 
amikor a harc azért folyt, 
mert a nemzet szaba-
don akart dönteni arról, 
hogy miképpen éljen. 
A képviselő megemlé-
kezett pestszentlőrinc 
legtragikusabb 1956-os 
eseményéről, a Fröhling 
pékségnél elkövetett 
vérengzésről is.

Bővebben az 5. oldalon
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A kormány 2010-ben célként határozta 
meg, hogy Magyarország Európa leg-
biztonságosabb országai közé kerüljön. 
A kabinet erőfeszítései nyomán hazánk-
ban számottevően csökkent a bűncse-
lekmények száma az elmúlt hét évben. 

lap a világ tíz legbiztonságosabb országa 
közé sorolta hazánkat. Chilével, Svájc-
cal, Bhutánnal, Tuvaluval, a Fidzsi-szi-
getekkel, Új-Zélanddal, Izlanddal, Mál-
tával és Írországgal együtt kerültünk 
a top 10-es listára.
Orbán Viktor miniszterelnök október 
9-én, a rendőrség állományába kine-
vezett 227 tiszthelyettes ünnepélyes 
eskütételén és az új szolgálati gépjár-
művek szemléjén beszélt arról, hogy 
Magyarország ma már a legmegbízha-

tóbb helyek egyike. Hangsúlyozta, hogy 
Európában a következő években a biz-
tonság lesz a legnagyobb érték. Nemcsak 
a családok nyugodt és kiszámítha-
tó élete múlik majd ezen, hanem ha-
zánk teljesítménye, gazdasági sikere is. 
A kormányfő szerint a magyar rend-
őrök munkája tiszteletet érdemel, hi-
szen az elmúlt években úgy védték meg 
az ország és Európa határát, hogy köz-
ben a közbiztonság is javult.

Folytatás a 3. oldalon

� A KORMÁNY 
ERŐFESZÍTÉSEINEK 
KÖSZÖNHETŐEN 

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
JELENTŐSEN CSÖKKENT 
A BŰNCSELEKMÉNYEK 
SZÁMA MAGYARORSZÁGON, 
ÉS PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 
KÖZBIZTONSÁGA IS 
JAVULT. KUCSÁK LÁSZLÓ 
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐNEK 
KÖSZÖNHETŐEN 
A KERÜLET NEMRÉGIBEN 
80 MILLIÓ FORINTOS 
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST 
KAPOTT, AMI TÖBBEK 
KÖZÖTT A TÉRFIGYELŐ 
KAMERARENDSZER 
FEJLESZTÉSÉRE 
FORDÍTHATÓ.

VÁROSKÉP

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 
KÖZBIZTONSÁGA IS JAVULT. 
A SÚLYOS ÉS ENYHÉBB TESTI 
SÉRTÉSEK, A GARÁZDASÁG, 
AZ ÖNBÍRÁSKODÁS 
ÉS A KÁBÍTÓSZERREL 
KAPCSOLATOS 
BŰNCSELEKMÉNYEK 
SZÁMA EGYARÁNT 
CSÖKKENT A KERÜLET 
HATÁRAIN BELÜL.

Míg 2015-ben 1259 lopás történt, addig 
2016-ban már csak 931. Az előző évben 
44 személygépjárművet tulajdonítottak 
el bűnözők – ez az adat tavalyelőtt még 
63 volt. Az autófeltörések száma csekély 
mértékben csökkent, a lakásbetörése-
ké azonban jelentősen, 260-ról 162-re. 
Nagy zuhanás � gyelhető meg a rablások 
és a rongálások számában is: míg előbbi-
ből 2015-ben 25-öt, addig 2016-ban csak 
9-et, utóbbiból pedig 2015-ben 106-ot, 
2016-ban 86-ot regisztráltak.
Kucsák László lobbitevékenységének 
köszönhetően a kerület nemrégiben 
80 millió forintot kapott a kormányzat-
tól a XVIII. kerületi lakosság szubjektív 
biztonságérzetének javítására, amit az 
országgyűlési képviselő kiemelt feladat-
ként kezel.
Egy nemrégiben készült felmérés szerint 
a vizsgált 163 országból Magyarország 
ma a 15. helyen áll a közbiztonságot ille-
tően. A brit külügyminisztérium listája 
alapján ezen a nyáron a Daily Star című 

„

„

A 80 MILLIÓ FORINTOS 
KORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁST A XVIII. 
KERÜLETI LAKOSSÁG 
BIZTONSÁGÉRZETÉNEK 
JAVÍTÁSÁRA FORDÍTJÁK.

Kucsák László: 
A rend a legfontosabb 
közösségi érték

TÖBB 
PÉNZ JUT 
A KÖZBIZTONSÁGRA

xxxxxx 

Bővebben a 3. oldalon
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2 Közélet Az idősek jó szívére és hiszékenységére alapoznak a csalók

Puskás AttilA   

Mi okozza azt, hogy az év-
tizedek múlásával a felgyűlt 
élettapasztalat, bölcsesség és 
tudás ellenére könnyen a szél-
hámosok csapdájába esnek az 
„öregek”? Lehet-e ez ellen vé-
dekezni? Kovács György idős-
képzési szakember felhívta a 
figyelmet arra, hogy a csalók 
ellen nincs százszázalékos vé-
delem, de az idősek is sokat te-
hetnek azért, hogy ne váljanak 
áldozattá. 

Modern 
bűnözők
A csalás folyamatáról szólva 
az előadó elmondta, hogy a 
modern világban az elektro-
nikus hálózatok, az internet, 
a társkereső és a közösségi ol-
dalak a csalókat segítik, mert 
arc és név nélkül képesek az 
áldozatok bizalmába férkőzni, 
és személyes találkozás nélkül 
tudják megszerezni a legfon-
tosabb személyes adatokat a 
lakcímtől a bankkártya- és 
bankszámlaszámig.

– Elterjedt a társkereső 
oldalak révén elkövetett csa-
lás. Az idősek, de a fiatalok 

is, könnyen összeakadhatnak 
olyan személyekkel, akik a 
jóhiszeműségüket és főleg az 
egyedülléttől való félelmüket 
kihasználva a bizalmukba fér-
kőznek. Pillanatok alatt akár 
olyan helyzetben is találhatja 
magát az áldozat, hogy a pén-
ze vagy akár a háza, lakása a 
bűnöző tulajdonába került.

Az érzelMek 
csApdájA
Amíg valaki fiatal, addig nagy 

távlatokban gondolkodik, az 
élet számos területén keresi a 
lehetőségeket. Idősebb korban 
kezd beszűkülni világ, és az 
ember rádöbben, hogy magá-
nyosan ül otthon. 

– A jó értelemben vett 
öregség nagyon sokszor ész-
revétlenül lep meg bennün-
ket. Sokan észre sem veszik, 
hogy elmúltak hetvenévesek, 
sőt akár elérték a nyolcvan 
évet is. Ez a jó öregedés – fo-
galmazott Kovács György. – A 
szociális öregedés következ-
ménye a nyugdíjba vonulást 
követő életritmus-változás. Ez 
még azoknál is gondot okoz-
hat, akik tudatosan készülnek 
a nyugdíjas éveikre, mert egy-
két éven belül rádöbbennek, 
hogy nem ezt az életformát 
szeretnék élni. Az öregedéssel 
együtt jár az is, hogy az em-
bert egyre inkább az érzelmei 
vezetik, megsajnálják a mási-

kat, hiszékenyebbek lesznek, 
és egy jó szóért cserébe nyíl-
tan kiadják magukat. A csalók 
csak erre várnak. Vagyis arra 
alapoznak, hogy időskorban 
mindenkin automatikusan se-
gíteni akarunk, az óvatosság 
helyett a hiszékenység kereke-
dik felül, és fel sem tételezzük, 
hogy egy romlott világban 
élünk, ahol könnyen lépre 
csalják az embert.

BajBan lévő 
unoka
Gyakran megszerzik 
az idősek pénzét a 
bűnözők a bajban 
lévő hozzátartozó 
meséjével. a csalás 
egy telefonhívással 
kezdődik, amikor va-
laki eljátssza a rokon 
szerepét, közölve 
az idős szülővel, 
nagyszülővel, hogy 
bajban van – például 
balesetet szenve-
dett –, és pénzre 
van szüksége, de 
nem tud érte menni, 
ezért elküld vala-
kit. Természetesen 
a futár is csaló, és 
az átadott pénznek 
nyoma vész. az ilyen 
csalás megelőzhető, 
ha a rokonainkkal 
megbeszélünk egy 
személyes ellenőrző 
kérdést, amire a jó 
válasz mintegy jel-
szóként működik, és 
aminek hiányában a 
telefonáló lebukik.

� bevallottan nem egy hétköznapi előadásra 
készült az idősek becsapásának megelőzé-
séről a nyugdíjas Akadémián kovács György 

geronto-andragógus, a zsigmond király egye-
tem óraadó tanára. A svindlerek hálójában című 
november 4-i előadásban elsősorban az érintett 
korosztály áldozattá válásának lelki és társadalmi 
okairól beszélt.

Városkép I Budapest, XVIII. kerület pestszentlőrInc–pestszentImre Önkormányzatának díjtalan kÖzéletI lapja
Megjelenik kéthetente 42 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 292-3233 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. 
n Munkatársak: Fülep Erzsébet, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Puskás Attila, Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Ványi Ákos

n Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. n Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető n Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 
A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog 

fenntartva. A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy 
a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes 

hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.
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SVInDLErEK 
háLójáBAn
Hogyan ne váljunk áldozattá?

Képviselői fogadóórák

uGhy aTTila

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖTÖr isTván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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.zoltan@
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

kassai dániEl

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.). 

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.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
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.

a CsalÓT is BE lEhET CsaPni
Az időseket érintő leggyakoribb csalásforma az 
úgynevezett trükkös csalás vagy trükkös lopás. Ilyen 
esetekben a bűnözők valamilyen indokkal – bármi-
lyen közüzemi óraleolvasás ürügyén vagy rosszullétet 
színlelve – próbálnak bejutni a lakásba.
– A legfontosabb az, hogy ha csak lehet, ne egyedül 
nézzünk szembe ezekkel az alakokkal. Ha gyanako-
dunk, akkor szóljunk a szomszédnak, hogy legalább 
ketten figyelhessük az illetőt – tanácsolta kovács 
György. – A szolgáltatók pedig jelzik, ha fel akarják 
keresni az ügyfelet. Ha ez nem történt meg, és be-
csönget valaki, hogy például a gázművektől jött, ak-
kor ne engedjük be, hanem kérjük meg, hogy várjon, 
amíg felhívjuk a céget. Ha csalóval állunk szemben, 
akkor menekülni fog.   

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.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
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 Béla. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

kovács györgy geronto-andragógus, a Zsigmond király Egyetem óraadó tanára veszélyes trükkökre hívta fel a figyelmet
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TART MÉG A NEMZETI 
KONZULTÁCIÓRÓL SZÓLÓ 
LEVELEK KÉZBESÍTÉSE
Még mindig tart a nemzeti konzultációról szóló levelek 
kézbesítése. A kormány abban bízik, hogy minél többen 
kitöltik, visszaküldik a kérdőívet. Erre az interneten is 
lehetőség van. A konzultáció Soros György tervéről szól, 
amelynek alapján éves szinten egymillió menedékkérőt 
telepítenének be Európába, lebontanák a kerítéseket, és 
minden bevándorló évente 9 millió forintnak megfele-
lő eurót kapna lakhatása, megélhetése � nanszírozására. 
A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció hét pontból álló 
kérdőívének kitöltésére november 24-ig van lehetőség.

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSI 
PROGRAM AZ ISKOLA-
ELHAGYÁS CSÖKKENTÉSÉRE
Átfogó fejlesztési programot indít az Oktatási Hivatal (OH) az iskolaelha-
gyás csökkentésére. A projekt 12,9 milliárd forintos európai uniós támo-
gatásból valósul meg, és keretében a lemorzsolódásnak leginkább kitett 
150 óvoda és 300 iskola intézményfejlesztését valósítják meg. Az iskola-
elhagyás csökkentése stratégiai célja a kormánynak, és a remények sze-
rint egy ilyen volumenű szakmai beavatkozás enyhíti majd a problémát. 
Az EFOP-ban, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban az 
OH mintegy 1300 munkatársa vesz részt: a helyzetfelmérést elvégző szak-
emberektől az intézményben segítő mentorokon, a szakmai továbbképzé-
seken részt vevőkön át az eszközbeszerzésben segítő munkatársakig.

230 MILLIÓ FORINT 
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
FIATALOK DIPLOMASZERZÉSÉRE
A kormány idén 230 millió forintos ösztöndíjjal segíti a hátrányos hely-
zetű � atalok diplomaszerzését. Az Út a diplomához ösztöndíjprogramban 
mintegy ezer hallgatót segítenek abban, hogy fedezni tudják a hátrányos 
helyzetükből adódó többletköltségeket, és elkerüljék az iskolaelhagyást. 
Az ösztöndíj egyik eleme egy szabadon felhasználható támogatás, amely 
a mostani félévben a tavalyinál 10 ezer forinttal magasabb, 135 ezer forin-
tot tesz ki, míg a másik eleme tandíjtámogatás. Utóbbi a tandíj 95 százalé-
kára terjedhet ki, de legfeljebb 400 ezer forint lehet. A kormány 2012-ben 
indította el az Út a diplomához programot, amely akkor 79 millió forintos 
keretösszegből mintegy 400 hallgatót segített.

a komfortérzetüket. Rendőre-
ink és polgárőreink továbbra 
is fellépnek az állampolgárok 
szubjektív és objektív biztonsá-
gérzetét befolyásoló jogsértések 
ellen, kihasználják a közterületi 
tér� gyelő kamerák adta lehető-
ségeket – fogalmazott Kucsák 
László, hozzátéve: a rendszer 
felújítása és bővítése a kiemelt 

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)

A rendőrség statisztikai adatai-
ból kiderül, hogy a kerület ka-
merákkal meg� gyelt területein 
jóval kevesebb vagyon elleni 
bűncselekményt követtek el, 
mint azokon a részeken, ahol 
még nem telepítettek ilyen esz-
közöket. 
– Ahol javultak a bűnözési mu-
tatók, ott nőttek az ingatlanárak 
is. Az elmúlt években több új, 
zártabb kialakítású társasház és 
lakópark épült a kerületben. Sok 
helyen működik portaszolgálat, 
és több a tér� gyelő kamera is 
ezeken a környékeken. A bizton-
ság növekedése a lakásárakban is 
érződik – mondta az országgyű-
lési képviselő.
Kucsák László fontos feladatának 
tekinti a kerület közrendjének és 
közbiztonságának a fenntartá-
sát és további javítását. Lobbi-
tevékenységének köszönhetően 
a kerület nemrégiben 80 millió 
forintot kapott a kormányzattól 
e célok megvalósítására. 
– A közbiztonság a nemzet fel-
emelkedését szolgáló alapér-
ték, ezért kiemelt célunk, hogy 
megvédjük a kerületben élő-
ket, növeljük a nyugalmukat, 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ 
HOZZÁTETTE, HOGY 
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 
KÖZBIZTONSÁGA 
IS FOLYAMATOSAN 
JAVULT. A KERÜLET-
BEN REGISZTRÁLT 
BŰNCSELEKMÉNYEK 
SZÁMA 2015-BEN 
MÉG CSAKNEM 
3900 VOLT, EGY ÉVVEL 
KÉSŐBB KÉSŐBB ALIG 
TÖBB, MINT 2400. 
EZEKBŐL 567 
TÖRTÉNT KÖZTERÜ-
LETEN, AMI MAJDNEM 
ÖTVENNEL 
KEVESEBB, MINT 
EGY ÉVVEL 
KORÁBBAN. feladatok közé tartozik. Továbbá 

a 80 millió forintos támogatás-
ból okospadokat fognak telepí-
teni a kerület forgalmas helyeire. 
A padokra szerelt tér� gyelő 
kamerák - a gyorsabb adatfor-
galom és a jobb képminőség - 
lehetővé fogják tenni a nyomo-
zási eredményességi mutatók
további javulását.

„

„

„

„
A KORMÁNY ERŐFESZÍTÉSEI 
NYOMÁN JELENTŐSEN CSÖKKENT 
A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA.

A KÖZBIZTONSÁG 
A NEMZET 
FELEMELKEDÉSÉT 
SZOLGÁLÓ ALAPÉRTÉK, 
EZÉRT KIEMELT CÉLUNK, 
HOGY MEGVÉDJÜK 
A KERÜLETBEN 
ÉLŐKET, NÖVELJÜK 
A NYUGALMUKAT, 
A KOMFORTÉRZETÜKET.

NAGYOBB 
SZIGOR, 
KEVESEBB 
BŰNCSELEKMÉNY
Folytatás a 1. oldalról

 2010-hez képest ma mintegy 
hétezerrel több rendőr szolgál 
Magyarországon, és ez a szám 
még növekedni fog. Így vált le-
hetségessé a 24 órás közterületi 
jelenlét, a körzeti megbízotti 
állomány szinte teljes feltöltése 
és a terveknek megfelelő ha-
tárvadászképzés. Emellett csak 
az idén több mint 15 milliárd 
forintot fordítottak a rendőr-
ségi járműpark megújítására, 
legutóbb 387 gépkocsit adtak 
át a szolgálatnak, a következő 
években pedig a teljes járműál-
lományt szeretnék kicserélni.
Jelentős börtönfejlesztések is 
történtek az elmúlt években, 
több mint másfél ezer férőhellyel 
növelték a büntetés-végrehajtási 
intézetek befogadóképességét. 
A 2016-ban elindított 46 mil-
liárd forintos börtönprogram 

megvalósításával pedig 2019-ig 
kilenc vidéki településen léte-
sülhet büntetés-végrehajtási in-
tézmény.
A 2018-as költségvetés elfoga-
dásakor kiemelt cél volt a köz-
biztonságra fordított összeg 
növelése, így a rendvédelemre 
több mint 80 milliárd forint 
jut. A hírek szerint a rendőrség 
22 milliárd forintos többlettá-
mogatással számolhat, a jár-
művek amortizációs cseréjére 
5 milliárd forintot költenek. 
A kormány döntésének megfe-
lelően a Készenléti Rendőrség 
háromezres létszámnövelésre 
kapott lehetőséget, ezért szep-
tembertől aktívan toboroznak. 
Kucsák László hangsúlyozta, 
hogy ezek a változások, fejlesz-
tések a XVIII. kerületet és annak 
lakosait is érinteni fogják.

Kucsák László: „Kiemelt célunk, 
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Az idősek 
tisztelete
az idősek világnapja alkalmából a kerü-
leti nyugdíjasklubok képviselőit köszön-
tötték a kondor Béla közösségi házban 
október 25-én.

Az EnSZ Közgyűlése 1991 októberétől jegyzi 
az idősek világnapját. Hajzlinszki Annamária, 
a közösségi ház kommunikációs referense, egy-
ben a program moderátora így nyilatkozott az 
ünneppel kapcsolatban: 

– Igenis minden évben legyen egy nap, ami-
kor mindenki azon értékekre gondol, amelye-
ket az idősödő emberek az életük során fel-
halmoztak, szűkebb és tágabb környezetüknek 
átadnak. Ők türelemre, elfogadásra tanítanak, 
társadalmunk hasznos tagjai, nagy szükségünk 
van rájuk. 

Dömötör István alpolgármester így kezdte a 
köszöntőjét:

– Az elmúlt évszázad nem szűkölködött vi-
haros időszakokban. A mindenkori idősebb 
generációnak komoly és elvitathatatlan szerepe 
volt az ország talpon maradásában. A háború-
kat, majd az 56-os eseményeket követően az 
önök hozzáállása és munkája kitűnő példát mu-
tatott és mutat a jelen és a jövő generációjának. 

A program részeként Bődy Antal előadta 
Szép Ernő Gyermekjáték című versét. Ezt kö-
vetően az Operett Voices Társulat operett-, 
magyarnóta- és örökzöld slágerekből összeállí-
tott, Borban a vigasság című műsora nemcsak 
az idősebbeket késztette mozgásra, éneklésre, 
hanem kortól függetlenül minden kéz és láb kö-
vette a ritmust. 

A szépkorúak köszöntése kedves ajándéko-
zással és állófogadással zárult.

Ê -gönczöl-     

Egységre 
törekednek
karácsony Gergely szerint az egyéni 
választókörzetekben elnyert képviselői 
mandátumokkal lehet kormányváltást el-
érni, de ehhez létre kell jönnie egy párt-
törekvésektől független baloldali egyez-
ségnek. a Párbeszéd Magyarországért 
(PM) miniszterelnök-jelöltje, Zugló pol-
gármestere a Bal18 közéleti kávézó ven-
dégeként többek között az alapjövede-
lem kérdéséről és az oktatáspolitikáról 
beszélt.

Az oktatásról szólva Karácsony Gergely kifejtet-
te, hogy újra előtérbe kell állítani a tudás meg-
szerzésének lehetőségét, ösztönözni és segíteni 
kell a fiatalokat, hogy minél többen juthassanak 
be a felsőoktatásba és szerezhessenek diplomát. 

– Az iskolák fenntartását vissza kell helyez-
ni az önkormányzatok kezébe. Persze más egy 
fővárosi, és más egy kistelepülésen lévő iskola 
helyzete, de a nagyobb településeken az önkor-
mányzat lehetne a fenntartó. Ugyanakkor azt 
is el tudom képzelni, hogy több kistelepülésen 
közösen, egyfajta összefogás eredményeként, 
a polgármesterekből álló testület gyakorolná a 
fenntartói jogokat.

Az alapjövedelem kérdésében a PM politiku-
sa úgy fogalmazott, hogy a szociális biztonság a 
XXI. században nem merülhet ki abban, hogy 
csak papíron, paragrafusokban létezik. 

– Amikor olyan jövő elé nézünk, hogy vár-
hatóan tíz-húsz év éven belül a ma ismert 
munkakörök ötven százalékát ki fogják váltani 
a robotok, akkor arra fel kell készülni. A jövő 
társadalma nem a munkaalapú társadalom 
lesz. A mindennapokban rengeteg olyan mun-
kát végzünk, amiért nem kapunk jövedelmet. 
Gondolok itt például a gyerekneveléssel, a ház-
tartással vagy a beteg hozzátartozók ápolásával 
kapcsolatos, illetve a lakóközösségért, a lakóhe-
lyünkért végzett feladatokra, miközben azokból 
a munkákból, amelyekért jövedelem jár, egyre 
kevesebb van. Az alapjövedelem egy állampol-
gári jogon járó szociális juttatás. Van már rá 
példa más országokban. 

Karácsony Gergely azt is kifejtette, hogy újra 
kell gondolni a családtámogatási politikát, mert 
nem helyes az, hogy a kedvezményekkel a ma-
gasabb jövedelmű családok járnak jól.

Ê -puskás-

Elengedni, 
megőrizni

 

Az elmúlt héten, amikor a halottainkra emlékez-
tünk, velük töltöttünk néhány órát – de nélkülük 
–, sokakban felvetődhetett ezen írás címének két 
szava, azok összebékíthetetlen ellentéte: elenged-
ni, megőrizni…

Tetszik, nem tetszik, akarjuk, nem akarjuk, 
meg kell tanulnunk kezelni ezt, mert az itt töltött 
éveink során mindnyájunk előtt ott áll, s nem is 
egyszer kell tudnunk elengedni és megőrizni…

Amikor a szeretteinktől búcsúzunk, amikor 
rájuk emlékezünk a sírjaiknál vagy a hideg-rideg 
urnáik előtt, ennek a kettősségnek a békéjét kell 
megtalálnunk a lelkünkben, s akkor mondhatjuk 
el óvatosan: talán rendben vagyunk velük, és ha 
volt, törlesztettünk valamit az adósságunkból, 
amit amúgy senki sem hajtana be rajtunk.

Legalábbis nem itt, nem ebben az árnyékvi-
lágban. Hogy a túlvilágon mennyire lesznek szi-
gorúak velünk, azt nem tudhatjuk. Talán a földi 
szerencsénknek, talán a jól kitalált világunknak 
köszönhetően van ez így, s jól, mert ugyan minek 
mindig elébe menni annak, ami úgyis eljön, és 
amit mindig szeretnénk odébb tolni, halogatni?

De nem a kedvünk szerint működik sem az 
itteni világ, sem az, amelyik túl van az életen.

Lehet, hogy ezért kell megtanulni a címben 
szereplő két szót. Mert ha már tudjuk, akkor 
könnyebb lélekkel engedjük el azt, akit nem aka-
runk, s könnyebben őrizzük meg a szeretteink 
emlékét a következő találkozásig. 

Ê róth Ferenc

FELhÍVáS
TiszTelT lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Budapest Főváros Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata a Xviii. kerület, 153406 
helyrajzi számú területre (az attila, 
Előd, Csarnóta és levente utca által 
határolt területre) új kerületi építési 
szabályzat készítését kezdte el.

A XVIII., Attila, Előd, Csarnóta és Le-
vente utca által határolt terület, a 153406 
helyrajzi számú telek övezeti besorolása 
Z-KK-XVIII, vagyis közkert. A Magyar 
Katolikus Egyház tulajdonában lévő te-
rületen egy templom helyezkedik el. A 
telken az egyház óvodát szeretne létesíte-
ni, ami a jelenlegi övezeti besorolás miatt 
nem lehetséges. 
Az övezeti besorolás megváltoztatása és a 
terület rendeltetésének módosítása miatt 
kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készíté-
sére van szükség.
Az új tervvel kapcsolatos lakossági véle-
ménynyilvánításra a településrendezési 
eszköz készítésének véleményezési szaka-
szában, a partnerségi egyeztetés keretében 
lesz lehetőség. A véleményezési dokumen-
tum a www.bp18.hu oldal hirdetményei 
között, valamint a polgármesteri hivatal 
főépítészi csoportjának oldalán, a http://
www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/
foepiteszi-csoport címen lesz elérhető.
a kÉsz készítésével kapcsolatban la-
kossági fórumot tartunk. 
időpont: 2017. november 13. (hétfő), 17 
óra
Helyszín: 1181 Üllői út 400. I. emeleti 
aula
Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) ön-
kormányzati rendelet 3. § alapján fogal-
mazzák meg a kerületi építési szabályzat 
készítésével kapcsolatos véleményüket és 
észrevételeiket, s azokat elektronikus for-
mában juttassák el a partnersegi@bp18.
hu e-mail címre. 
a vélemények és észrevételek megkül-
désének határidejét a www.bp18.hu 
honlapon, a főépítészi csoport oldalán 
tesszük közzé az előzetes tájékoztatási 
anyaggal együtt. 
 Ê Jankovits vera

főépítész

A díjat a több mint negyedszázada sikeresen mű-
ködő Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti 
Társaság alapította és ítéli oda évente egyszer 
olyan személyeknek, akik a munkájukkal, köz-
életi szerepvállalásukkal a helyi közösséget szol-
gálták, szolgálják.

A társaság november 2-án tartott közgyűlés-
ének keretében Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter nyújtotta át a bronzból készült plakettet a két 
idei díjazottnak. 

A független kuratórium döntése alapján Perge 
Zsoltné Kékesi Gabriella óvodapedagógus és dr. 
Kocsár Tibor sebész főorvos részesült a kitünte-
tésben. 

Perge Zsoltné családja több generáció óta 
él Pestszentimrén, ő maga óvónői diplomájá-
nak megszerzése után tért ide vissza, és egykori 

óvodájában, az Eke utcában kezdett dolgozni, s 
ugyanitt a napsugár óvoda vezetője lett. 2014-ben 
nagy része volt a Szélső utcai napvirág tagóvoda 
létrehozásában, ahol idén augusztus, vagyis veze-
tői visszavonulása óta óvodapedagógusként dol-
gozik. 

Dr. Kocsár Tibor a jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
házban és a Zsebők Zoltán Szakrendelőben dol-
gozott orvosként, 2009–11 között a Pintér Kál-
mán Szakrendelő első igazgató főorvosa volt, ma 
pedig a lőrinci szakrendelő sebészeti osztályát 
vezeti.

Az eseményen átadtak még egy elismerést: 
a Széky Társaság plakettjét Szabó Renáta, a 
Pestszentimrei Sportkastély rendezvénycsoport-
jának vezetője vehette át. 

Ê k. gy.

Az eskü szövegét 11 erdélyi és egy szerbiai ma-
gyar kérelmező mellett egy német hölgy és egy 
azerbajdzsáni férfi mondta el.

A kettős állampolgárságról szóló törvény 
2010 augusztusában lépett hatályba, azóta 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén már több mint 
ezren tették le az állampolgársági esküt. Idén 
összesen ötvenöten vehették át az állampol-
gárságról szóló iratot a XVIII. kerületben. 

Az önkormányzat tájékoztatása szerint, te-
kintettel a kérelmek számára, néhány hónap 
múlva válhatnak többen magyar állampolgár-
rá.

A törvény értelmében a határon túli magya-
rok kedvezményes egyszerűsített eljárásban, a 
kérelem beadását követően három hónapon 
belül juthatnak állampolgársághoz.

Ê P. A.

óvodapedagógus és főorvos kapta 
a legrangosabb elismerést
nem csupán Pestszentimre, hanem az egész kerület rangos és fontos eseménye a 
Pestszentimréért díj átadása, amelyet a dr. széky Endre Pestszentimre Történeti Társa-
ság kuratóriuma idén Perge Zsoltné kékesi Gabriella óvodapedagógusnak és dr. kocsár 
Tibor sebész főorvosnak ítélt oda, szabó renáta a széky Társaság plakettjét kapta. 

Esküt tettek
Tizennégyen tették le az állampolgársági esküt október 17-én a Xviii. kerületben. ughy 
attila polgármester a városháza-díszteremben adta át a magyar állampolgárságot iga-
zoló okiratokat. 
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5Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk a nemzeti gyásznapon Közélet

�A szovjet katonai 
támadás 1956. no-
vember 4-én hajnali 

4 órakor indult meg a 
magyar forradalom és 
szabadságharc leveré-
sére. Alig több, mint egy 
órával később, 5 óra 20 
perckor nagy Imre rá-
dióbeszédre kényszerült, 
amely élete utolsó szabad 
megnyilatkozása volt.

Puskás AttilA    

A Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsának elnöke híres rádióbeszéd-
ében bejelentette a szovjet csapatok 
támadását, melynek célja a törvényes 
magyar demokratikus kormány meg-
döntése.  Ekkor hangoztak el az azóta 
történelmivé vált mondatai: „Csapata-
ink harcban állnak! A kormány a he-
lyén van!” 

A kormányfő beszédét az összes 
világnyelven megismételték. Az 1956. 
október 23-án kitört forradalmat a 
szovjet hadsereg csapatai leverték, és a 
támadás napja, november 4. az idegen 
hatalom ellen küzdő, szabadságra vá-
gyó nemzet gyásznapja lett.

életüket Adták 
A jövőért
A Hargita téren november 4-én tartott 
megemlékezésen Ughy Attila polgár-
mester úgy fogalmazott, hogy külö-
nös, kegyetlen játéka a sorsnak, hogy a 
nemzeti gyásznapon az életet éltetjük. 

– A Hargita téri emlékmű, a kőre 
felvésett több mint kétezer mártírnév 
ugyanis azokra a napokra emlékeztet 
bennünket, amikor a magyar nemzet 
jobban akart élni. Hogy ezért halni kel-
lett, az a történelem legigazságtalanabb 
döntései közé tartozik. S hogy később 
a halálról hallgatni kellett, az a törté-
nelem legmocskosabb fejezetei közé 
tartozik. Itt állva örömöt és elégtételt 
érzünk, amiért ismerhetjük a forradal-
márokat, azért pedig dühöt és keserű-
séget, mert még most sem ismerhetjük 
a forradalmárok gyilkosainak teljes 
névsorát. Előbb-utóbb azonban minden 
a helyére kerül. Ahogy pár éve még 
elképzelhetetlen volt, hogy a XVIII. 
kerület nemzeti zarándokhelyet épít a 
szabadságharc áldozatainak, úgy ma 
már az lenne szokatlan, ha nem gyűl-
nénk köréje évről évre, és nem gondol-
kodnánk el a múlton, jelenen és jövőn.

A polgármester figyelmeztetett, 
hogy a történelmi leckék bemago-
lása és felmondása nem jelent egyet 
azzal, hogy szívünkben megéljük, és 
elménkben megértjük mindazt, ami 
történt. Az ünneplőruha nem elég ah-
hoz, hogy méltó módon emlékezzünk 
a mártírokra.

– Nem így van. A szimbólumok, a 
számok, a mondatok keveset érnek, 

ha nem értjük meg, valójában miről 
is mesélünk. A kődarabokra írt 2354 
névben vegyük észre, hogy ez ugyan-
ennyi emberi sors, és sokszorosa azok-
nak a sorsoknak a száma, amelyekre 
az elhunytak tragédiája hatással volt. 
A kerületi 59 áldozat révén pedig ve-

gyük észre, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén sosem féltek, ha a 
hazáért kellett küzdeni. A világ egyik 
legerősebb és legnagyobb hadseregé-
vel szemben Magyarországon hétköz-
napi emberek ragadtak fegyvert és 
hoztak áldozatot.

lőrIncI áldozAtok
Kucsák László, a XVIII. kerület ország-
gyűlési képviselője a világon páratlan 
szabadságharcnak nevezte az 1956-os 
eseményeket.

– A szabadságharc élén a fiatal 

nemzedék állt. A harc azért folyt, mert 
a nemzet szabadon akart dönteni ar-
ról, hogy miképpen éljen. A támadás 
hajnalán azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy magunkra maradtunk. Az árulá-
sok, csalások, hitegetések áldozatává 
vált forradalom végórái következtek 
– fogalmazott a képviselő, aki megem-
lékezett Pestszentlőrinc legtragikusabb 
1956-os eseményéről, a Fröhling pék-
ségnél történtekről.

A már államosított, de a helyiek ál-
tal továbbra is az egykori tulajdonos 
nevén emlegetett sütödében november 
8-án hajnalban munkába álltak a pé-
kek. A kenyérsütés híre futótűzként 
terjedt, és az emberek örültek, hiszen 
a szinte folyamatos harcok alatt kiürül-
tek az éléskamrák. 

Mintegy 300 ember várt kenyérre 
az Üllői útra is kikanyarodó hosszú 
sorban, amikor két szovjet tanklöve-
dék becsapódása rázta meg a környé-
ket. Az egyik a sorban állók mellett 
lévő villanypóznát találta el, és ször-
nyű pusztítást végzett. A repeszek 21 
halálos áldozatot követeltek, és sokan 
megsérültek. A legfiatalabb áldozat ti-
zenhárom, a legidősebb nyolcvanegy 
éves volt. 

Félelem nélkül 
küzdöttek a hazáért
A mai korra is hatott az 56-os mártírok harca
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– Szép hagyomány ez a kis ünnepség, amit 2002-
ben tartottak meg először, és azóta a mindenko-
ri önkormányzat minden évben alkalmat kerít 
arra, hogy egy kis fogadással, ünnepi műsorral és 

ajándékkal kedveskedjen a kerületrész Imréinek 
– fogalmazott Lévai István Zoltán, aki hagyomá-
nyosan egyenként koccintott minden jelenlevő-
vel, köztük a legifjabbal, az alig másfél éves Szabó 
Imivel, aki a szüleivel a közelmúltban költözött 
Pestszentimrére.

– Bízom abban, hogy sokáig fennmarad ez a 
hagyomány, és minden évben össze tudunk jönni, 
hogy megünnepeljük Pestszentimrét és az Imré-
ket. Ezúton is arra biztatom a leendő ifjú szülőket, 
hogy bátran adják ezt a szép nevet gyermeküknek 
– tette hozzá az alpolgármester.

A vendégeket Ódor Katalin, a közösségi ház 
igazgatója is üdvözölte, az ünnepi műsorban pe-
dig Kodály Zoltán háry jános című daljátékának 
ismerős dallamai csendültek fel. Az ajándék – 
egy-egy üveg bor – átadását követően a névnapo-
zás jókedvű kötetlen beszélgetéssel folytatódott a 
szendvicsekkel, aprósüteménnyel és üdítővel meg-
rakott asztalok mellett. 

Ê P. A.

AZ IMrÉKET
KöSZönTöTTÉK 

ughy Attila polgármester és kucsák lászló országgyűlési képviselő is 1956 tanulságaira emlékeztetett

a Pestszentimrén élő imréket köszöntötte fel az önkormányzat november 3-án a 
Pestszentimrei közösségi házban. amint azt lévai istván Zoltán alpolgármester a 
pohárköszöntőjében elmondta, a névnapi fogadás 15 éves múltra tekint vissza.

kosZorúk aZ 
áldoZaTok EMlékérE
Az 1956-os hősök és áldoza-
tok tiszteletére koszorúzással 
ért véget a gyásznapi meg-
emlékezés. A Hargita téren 
áder jános köztársasági elnök 
képviseletében nagy bercel, 
a köztársasági elnöki Hivatal 
társadalmi kapcsolatok Igaz-
gatóságának vezetője, orbán 
viktor miniszterelnök nevében 
dömötör csaba államtitkár, az 
országgyűlés elnöke, kövér 
lászló nevében latorcai jános 
alelnök helyezett el koszorút az 
emlékműnél.
koszorúval rótta le kegyele-
tét kucsák lászló ország-
gyűlési képviselő, valamint 
pestszentőrinc-pestszentimre 
önkormányzata nevében Ughy 
Attila polgármester, lévai 
István zoltán alpolgármester és 
Molnár Ildikó főjegyző. A kerü-
leti pártok és civil szervezetek 
képviselői szintén koszorúval 
és főhajtással tisztelegtek az 
áldozatok emléke előtt.
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6 Miként gyakorolhatja a szülői jogokat az édesapaKözélet

� egyre gyak-
rabban fordul 
elő, hogy egy 

kisgyermek nem 
házasságban vagy 
bejegyzett élettársi 
kapcsolatban szüle-
tik. ebben az eset-
ben is lehetőség van 
arra, hogy az édes-
apa is gyakorolja a 
szülői jogokat. Az eh-
hez szükséges apai 
elismerő nyilatkozatot 
a bFkH gyámügyi és 
igazságügyi osztálya-
in lehet megtenni.   

Mit jelent az apai elismerő nyi-
latkozat, és kinek jó? 

A teljes hatályú apai elis-
merő nyilatkozat a gyermek 
szempontjából helyettesíti a há-
zassági anyakönyvi kivonatot. 
Amennyiben a gyermek szülei 
nem házasok, akkor a szülők 
megállapodása alapján a gyer-
mek az édesapa vezetéknevét 
kaphatja, valamint az anya és 
az apa közösen gyakorolhatja a 
szülői felügyeletet.  

ha egy férfi teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozatot tesz, 
az az apaság megállapítására 
önmagában alkalmas. 

Amennyiben az apaság kér-
dését jogilag nem rendezi a szü-
lőpár, mind az anya, mind az 
apa jogai csorbulnak: az anya 
nem érvényesíthet semmilyen 
követelést az apa irányában 
(tartásdíj), míg az apa nem for-
málhat semmilyen jogot a gyer-
mek vonatkozásában, például a 
kapcsolattartásban. Az apai el-
ismerő nyilatkozat megtétele il-
letékmentes eljárás (ingyenes).

Mikor tehető apaságot elis-
merő nyilatkozat? 

A nyilatkozat megtehető a 
gyermek fogantatását követően, 
a szülés előtt és a szülés után 
is. A várandósság során meg-
tett nyilatkozat csak a gyer-
mek megszületésekor válik tel-

jes hatályúvá.A még meg nem 
született gyermek esetében a 
nyilatkozatot az anya lakóhelye 
szerinti gyámhatóságnál vagy 
bármelyik anyakönyvi hivatal-
ban lehet megtenni. A gyermek 
születését követően a nyilatkozat 
már bármelyik gyámhatóság-
nál, bíróságnál vagy anyakönyvi 
hivatalnál (külföldi állampolgár 
esetén hivatásos konzuli tisztvi-
selőnél) megtehető. 

Miért előnyös már a váran-
dósság alatt nyilatkozni? 

Amennyiben már a baba 
megszületése előtt nyilatkozik 
az apaságot elismerő férfi, ak-
kor a gyermek anyakönyvezése 

(például nevének a felvétele) a 
szülők megállapodása szerint 
történik. Amennyiben az apai 
nyilatkozatot csak a gyermek 
megszületése után teszik meg, 
akkor a születési anyakönyvi 
kivonat és a személyi okmányok 
cseréjére van szükség. 

Hogyan tehető meg az apa-
ságot elismerő nyilatkozat? 

A nyilatkozat minden esetben 
csak személyesen tehető meg 
(jogi képviselő vagy hozzátar-
tozó nem járhat el a nyilatkozó 
helyett), olyan módon, hogy az 
anya és az apa egybehangzó nyi-
latkozatát jegyzőkönyvbe veszik, 
amit az aláírásukkal igazolnak. 

Az apai elismerő nyilatkozat 
az aláírást követően nem vonha-
tó vissza, és mindenkivel szem-
ben hatályos.

 
Milyen iratokra van szükség 

az eljárás során? 
Az igényléskor mindkét szü-

lőnek rendelkeznie kell érvényes 
személyi igazolvánnyal (vagy 
útlevéllel) és lakcímkártyával, 
továbbá az édesanyának a csalá-
di állapot hatósági igazolásával. 

hajadon esetén ez az igazolás 
bármely kormányablakban igé-
nyelhető. (A kerületi kormány-
ablak címe: 1181 Budapest, Üllői 
út 445.) 

ha az anya elvált, akkor a 

jogerős bírósági ítélet vagy a 
válással záradékolt házassági 
anyakönyvi kivonat, míg ha öz-
vegy, akkor az elhunyt férj ha-
lotti anyakönyvi kivonata szol-
gál a családi állapot igazolására. 

(ha az édesanya nem magyar 
állampolgár, akkor a születési 
anyakönyvet kiállító hatósá-
gi igazolást vagy az előzőkben 
említett, a válásról szóló ítéletet, 
halotti anyakönyvet is le kell 
fordíttatni az Országos Fordító 
Irodával.) 

A szülés előtt a nyilatkozók 
esetében szükség van a szülész-
nőgyógyász által kiállított iga-
zolásra, amelynek tartalmaznia 
kell a fogantatás vélelmezhető 

és a szülés várható időpontját, 
az igazolást kiállító intézmény 
nevét, a szakorvos nevét és a ki-
állítás keltét. 

Már megszületett gyermek 
esetén a nyilatkozat felvételéhez 
szükséges a gyermek eredeti 
születési anyakönyvi kivonata 
és a lakcímkártyája is. Ezeket 
az okmányokat a megváltozott 
adatok miatt cserélni kell. 

Milyen feltételei vannak az 
apai nyilatkozatnak? 

A gyermek apjának kell te-
kinteni azt a férfit, aki a gyer-
meket a teljes hatályú nyilat-
kozattal a magáénak ismeri el 
(Ptk. 4:101.§), és 

– az anya a fogamzástól a 
gyermek születéséig eltelt idő-
ben vagy annak egy része alatt 
nem volt házas; 

– reprodukciós eljárásban 
nem vett részt;

– az apaság vélelme megdőlt; 
– a gyermeknél legalább 16 

évvel idősebb. 
A nyilatkozat megtehető 

a XVIII. Kerületi hivatalban 
(1181 Budapest, Városház utca 
16. Fszt. 46. szoba.) Ügyfélfoga-
dási idő: hétfőn 13.30–18, szer-
dán 8–12 és 13–16, pénteken 
8– 12 óra között. További kérdés 
esetén a 896-4341 és a 896-4342 
telefonszámon állunk rendelke-
zésükre. 

Budapest Főváros 
kormányhivatala

XViii. kerületi Hivatal 

az apai elismerő 
nyilatkozat
A kormányhivatal az Önök szolgálatában

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az érintett pestszentlőrinc-pestszentimrei lakosok 
életének komfortosabbá tételében és a talaj minő-
ségének javításában mérföldkövet jelentett a 2015-
ös év, amikor 90 kilométernyi csatorna készült el 
a Fővárosi önkormányzat csatornázási programjá-
nak keretében. Ezzel mintegy 8000 kerületi család 
számára nyílt lehetőség arra, hogy az ülepítős és 
emésztőgödrös megoldások helyett rácsatlakozza-
nak a csatornahálózatra. A következő két évben is 
több kilométernyi csatornabekötés valósul meg a 
kerületben. 

A csatornázás megkezdése óta 785 tervet készí-

tett, és 334 házi csatornabekötést végzett el a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit Zrt., s a lakosság egy 
része várhatóan a továbbiakban is a városüzemelte-
tő céget bízza meg a hasonló munkákkal. A válasz-
tásukban a versenyképes árak mellett a garancia is 
nagyon fontos szempont, ugyanis a társaság min-
den kivitelezésére garanciát vállal, probléma esetén 
a Baross utca 7. szám alatt könnyen elérhető ügyfél-
szolgálat készséggel áll rendelkezésre (telefonszám: 
297-0799, 06-30-549-6922; e-mail: ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu). 

A házi csatornarákötések és az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok csatornázása mellett 
2017-ben csak magában a Vilmos Endre Sportcent-
rumban 700 méteres csatornarendszert építettek ki 
a társaság munkatársai. 

A Városgazda Zrt. Mélyépítési osztályának ve-
zetője, Varsányi Balázs lapunknak elmondta, hogy 
jelenleg is 15 önkormányzati tulajdonban lévő in-
gatlanban csatornáznak. 

– A munkálatok során általában 30–50 éves el-
avult ülepítőkkel találkozunk, amelyek szigetelé-
se nem megfelelő, így sok szennyvíz szivároghat a 
talajba vagy a felső vízrétegbe. A csatornázásnak 
köszönhetően jóval kisebb lesz a talajszennyezett-
ség a kerületben, ami által tisztább lesz a környezet 
is. A tulajdonosok érthetően azt szeretnék, hogy a 
kialakított kertek, telkek minél kisebb mértékben 
sérüljenek. Sok helyre be sem tudunk hajtani a 
munkagépekkel, ezért gyakran kézi ásással fektet-
jük le a csöveket, ami jelentősen megnehezíti, lelas-
sítja a munkafolyamatokat. Ezzel együtt próbálunk 
mindent megtenni azért, hogy minél több ingatlan 
csatlakozhasson minél gyorsabban a csatornaháló-
zathoz. 

Ê városkép

TISZTáBB  
LESZ A TALAj 
nem könnyű a szennyvízcsövek lefektetése a Xviii. kerületben, ugyanis a családi há-
zak kertjeit több évtizeddel ezelőtt a csatornázási szempontok figyelembevétele nél-
kül alakították ki, továbbá a meglévő infrastruktúrát is tekintetbe kell venni. 
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RendeleT
p 1. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazattal 
megalkotta 18/2017. (IX.4.) sz. 
önkormányzati rendeletét a kép-
viselő-testület szervezeti és műkö-
dési szabályzatáról szóló 42/2011. 
(XII.20.) sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról. 
A testület 17 igen szavazattal, 1 el-
lenszavazattal és 1 tartózkodással 
felkérte a polgármestert a 42/2011. 
(XII.20.) sz. rendelet függelékeinek 
felülvizsgálatára és az esetleges 
változások átvezetése érdekében 
szükséges intézkedésekre.  

HaTáRozaTok
p 2. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy előzetes együtt-
működési megállapodást köt a 
nemzeti Sportközpontokkal a  
Kastélydombi általános Iskola 
(hrsz. 140482/5, 1188 nemes utca 
58–60., 13 235 m² alapterületű, ki-
vett általános iskola megnevezésű 
ingatlan), a Brassó Utcai általános 
Iskola (hrsz. 148113, 1182 Brassó 
utca 1., 9472 m² alapterületű, ki-
vett általános iskola megnevezésű 
ingatlan) és a Gulner Gyula álta-
lános Iskola (hrsz. 155607/6, 1183 
Gulner Gyula utca 1., 7185 m² 
alapterületű kivett általános isko-
la megnevezésű ingatlan) bővítése 
érdekében.
A testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert az előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező előzetes 
együttműködési megállapodás 
véglegesítést követő aláírására és a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 19 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással az aláb-
biak szerint módosította a 84/2017. 
(IV.28.) sz. határozatát:
Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Magyarterv Ma-
gasépítési, Tervező és Fővállalkozó 
Kft. által az önkormányzat megbí-
zásából készítendő kiviteli terv-
dokumentáció felhasználási jogát 
térítésmentesen átadja a PLEr Ké-
zilabdasport Kft-nek, tekintettel 
az önkormányzat tulajdonát képe-
ző Thököly út 5. alatti ingatlanon 
(hrsz. 155447/21) megvalósuló fel-
újítási projekthez kapcsolódóan a 
PLEr által ellátandó közfeladatra. 
p 3. A testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag határozott arról, 
hogy a Tízpróba Magyarország 
Kft-vel (székhely: 2040 Budaörs, 
Baross u. 146., fióktelep: 1239 Bp., 
Bevásárló u. 2.) 2015. november 
30-án kötött együttműködési 
megállapodását 2018. november 
30-ig meghosszabbítja a XVIII. ke-
rületi sportélet pályázati úton tör-
ténő fejlesztése céljából, és felkérte 
a polgármestert a megállapodás 
módosításának végleges formá-
ban történő aláírására, valamint a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 20 igen szava-
zattal egyetértésben úgy döntött, 
hogy egymillió forint önkormány-
zati forrást biztosít a rendkívüli 
pályázat lebonyolításához a 2017. 
évi költségvetésben lévő sportren-
dezvények keret terhére.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag jóváhagyását adta 
ahhoz, hogy az együttműködési 
megállapodáson alapuló pályáza-
tot a megállapodás hatálybalépés-
ét követően kiírják az 1. sz. mel-
léklet szerinti felhívás alapján, oly 
módon, hogy a pályázat eredmé-
nyéről az oktatási, közművelődési, 
sport- és ifjúsági bizottság dönt. 
p 4. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan az aláb-
biak szerint módosította a 69/2017. 
(III.24.) sz. határozatát: 
Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az 
önkormányzat és a BMSK Beru-
házási, Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
között 2017. február 6-án létrejött 
támogatási szerződés módosításá-
nak előkészítésére és aláírására oly 
módon, hogy a szerződésben rögzí-
tett felhasználási véghatáridőt 2017. 
december 31-ig meghosszabbítsák. 
A testület hozzájárult ahhoz, hogy 

a Szélmalom u. 33. alatti ingatla-
non létesülő új BMX-versenypálya 
kivitelezése során az előzetesen 
betervezett zajvédő fal költségének 
terhére új technikai megoldásokat 
tartalmazó rajtgépet építsenek be.  
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
p 5. A testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag tudomásul vette, 
hogy a Csoda-Bogár ház Fejlesztő 
óvoda fenntartója 2017. szeptem-
ber 1-jétől   a Lozano Kereskedel-
mi és Szolgáltató nonprofit Kft. 
(1194 Pákozd u. 40.). 
A testület a fenntartóváltásra 
tekintettel felhatalmazta a pol-
gármestert az előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő kiegészítő 
megállapodás aláírására, valamint 
a szükséges intézkedésekre.  
Sürgősségi határozat
S1. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag hoz-
zájárult ahhoz, hogy a Felföldi 
Csaba hamvait tartalmazó urnát 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő Táncsics Mihály u. 53. alatti 
sportpályához tartozó öltözőépü-
let külső falában helyezzék el, s azt 
emléktáblával zárják le oly mó-
don, hogy az biztosítsa az épület 
tűzvédelmét. 
Az önkormányzat vállalta, hogy az 
urnát a kegyeleti igényeknek meg-
felelő körülmények között tárolja, 
s az elhunyt Polgári törvénykönyv 
szerinti hozzátartozóinak, vala-
mint a végrendeleti juttatásban 
részesített személyeknek biztosítja 
a kegyeleti jog gyakorlásának le-
hetőségét.
A testület felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert az urna elhelyezé-
sével kapcsolatos nyilatkozatokra 
és a dokumentum aláírására. 
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert továbbá 
arra, hogy a Pestszentimrei Sport-
körrel 2013. március 5-én kötött 
együttműködési megállapodás 
módosításához szükséges intéz-
kedéseket megtegye az emlékhely 
fenntartásával kapcsolatos felada-
tok tekintetében, és azt terjessze a 
képviselő-testület elé elfogadásra.
p 6. Tájékoztatók, bejelentések 
Tájékoztatás a polgármester és 
a tulajdonosi bizottság döntése 
alapján 2017 első félévében elide-
genített ingatlanokról, valamint 
az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről.   
A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határozatot. 

a szeptember 12-i ülé-
sen született rendeletek, 
határozatok
RendeleTek
p 1. A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 5 tartózkodással megalkotta 
19/2017. (IX.12.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló 2/2017. (II.23.) sz. 
rendelet módosításáról.  
p 2. A testület 13 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással fogadta el a 20/2017. (IX.19.) 
sz. önkormányzati rendeletet a la-
kások bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (V.31.) sz. rendelet 
módosításáról.  
p 3. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
hozta meg a 22/2017. (IX.12.) sz. 
önkormányzati rendeletet a tele-
püléskép védelméről.
p 4. A testület 19 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással megalkotta 
21/2017. (IX.12.) sz. önkormány-
zati rendeletét a településfejlesz-

téssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól.

HaTáRozaTok
p 5. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta el 
az előterjesztés 1. és 2. sz. mellék-
lete szerint a XVIII. kerület Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvét és 
településképi értékvizsgálatát.
6. A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy döntött, hogy 
az önkormányzat együttműködési 
megállapodást köt az erzsébettelepi 
Szent Erzsébet Plébániával. 
A képviselők felhatalmazták a pol-
gármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő együttmű-
ködési megállapodás aláírására. 
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyöntetűen határozott 
arról, hogy az önkormányzat tá-
mogatási szerződést köt a Szent Er-
zsébet Plébániával. Ennek alapján 
támogatást nyújt a plébánia felújí-
tásához, legfeljebb bruttó 4,5 mil-
lió forint értékben. A képviselők 
felhatalmazták a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására és 
szükséges intézkedésekre. 
p 7. A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy az 
önkormányzat együttműködési 
megállapodást köt a pestszentimrei 
Szent Imre Plébániával. A képvise-
lők felhatalmazták a polgármestert 
az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő együttműködési megálla-
podás aláírására. 
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan határo-
zott arról, hogy az önkormányzat 
támogatási szerződést köt a Szent 
Imre Plébániával. Ennek alapján 
támogatást nyújt a plébánia fűté-
sének korszerűsítéséhez, legfeljebb 
bruttó 9,5 millió forint értékben. 
A képviselők felhatalmazták a pol-
gármestert a támogatási szerződés 
aláírására és a szükséges intézke-
désekre. 
p 8. A testület 17 igen szavazat-
tal és 1 ellenszavazattal beleegye-
zését adta ahhoz, hogy Budapest 
Főváros önkormányzata a 2018. 
adóévre vonatkozóan bevezesse az 
idegenforgalmi adót. A képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy 
a döntésről tájékoztassa Fővárosi 
önkormányzatot. 
p 9. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással hozzájárult az ön-
kormányzat és a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. között az 
1181 Kisfaludy u. 33/B ingatlan 
(Pestszentimrei Sportkastély) te-
kintetében – 2008. június 4-én kelt, 
2011. március 28-án módosított – 
határozatlan időre kötött haszon-
bérleti szerződés közös megegye-
zéssel történő megszüntetéséhez. 
A testület a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. 
§ (13) bekezdése alapján 13 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
az önkormányzat módosítja a Vá-
rosgazda Zrt-vel 2016. október 1-jei 
hatállyal létrejött vagyonkezelési 
szerződést, úgy, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. 
önkormányzati rendelet 14. § (1) 
bekezdésének megfelelően vagyon-
kezelői jogot létesít a vagyonkeze-
lési szerződés II.l.l.i)-j) pontjában 
rögzített vagyonelemekre.
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az elő-
terjesztés 1. és 3. sz. mellékletét 

képező módosított vagyonkezelési 
szerződés véglegesítést követő alá-
írására.
p 10. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a Városgazda Zrt-
vel 2012. október 25-én létrejött 
feladatellátási szerződést az előter-
jesztés mellékletét képező tarta-
lommal módosítja (14. sz. szerző-
désmódosítás).
A testület 18 igen szavazattal és 1 
tartózkodással döntött arról, hogy 
a Városgazda Zrt-vel 2012. október 
25-én létrejött támogatási szerző-
dést az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal módosítja (13. 
sz. szerződésmódosítás).
p 11. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 
és az Eurest Étteremüzemeltető 
Kft. között „Budapest XVIII. kerü-
let önkormányzata közétkeztetési 
feladatainak ellátása és a kapcsoló-
dó fejlesztés megvalósítása II.” tár-
gyában 2011. augusztus 1-jén kötött 
vállalkozási szerződésben – ameny-
nyiben a közétkeztetés tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás eredmé-
nyes lezárását követően, az eljárás 
eredményeképpen megkötendő 
szerződésben rögzítik a Csontváry 
Kosztka Tivadar általános Iskola 
jövőbeli ellátását –  2017. december 
31-i hatállyal a Csontváry iskola 
tálalókonyhájában a vállalkozó 
az ajánlattételi dokumentációban 
meghatározott ételadagok szolgál-
tatási kötelezettségét megszünteti, 
és ennek érdekében módosítják a 
szerződést. 
A testület felhatalmazta a polgár-
mestert az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti szerződésmódosítás 
véglegesítésére és aláírására, vala-
mint a szükséges intézkedésekre. 
A képviselők továbbá felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert, 
hogy – amennyiben a közbeszerzé-
si eljárás eredménytelensége miatt 
nem szűnik meg 2017. december 
31-i hatállyal a Csontváry iskola tá-
lalókonyhájában a vállalkozó aján-
lattételi dokumentációban meg-
határozott ételadag-szolgáltatási 
kötelezettsége – szükség esetén az 
iskola tálalókonyhájában elvégzett 
felújítási munkálatok és az ingat-
lanban telepített konyhatechnoló-
giai berendezések önkormányzat 
általi egyedi megrendelések útján 
még meg nem térített ellenérté-
keként meghatározott összeg idő-
arányos csökkentése mellett újabb 
szerződésmódosítást, illetve szer-
ződésmódosításokat kössön.
p 12. A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag jóváhagyta, támogat-
ja az önkormányzat horizon 2020 
Smart and Sustainable Cities felhí-
vásra benyújtandó InSITU, Termé-
szetes alapú megoldásokkal elérhe-
tő szociális innováció a zöldebb 
városi környezetért c.pályázatának 
második körös benyújtását pro-
jektpartnerként.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy nyertes pályázat esetén az 
önkormányzat a 2018–2021. évi 
költségvetések terhére biztosítja az 
InSITU… projekt megvalósításá-
hoz szükséges forrásokat.
p 13. A testület 16 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
módosítja a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez a XIV. Országos Pá-
lyaépítési Program keretében a 
Vilmos Endre Sportcentrumban 
(hrsz. 156208; 1185 nagyszalonta 
25.) megvalósítandó 20 x 40 m-es 
rekortánborítású labdarúgópá-
lya megépítésére a VIII. ütemben 

beadott pályázatát. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy a program meg-
valósításához szükséges 13.350.000 
forintos önerőt tervezze be a 2018. 
évi költségvetésbe, továbbá a szük-
séges intézkedésekre és nyilatko-
zatokra, az együttműködési meg-
állapodásnak és mellékleteinek az 
aláírására. 
A képviselő-testület 16 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a 247/2014. (IV.25.) és 
a 249/2014. (IV.25.) sz. határozatát 
visszavonja.
A testület 16 igen szavazattal és 4 
tartózkodással döntött arról, hogy 
az önkormányzat a XIV. Országos 
Pályaépítési Program pályázat ke-
retében a Sztehlo Gábor Evangé-
likus óvoda, általános Iskola és 
Gimnáziummal 2014. április 28-án 
kötött együttműködési megálla-
podást aszerint módosítja, hogy 
a „műfüves pálya” megnevezés 
helyére „rekortánborítású pálya” 
kerül.
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a megálla-
podás előkészítésére és aláírására.
A képviselő-testület 16 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással az alábbi-
ak szerint módosította a 273/2016. 
(VI.28.) sz. határozatát:
Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az önkormányzat 
a TAO-program 2016/17 felhívás-
ra a Bókay-kert és a Vilmos End-
re Sportcentrum területére (mo-
billelátó építése) beadott pályázat 
alapján a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia nonprofit Kft. részére 
a szükséges önrészhez 3.048.000 
forintos támogatást biztosít a 2017. 
évi költségvetés terhére. 
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos támogatási és együtt-
működési szerződés aláírására, a 
támogatási összeg betervezésére a 
2017. évi költségvetésbe, továbbá a 
szükséges intézkedésekre és nyilat-
kozatokra.
A testület 13 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal és 4 tartózkodás-
sal döntött arról, hogy a 24/2017. 
(II.23.) sz. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:
Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az önkormányzat 
a Budapest Pályaépítési Program 
megvalósításához a 49.128.211 fo-
rint összegű önerőn felül biztosít-
ja a szükséges kiegészítő önerőt, 
azaz legfeljebb 21.782.073 forintot, 
mindösszesen 10 százalékos ön-
erőt. 
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedésekre és nyilatkoza-
tokra, valamint az együttműködési 
megállapodás módosítására.
14. A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
sz. önkormányzati rendelet 25. § 
(5) bekezdése alapján 13 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a XVIII. kerület, 
145111/19 hrsz-ú, közforgalom szá-
mára megnyitott, kivett út megne-
vezésű ingatlan Filep Endréné által 
felajánlott 12840/433920 tulajdoni 
hányadának térítésmentes önkor-
mányzati tulajdonba adását elfo-
gadja. 
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a tulajdon-
ba vételhez szükséges intézkedé-
sekre és a szerződés aláírására.

A testület az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V.31.) sz. önkor-
mányzati rendelet 25. § (5) bekez-
dése alapján 13 igen szavazattal és 
4 tartózkodással úgy határozott, 
hogy amennyiben a XVIII. kerület, 
145111/19 hrsz-ú, közforgalom szá-
mára megnyitott, kivett út megne-
vezésű ingatlan tulajdonosai a tu-
lajdoni hányadukat a későbbiekben 
térítésmentesen az önkormányzat 
tulajdonába kívánják adni, az ön-
kormányzat elfogadja a tulajdonba 
adást.
A képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a tulajdon-
ba vételhez szükséges intézkedé-
sekre és a szerződés aláírására.
15. A Döntés vagyonhasználati szer-
ződés aláírásáról a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató nonprofit Közhasznú 
Kft-vel c.napirendi pontot az elő-
terjesztő visszavonta. 
p 16. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a XVIII. kerület, 
145111/314 hrsz-on nyilvántar-
tott ingatlan Szentgyörgyi De-
zső u. 2., illetve Iharos Sándor u. 
5. megállapítása fellebbezésének 
ügyében a 2017. június 13-án kelt, 
14/29766-15/2017 ügyiratszámú 1. 
fokú határozatot helybenhagyja, a 
fellebbezést elutasítja. A képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy in-
tézkedjen a II. fokú döntés jogszerű 
közléséről. 
p 17. A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, 
hogy az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 
19. § (1) bekezdés c) pontja és a 20. 
§ (2) bekezdése alapján a 142833 
hrsz-ú, természetben a 1188 nagy-
kőrösi út 54. alatt található, kivett 
lakóház, udvar megnevezésű ingat-
lant 2017. október 1-jétől 15 évre is-
kolai oktatás, illetve azzal szorosan 
összefüggő tevékenység céljára a 
Pestszentimrei református Egyház-
község ingyenes használatába adja.
A testület felkérte a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre, és fel-
hatalmazta az előterjesztés mellék-
letét képező haszonkölcsön-szerző-
dés véglegesítést követő aláírására.
p 18. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
az alábbiak szerint módosította a 
326/2016. (VI.28.) sz. határozatát:
Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-testülete 
az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) bekez-
dés c) pontja és a 20. § (2) bekez-
dése alapján úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 2017. szeptember 
1-jétől határozatlan időre a Külső-
pesti Tankerületi Központ ingye-
nes használatába adja az önkor-
mányzat tulajdonát képező 1181 
Üllői út 453. alatti, 150811 hrsz-on 
nyilvántartott lakóház, udvar, üzlet 
megnevezésű ingatlanban található 
földszint 0, 1, 2, 7 és 9 jelű helyi-
ségeket a hozzájuk tartozó folyo-
sóval, összesen 184 négyzetmétert, 
valamint az irodahelyiségek alatti 
12,5 négyzetméter alapterületű 
pincehelyiséget.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert, hogy tegye meg a szer-
ződés módosításához szükséges 
intézkedéseket, és felhatalmazták 
annak aláírására.

Folytatás a következő számban.

A ZöLDEBB VárOSI 
KörnyEZETÉrT
Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. augusztus 31-i  
és szeptember 12-i ülésén született rendeletek és határozatok
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8 Megjött a lehűlés és a „megfázásos” időszakegészség, szabadidő

� egyre többen teszik 
fel ezeket a kérdése-
ket maguknak és a 

környezetüknek.  A szép, 
hosszú ősz után lassan 
megjött a lehűlés és a 
„megfázásos” időszak. 
A náthát valójában nem a 
hideg okozza. Fertőző be-
tegségről van szó, amelyet 
bizonyos vírusok váltanak 
ki az emberi szervezetbe 
jutva, ha az immunrend-
szer nem győzi le őket.  

A nedves és hideg időjárás erős meg-
terhelést jelent az emberi szervezet 
számára, így fogékonyabbak leszünk a 
vírusfertőzésekre, a náthára és az inf-
luenzára is.

Magyarországon 2500–3000 (!) em-
ber hal meg az influenza következtében 
fellépő szövődményes betegségekben, 
az áldozatok leggyakrabban 65. életév 
fölöttiek, de a betegség mindenkire ve-
szélyes. Főleg 2 éves életkor alatt sok 
gyerek kerül kórházba. 

tünetek
Az influenza komoly megfázással kez-
dődik: nátha (orrfolyás), köhögés, rossz 
közérzet, levertség, torokgyulladás.  
Ha ezek a tünetek fellépnek, érdemes 
megmérni a hőmérsékletünket (37–38 
Celsius-fok között hőemelkedés, 38 
Celsius-fok fölött láz), majd felkeresni 
a háziorvost, aki megállapítja, hogy 
egyszerű megfázásról van-e szó, vagy 
már felléptek mellékhatások, szövőd-
mények. A megfázást, a náthát és az 
influenzát egyaránt vírusfertőzés okoz-
za, de az influenza lefolyása súlyosabb 
lehet. Általában hirtelen kezdődik, a 
lappangási ideje 1–4 nap. A háziorvos 
előírja a megfelelő kezelést (ha kell, láz-
csillapítás, vitaminok, bő folyadékfel-
vétel, ágynyugalom stb.). Antibiotikum 

szedése csak szövődmény esetén szük-
séges (nátha kezelésére, megelőzésre 
NEM!). Az influenza leggyakoribb ve-
szélyes szövődménye a tüdőgyulladás, 
de más szervekre is veszélyes: például 
szívizom, ízületek, agyhártya, vesék, 
hörgők, arcüregek. 

MeGelőzés
Megelőzésként igyekezzünk elkerülni 
a vírusokkal való kontaktust, a megfer-
tőződést, erősítsük az immunrendsze-
rünket, s a leghatékonyabb a VÉDŐ-
OLTÁS!

Akinek erős az immunrendszere, 
az is elkaphatja az influenzát. Fontos 

szerepe van a higiéniának, elsősorban 
a kézmosásnak (meleg vízzel, szappan-
nal, legalább 20 másodpercig!), főleg 
köhögés, tüsszentés, orrfújás és zseb-
kendő kidobása után. Kerüljük a bete-
gekkel való közvetlen érintkezést. Jár-
vány esetén kerüljük a zsúfolt helyeket, 
tartsunk távolságot másoktól. Rend-
szeresen tisztítsuk a sok ember által 
használt tárgyakat (asztal, telefon, szá-
mítógép, ajtókilincs, villanykapcsoló 
stb.). Gondoskodjunk a gyakori alapos 
szellőztetésről. Ha valaki az influenza 
tüneteit észleli magán, használjon el-
dobható szájmaszkot, illetve maradjon 
otthon.  

Az IMMUnrendszer 
erősítése
Az immunredszer tápanyagokban gaz-
dag táplálkozással, a szabadban, friss 
levegőn való mozgással, testedzéssel 
erősíthető. Hideg időben öltözzünk ré-
tegesen, de kerüljük a kimelegedést, 
izzadást, mert így gyorsan meg lehet 
fázni. A túlzásba vitt, megerőltető spor-
tolás már gyengíti az immunrendszert. 
Megfázva vagy influenzásan tilos spor-
tolni! Az egészséges, változatos étrend 
is támogatja az ellenálló képességet: 
sok C-vitaminban gazdag friss zöld-
séget és gyümölcsöt fogyasszunk, és 
fontos a D-vitamin is az immunrend-
szer aktivizálásában (napfény, ősztől 
tavaszig orvosi rendelvényre D-vitamin 
szedése). Ügyeljünk a megfelelő folya-
dékpótlásra is. 

A védőoltás A 
leGFontosAbb!
Aki biztos védettséget szeretne a ví-
rusokkal szemben, annak számára az 
orvostudomány mai állása, gyakorlata 
szerint a VÉDŐOLTÁS a legfonto-
sabb! Veszélyessé teszi az influenzát, 
hogy a vírus képes évről évre változni, 
mintha mindig új ruhát öltene, ezért az 
immunrendszerünknek ismételten meg 
kell küzdenie vele. A teljesség igénye 
nélkül: mivel az életkorral gyengül az 
immunrendszer, fontos beadatni az ol-
tást a 60 évnél idősebbeknek; gyerme-
keknek és felnőtteknek alapbetegségek 
esetén (szív-érrendszeri, tüdőbetegség 
– COPD, anyagcserezavar – máj, vese, 
diabétesz stb.); a HIV-fertőzötteknek, 
a daganatos betegeknek; a szervátül-
tetésen átesetteknek; a kórházi dolgo-
zóknak; az idősek otthonában dolgo-
zóknak; a kismamáknak. Hat hónapos 
kor alatt nem adható az oltás, de fontos 
hogy a szülők beoltassák magukat. A 
védettség kialakulásához egy-két hét 
szükséges. A védőoltásokról tudni kell, 

hogy gyöngített vagy elölt kórokozó-
kat, azok részeit vagy kész ellenanya-
got tartalmaznak, s a cél a szervezet 
ellenállásának fokozása. Mivel többféle 
vírustörzs létezik, az influenzás meg-
betegedés után is javasolt a védőoltás.

ellenzők
Az utóbbi időben egyre többet hallani a 
védőoltásokat ellenző szülőkről, olyan 
emberekről, akik a mellékhatásokra, 
szövődményekre hivatkoznak. A vé-
dőoltások segítenek megelőzni a régen 
pusztító, sok ember halálát okozó jár-
ványokat, közérdeket fejeznek ki. Tö-
kéletes megoldás nem létezik, a ritkán 
előforduló mellékhatások (a beoltás 
helyén bőrpír, múló gyulladás – más 
számszerű bizonyíték nem ismert), szö-
vődmények sokkal kisebb kockázatot 
jelentenek, mint a kialakuló betegség 
súlyos következményei.

Ne adjunk esélyt az influenzának, a 
betegségeknek, az esetleges szövődmé-
nyeknek, OLTASSUK BE MAGUN-
KAT!  

Ê Dr. Mikecz tibor 
Onkológiai szakrendelés 

vezető főorvos

LESZ InFLUEnZAjárVány
Kérjünk-e védőoltást az influenza ellen?  
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Az egészségüggyel mindig baj volt, de a sürgősségi megfigyelő-
ben akkor sincs belülről kilincs, és hiába kiabál a nyomo-
rult beteg, ha senki se akarja meghallani, viszont a szükség 
nagy úr – élni kell, de persze meghalni se könnyű…

A 
panaszokkal tele van a padlás, mindig mondom a lányoknak, amikor a piacozás után leülünk egy kávéra, hogy 
hagyjanak engem békén a történeteikkel, van nekem bajom éppen elég, ha meg nincs, majd lesz, és ha netán 
nagyobb, mint amit otthon is lehet gyógyítani, úgyis megtapasztalom, akarom vagy se… Emmuska, drága, azért 
lehetnél egy kicsit patikusabb, szokta mondogatni jolán, mert jó, fontos dolog az óvodai étkeztetés színvonala, de 

engem már jobban izgat, már ne is haragudj, hogy milyen annak a nővérnek a hangulata, akinek a lepedőt kell cserélnie 
alattam, és ugyan milyen legyen, szegénynek, ha örökösen csak azon töri a fejét, hogy a sárga csekkekkel mi lesz az adott 
hónapban, meg hogy a kölkeknek megint iskolai kirándulást szerveznek, és még jó, ha csak a határon belül. Mindezek 
után igencsak meglepődtek, amikor a következő alkalommal én álltam elő egy kórházi… kimondom: rémtörténettel.
Imre bácsiról van szó, régi öreg barátomról, szinte már rokon, de az is lehet, hogy nem, csak az biztos, hogy szeretjük 
és tiszteljük egymást, s ahogy múlik az idő, egyre jobban figyelünk egymás sorsára. nem is tagadom, hogy aggódni 
kezdtem, amikor – vidékre utazván egy régi barátjához – nem érkezett vissza a jelzett időben. Imre bácsi régóta egye-
dül él (akárcsak én), a gyerekei (unokái) külföldre kerültek, jó, ha minden szökőévben láthatja őket. Ő is önellátásra 
kényszerült, s kopogjam le, egyelőre nem is szorul napi gondozásra. Ez viszont azt is jelenti, hogy egy árva ember nincs, 
akinél érdeklődni lehetne utána, ha nem akkor érkezik vissza az otthonába, amikorra várható. És bár tudtam, hogy van 
mobiltelefonja, szégyenszemre nem ismertem a számát, mert hát minek is, a magunkfajta öregek még a közvetlen kom-
munikáció hívei (hogy ilyen választékosan fejezzem ki magam). Idegesen lestem a napok múlását – mi mást tehettem 
volna. A rendőrséghez mégsem fordulhatok, mert mit mondanék: kije-mije vagyok én, hogy ennyire izgat a sorsa, mégse 
mondhatom, ugye, hogy egy embertársa, hiszen a hatóságok jogi alapon állnak, jól is néznénk ki, ha nem. Képzelhetni, 
mennyire megkönnyebbültem, amikor – jó két hét múltán – egyszer megpillantottam, hogy kiszáll egy taxiból, és óvatos 
léptekkel bemegy a házába. Alig vártam, hogy rácsöngethessek, de persze időt akartam neki hagyni, hogy nyugodtan 
elvackolódjon.
nahát, most azt akartam elmondani a lányoknak, amit megtudtam Imre bácsitól. Mert az még nekem is sok volt, első 
hallásra legalábbis.
Imre bácsi barátja távoli kis szülőfalujában él, mármint közös szülőfalujukban, ahova nem könnyű eljutni autó nélkül, 
ezért is nem látják egymást gyakrabban, pedig vénségükre szinte csak ketten maradtak egymásnak. Ki tudja, Imre bácsi 
talán egyfajta búcsúzásnak szánta ezt az utat, és kis híján az is lett belőle. A barátja a falu szélén lakik, szép, de kissé már 
elhanyagolt emeletes házban (próbálta eladni, hogy kisebbe költözzön, de ki vesz házat manapság falun?). A viszontlátás 
örömére vacsora közben koccintottak egy-két pohár borocskával, aztán, hogy a bor szállt kissé Imre bácsi fejébe, vagy a 
lépcső volt túl magas és rozoga? Elég az hozzá, hogy megbotlott, elvesztette az egyensúlyát, hanyatt visszazuhant a lépcső 
aljára, és az utolsó fokba úgy belevágva a fejét, hogy azonnal ömleni kezdett belőle a vér. A rémületes zuhanás zajára oda-
rohant a barátja (rohant? ezt nyilván csak képletesen mondta Imre bácsi), megtapogatta a fejét, vajon törés van-e (nem 
érezte), s egy törülközőt nyomott a sebre. nem részletezem. Mentő, megyei kórház, a fejseb összevarrása. Imre bácsit 
betették egy őrzőbe, még fájdalomcsillapítót is kapott. Innen úgy meséltem tovább a lányoknak, ahogy tőle hallottam, de 
szó szerint.
Mielőtt magára hagyták az őrzőszobában, megjegyezte, hogy mi legyen akkor, ha ki kell mennie éjszaka. A nővérke – aki 
nyilván megérezte az enyhe borszagot a leheletén, és hát (mentségére legyen mondva) senkinek sincs a homlokára írva a 
két doktorátusa meg a tucatnyi tudományos munkája – kedélyesen azt mondta, mert mit is mondhatott volna egy efféle 
„részeges homlessnek” –: „öregem, ha piálni tudott, h…ozni is ki tud majd menni! nyugi!”
De nem volt „nyugi”, mert Imre bácsi kis idő múlva már mozdulni sem tudott (mint a későbbi vizsgálatok kiderítették, 
a gerince is megsérült az eséstől), ráadásul, mint észrevette, az ajtón belülről nem volt kilincs. A természet persze egyre 
sürgetőbben követelte a maga jogait. Imre bácsi próbált volna kiabálni, de vagy a hangja volt túl erőtlen, vagy a nővért 
szólította másfelé a kötelessége, mert senki se nyitotta rá az ajtót. Múltak a percek, negyedórák, félórák… a helyzet egyre 
sürgetőbb lett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nála maradt a mobilja. jó, de kit hívjon? Először a mentőkkel pró-
bálkozott. Elmagyarázta, hogy a megyei kórház sürgősségi megfigyelőjében fekszik, és… ki kellene mennie. na, képzel-
hetni, mit mondtak neki! A következő lépésben a városi rendőrkapitányságot hívta. Ekkor már igyekezett érthetőbben 
fogalmazni. Segítségre volna szüksége itt, a kórházban, nagyon kéri, hogy telefonáljanak ide satöbbi. Az ügyeletes (női 
hang) türelmesen végighallgatta, de (sajnos, sajnos!) nem tudott segíteni, viszont azt tanácsolta, hogy hívja fel ő maga 
a kórház központi számát, és le is diktálta a számot. Imre bácsi tehát elkezdte hívogatni a kórház (ahol feküdt) éjszakai 
ügyeletét (!), de csak az üzenetrögzítő „válaszolt”…
Idáig jutottam a történetben, de a lányok máris harsányan nevettek. „jaj, Emmuskám, hogy te milyen jópofa vagy!” jópo-
fa?! hát, végül is… amíg nevetni tudunk, addig még élünk, ugye?

ElérhETő aZ olTás!
Magyarországon az egészség-
ügyi kormányzat az önkor-
mányzatokkal együttműködve, 
azok támogatásával biztosítja 
az influenza elleni védőoltást. A 
háziorvosokhoz már megérke-
zett az oltóanyag, s az oltás a 
rizikócsoportokba tartozóknak 
és a rászorulóknak ingyenes. 
(Az érintettek köre megtalálható 
a https://www.antsz.hu/influ-
enza honlapon.) Időseknek ki-
egészíthető tüdőgyulladás elleni 
védőoltással is. országosan  
1,3 millió oltónyag áll készen.

Dr. Mikecz tibor főorvos az oltások fontosságára figyelmeztet
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Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet

 Liszt Ferenc születésnapján a repülőgépet formázó épület adott otthont a hangversenynek Kultúra

�repülőtéren 
koncertezni? 
egyáltalán nem 

lehetetlen. október 
22-én az 1-es terminál 
utascsarnokában adtak 
hangversenyt a cAFe 
budapest fesztivál 
keretében a debreceni 
kodály Filharmoniku-
sok, a kodály kórus, a 
talamba ütőegyüttes és 
a vörösmarty Gyermek-
kar.

Aki részt vett a CAFe Budapest Kor-
társ Művészeti Fesztivál (korábbi nevén 
Budapesti Őszi Fesztivál) záró hang-
versenyén, annak különleges zenei él-
ményben lehetett része egy különleges 
helyszínen, amely nem volt más, mint 
a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 
1-es termináljának utascsarnoka. 

A koncert ötletét az adta, hogy két 
évvel ezelőtt itt tartották a kerületi ön-
kormányzat karácsonyi ünnepségét, 
amelyen a Vörösmarty Mihály Ének-
zenei nyelvi általános Iskola és Gim-
názium kórusa is fellépett. Olyan jónak 
bizonyult az épület akusztikája, hogy a 
gyermekek éneke hangosítás nélkül is 
betöltötte az ezer négyzetméteres teret. 

Ezt a kitűnő akusztikát véletlenül 
sikerült felfedezni. Alighanem az is a 
véletlen műve, hogy az utasforgalmi 
épületet tervező Dávid Károlynak – a 
magyar modernista építészet egyik 
meghatározó személyiségének – a test-
vére, Dávid Gyula ismert zeneszerző 
volt. A jó akusztika nyilván nem szere-
pelt az elsődleges célok között a tervek 
készítésekor…  

A repülőGép- 
ForMájú terv
A kerületi önkormányzat támogatá-
sával megvalósuló hangverseny előtt 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpol-
gármester-helyettes és Ughy Attila pol-
gármester mondott köszöntőt. 

Budapest főpolgármester-helyettese 
arról beszélt, hogy a Magyar Kereske-
delem- és Közlekedésügyi Minisztéri-
um 1939 szeptemberében írt ki pályá-
zatot a Ferihegy-puszta és Szemeretelep 
közötti területen létesítendő repülőtér 
forgalmi épületének megtervezésére. 
A beérkezett 21 pályaterv közül Dávid 

Károly pályázata nyerte el az első dí-
jat. A terv formai különlegességeként 
a vasbeton szerkezetű téglaépület alap-
rajza egy óriási repülőgép felülnézeti 
képét formázta. 

A repülés és a zene tudatos össze-
kapcsolásaként a Dávid Károly tervez-
te képzeletbeli repülőgép „törzsében” 

szervezett hangversenyt Liszt Ferenc 
születésnapján adták. 

HAnGverseny 
A repülőtéren
A CAFe Budapest fesztivál 
záróprogramján Rácz Rita, Haja Zsolt 
és Szerekován János operaénekesek 
mellett a debreceni Kodály Filhar-
mónia kórusa és zenekara, a Talamba 
Ütőegyüttes és – Somogyi-Tóth Dániel 
vezényletével – a Vörösmarty Gyer-
mekkar működött közre.  

A műsorban felcsendült Vajda János 
zenekari darabja, a Quodlibet, mely 
ünnepélyességével, pompájával jól illett 
a jeles alkalomhoz, majd a szerző Vál-
tozatok egy képzeletbeli Weöres-versre 
című kompozíciója következett, amely-
nek alapdallama a „Bújj, bújj, zöld ág” 
kezdetű gyermekdal. Végül Carl Orff 
Carmina Burana című zeneművét hall-
hattuk. 

a látványra Figyelt, 
de a hangzás is jó lett
Dávid Károly reptéri épülete a szem és a fül számára is meglepetés
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A rendszerváltozást követő demokratikus 
átalakulás nyomán, a kilencvenes években 
végbemenő kulturális, társadalmi és gazda-
sági változások eredményeként kerületünk-
ben is megkezdődött a német nemzetiség 
öntevékeny szerveződése. 

húsz éve a Piros iskolában (a mai Pest-
szentlőrinci német nemzetiségi általános 
Iskolában) a kerületben élő német szárma-
zású polgárok, az iskola néhány pedagó-
gusa és aktív szülője kezdeményezésére, a 
helyi német kisebbségi (ma nemzetiségi) 
önkormányzat támogatásával létrejött a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei németszár-
mazású Polgárok Egyesülete (nPE), hogy 
ápolják, fejlesszék a német nemzetiség ha-
gyományait. 

Az nPE egyik legfontosabb célja a kez-
detektől a nemzetiségi óvodák és iskolák 
támogatása, hiszen a tagok legtöbbjének 
gyermeke vagy unokája is ezen intézmények 

valamelyikébe járt, illetve jár.  
– Az nPE ugyan Lőrincen, a Piros isko-

lában alakult meg, de tagjaink révén rövid 
időn belül baráti kapcsolatot alakítottunk ki 
a Táncsics általános és német nemzetiségi 
Iskolával is – mondta Nagy András, a szerve-
zet elnöke. – Egyesületünk hatodik éve saját 
költségén 20-20 gyermeket visz a két intéz-
ményből igazgatói javaslat alapján egynapos 
autóbuszos kirándulásra a német hagyomá-
nyok jegyében. Igen fontosak ezek az isko-
lák, mert a kiváló kerületi németnyelv-okta-
tásnak köszönhetően gyermekeink többsége 
anyanyelvi szinten sajátítja el a németet.

Az nPE olyan családi programokat 
szervez a kerületben, amelyekkel köze-
lebb viheti a német kultúrát az érdek-
lődőkhöz, és amelyekkel hozzájárul a 
közösségi élet pezsgéséhez. Már a megala-
pítását követően, 1997 októberében meg-
szervezte az első sváb bált, amelyet azóta 

is minden évben megrendeznek.  rendsze-
resek a klubnapok és a hazai német vonat-
kozású területre szervezett kirándulások.  
Kerületünk önkormányzata és német nem-
zetiségi önkormányzata 2006-ban testvér-
városi kapcsolatot létesített a bajorországi 
roding városával, amellyel az egyesület is 
élő kapcsolatot ápol.

Az egyesület életének egyik sikertörté-
nete a 2006-ban alakult Liederschatz (Dal-
kincs) hagyományőrző kórus, amelynek a 
kezdetektől Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna a 
vezetője.  

A zeneszerető alapító tagok többségé-
nek a gyermekei a Piros iskolába jártak. A 
kórus kétszáznál is több dalból álló reper-
toárjának egy része magyarországi gyűj-
tésből származó német népdal. Már száz-
huszonöt fellépésük volt, Bajorországban 
négy alkalommal is vendégszerepeltek.  
A Liederschatz a német szerzők többszólamú 
műveinek előadása kategóriában mindhá-
rom alkalommal arany, a Magyarországon 
gyűjtött népdalok kategóriában 2010-ben 
dicséretes arany, 2013-ban és 2016-ban pe-
dig kitüntetéses arany minősítést szerzett.  
nagyné dr. Szabó Zsuzsanna a magyarorszá-
gi német népdalkincs kevéssé ismert darab-
jainak gyűjtésért és műsorra tűzéséért 2016-
ban átvehette a Landesrat (Magyarországi 
német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa) által alapított Stefan Kerner-díjat.

az nPE legfontosabb célja a né-
met származású polgárok közös-
ségének összekovácsolása, a né-
met kulturális értékek megőrzése 
és megismertetésük a kerületben 
élőkkel. 

húSZ GyErTyA A 
SZÜLETÉSnAPI TOrTán
Két évtizede alakult meg a kerületi német nemzetiség civil szervezete  

A repülés és a zene tudatos összekapcsolásaként a képzeletbeli repülőgép „törzsében” szervezték meg a hangversenyt

Remekeltek
a diákok
Ötfordulós gasztronómiai versenyt rende-
zett az idősekért-Fiatalokért közalapítvány 
a kerületi diákhét keretében október 27-én a 
Pestszentimrei ady Endre általános iskolában. 

A lelkes versenyzők hidegtál-, marcipánfigura-, édességké-
szítés, gyümölcs- és zöldségszobrászat, valamint saját ke-
zűleg készített dekorációs elemek felhasználásával ünnepi 
asztal terítése kategóriában mérték össze az ügyességüket. 

– A gyermekek nagyon kedvelik ezeket programokat, 
szívesen vesznek részt rajtuk, és minden alkalommal igen 
komolyan készülnek is – mondta Diráné Huszár Gertrúd, 
az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának tit-
kára, a rendezvény szervezője. – Természetesen ez nem a 
tanulmányi versenyek kategóriája, nem kell rá külön tanul-
ni, lexikális tudással rendelkezni. Mégis kiemelkedő fon-
tosságú, mert olyan ismereteket sajátíthatnak el a diákok, 
amelyeknek nagy hasznát veszik majd a hétköznapi életben, 
s a pályaorientáció szempontjából is nagy jelentőségű. 

A gasztronómiai versenyen 24, egyenként öt diákból álló 
csapat indult. A gyerekek nagyon ízletes, dekoratív édessé-
geket készítettek, akár a felnőttek versenyén is megállták 
volna a helyüket. 

– Kimagasló színvonalú volt a rendezvény – fogalmazott 
Kovácsné Vereb Katalin, az Ady iskola szaktanára.  – ha 
nem a saját szememmel látom, talán el sem hiszem, hogy 
ezeket a remek ételszobrokat, gyönyörű hidegtálakat, szé-
pen megformázott marcipánfigurákat gyerekek készítették.

– A gyermeki fantázia határa a csillagos ég – vette visz-
sza a szót a titkár. – Így születhetett padlizsánból és kar-
fiolból ülő kutyus, póréhagymából esküvői pár, uborkából 
kerítés, ananászból madárka, kelkáposztából, burgonyából 
táncoslány vagy marcipánból például kiscsibe, bárányka, 
cica, kutya. Az ünnepi asztalok szintén csodálatosan sike-
rültek. 

Az Ady iskola diákja, Ladányi Korina lelkesen magya-
rázta:

– Ez volt életem legszuperebb versenye. nagyon sokat 
készültem, és nagyon izgultam is. Mi voltunk a Sütik csa-
pat, tortát, hidegtálat, marcipánfigurákat készítettünk, és 
halloweeni asztalt terítettünk. Izgatottan várom, hogy mi-
lyen eredményt értünk el. De egy biztos: nagyon jól érez-
tem magam. 

A verseny eredménye a bp18.hu honlapon olvasható. 

a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei németszármazású Polgárok Egyesülete októ-
berben húszéves jubileumát ünnepelte.  Ebből az alkalomból beszélgettünk nagy 
andrással, a civil szervezet elnökével. 

aZ 1-Es TErMinál 
A hetvenes években az utas-
forgalmi csarnok két oldalán 
végzett bővítés nagymérték-
ben megváltoztatta az épület 
megjelenését. A közelmúltban 
lezajlott műemléki rekonstruk-
ció keretében – az utóla-
gos hozzátoldások jelentős 
részének elbontásával – az 
épületet a hozzá illő kiegészí-
tésekkel eredeti pompájában 
állították vissza.  2006-ban 
elnyerte európa legrangosabb 
örökségvédelmi kitüntetését, 
az europa nostra-díjat. 
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halványlila gőz
Telt házat vonzott a l’art pour l’art Tár-
sulat fanyar humora a rózsa Művelődési 
házban október 29-én. legújabb műso-
ruk a szokásokhoz híven furcsa címet 
kapott: halványlila gőz. az abszurd poé-
nok most is ültek, mint ahogy a nézők is, 
akik szorgalmasan tapsoltak.   

 A halványlila gőzben négyen gőzölögtek: 
Dolák-Saly Róbert, Szászi Mónika, Pethő Zsolt 
és persze a névadó Laár András. Felhőtlenül 
derülhettünk két órán keresztül a kifacsart 
humoron, az évtizedek alatt – 31 éves a társu-
lat – megszokott esetlen figurákon. A „főnök” 
Laár Andrást, aki köztudottan meditáló alkat, 
ismerjük zeneszerzőként, gitárosként, szöveg-
íróként, humoristaként, íróként, sőt buddhista 
papként is. A furcsa szerzet(es) elmondta, hogy 
mindennap imádkozással és meditálással kezdi 
a napot, mert legfontosabb kincsének a tiszta 
tudatot tartja, ezért tévéműsorokkal sem mér-
gezi magát. nincs is tévéje húsz éve – sőt mobil-
telefonja sincs!

– nálunk, odahaza, a zenéé a főszerep – 
mondta. – Van egy tündértilinkóm, egy üveg-
cső, és amikor ezt fújom, tényleg kapcsolódunk 
az univerzumhoz. A jóisten a rezgések útján lé-
tezik. Gyönyörű ez a tündérzene.

Az is kiderült, hogy Laár András – újra (ifjú) 
édesapaként – most élvezi csak igazán az apa-
szerepet, mert több ideje van „babázni”, mint 
annak idején, amikor jó három évtizede meg-
született együttese, a Kft. nagy slágere, a Bábu 
vagy. javasolták is neki barátai évekkel ezelőtt, 
hogy Baba vagy címmel írja meg új slágerét…

  – A gyermek most a centrum, őhozzá iga-
zodik minden – tette hozzá a művész. – Miatta 
nem vállalok el sokszor szereplést, meggondo-
lom, hova megyek. néha megkérdik tőlem az 
utcán, amikor levegőztetem a gyereket, hogy 
nagypapa lettem-e. nem, kispapa, válaszolom 
büszkén.

A Besenyő család történetét tehát nem nézi 
meg újra a televízióban, s nekünk is azt javasol-
ta: ne nézzünk tévét! helyette inkább menjünk 
a halványlila gőzbe.

Ê (temesi)

TAMA-kiállítás 
a rózsában
a kondor Béla közösségi házban műkö-
dő képzőművész kör kottek-műhelye és 
Tűzzománcszekciója hívta meg barátait 
és ismerőseit a tagok munkáiból a Ma-
gyar Festészet napja tiszteletére rende-
zett kiállítás megnyitójára október 27-én 
a rózsa Művelődési ház földszinti galéri-
ájába, amely meg is telt ez alkalomból.

Festmények, tűzzománcok körben a falon, az 
alkotások előtt művészek és a barátaik ültek, 
középen pedig terülj-terülj asztalka házi süte-
ményekkel, szendvicsekkel… Ebből is látszott, 
hogy igazi baráti közösség alakult ki az évek 
alatt a Kondorban, ahol a képzőművész műhely 
és a tűzzománcszekció is sikeresen tevékenyke-
dik. Amikor évente legalább egyszer bemutat-
koznak a nagyközönség előtt (is), mindenféle 
finomsággal készülnek, hogy a művészi élmé-
nyen túl kulináris élményben is részesüljenek 
az érdeklődők.

A kiállítást Csillag László, a Tűzedző Alko-
tó Művészbarát Asztaltársaság (TAMA) elnö-
ke nyitotta meg, aki elmondta, hogy húsz éve 
működnek egyesületként, 25 tagjuk van a fővá-
rosból – közülük nyolcan kerületiek –, s a két 
évtized alatt igazi művészeti baráti közösséggé 
formálódtak. rendszeresen találkoznak a Kon-
dorban, beszélgetnek, alkotnak és kiállítanak. 
Vannak köztük verselő, író emberek is, akik 
alkalmanként felolvassák a műveiket – mint a 
mostani megnyitó után is, amikor néhányan el-
mondták a verseiket. 

A képei mellett a meghívott kiállító, Csillag 
LőZsu, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének tagja is bemutatkozott a verseivel.

A november végéig látogatható kiállításon 
16 festő 25 képe látható 56 tűzzománcalkotás 
mellett.

Ê t. l.

régi és új 
mesehősök
legendássá vált régi és hamar megked-
velt új rajzfilmhősöket láthattak a mozi-
vásznon azok, akik november 3-án vagy 
5-én ellátogattak a kondor Béla közös-
ségi házba. az országos rajzfilmünnep 
keretében Pestszentlőrincen is lehetősé-
gük nyílt a szülőknek a nosztalgiázásra, 
a gyerekeknek pedig mostani kedvence-
ik mellett a régi rajzfilmsztárok megis-
merésére. 

Kukori és Kotkoda, Pom-Pom, a nagy ho-ho-
ho horgász, a kockásfülű nyúl vagy éppen Vízi-
pók-csodapók kalandjain generációk nőttek fel. 
A klasszikus magyar rajzfilm aranykorát fémjel-
ző olyan alkotók mellett, mint Macskássy Gyu-
la, Dargay Attila, Ternovszky Béla, jankovics 
Marcell, kezdenek felsorakozni a fiatal alkotók 
és alkotóműhelyek, amelyeknek hála a magyar 
rajzfilm ismét virágzik. 2017-ben három új ma-
gyar gyártású, egész estés animációs filmet ját-
szanak a mozik: Egy kupac kufli, Lengemesék, 
Salamon király kalandjai.

A közösségi ház mozivá alakuló színházter-
mében a sorozatoké volt a főszerep. A két nap 
során újra nevethettünk Mátyás király furfan-
gos igazságszolgáltatásán, bejárhattuk a koz-
moszt Mikrobival és barátaival, s üldözhettük a 
gonosztevőket Pityke őrmesterrel és Marcipán-
nal, a rendőr hű kutyájával. 

Az Országos rajzfilmünnepet szervező 
KEDD Animációs Stúdió, illetve Bartos Erika 
írónő népszerű csigafiúja és katicalánya, Bogyó 
és Babóca pedig már a mai kisgyerekek nagy 
kedvence. 

A programsorozathoz idén több mint ötven 
város csatlakozott, és összesen hatvan helyszí-
nen vetítettek magyar és külföldi rajzfilmeket.

Ê -puskás-

Mesét hoztak 
tarisznyában 

a magyar népmese napjához kapcso-
lódóan programsorozatot szervezett 
októberben a Pestszentimrei könyvtár. 
a középpontban a szüret témaköre állt 
prózában, zenében és táncban. a 20-i 
zárórendezvény vendége Zsolnay orso-
lya népmesemondó, népdalénekes, fej-
lesztőpedagógus volt. 

A műsor jól ismert népdalokkal kezdődött, 
amelyeket közösen énekelt lelkes közönségével 
Zsolnay Orsolya, majd következett egy kis tánc, 
amely a szülőket is megmozgatta. A mesetarisz-
nyában két történet – A rest leány és A szegény 
ember kakasa – lapult, melyek eljátszására az 
előadó a nézők soraiból talált szereplőket. Lát-
hatóan nagyon élvezték ezt a gyerekek, akiket 
– szüreti időszak lévén – egy igen hangulatos 
szüreti játékra is invitált. A könyvtárban kép-
részleteket rejtettek el még a műsor előtt, ame-
lyeket nagy lelkesedéssel keresgéltek kicsik és 
nagyok. A részletekből a szüret és a mustkészí-
tés elemeit állíthatták össze a játékos kedvűek. 
A végén igazi dínomdánom kerekedett, amely-
hez Turiné Jámbor Rita és a fia, Turi András he-
gedűn, illetve brácsán húzta a talpalávalót. 

Eredetileg szeptember 29-én tartották volna 
meg a könyvtárban a Benedek Elek születésnap-
jához kapcsolódó népmese napját, de akkor el-
maradt és csúszott majdnem egy hónapot. 

– Így lett a témánk a szüret, amit nagy örö-
mömre jól fogadtak a gyerekek és a szülők – 
mondta Zsolnay Orsolya, aki annak örült a 
legjobban, hogy a műsorra megtelt a könyvtár 
olvasóterme.

Ê t. l.

A zenész, zeneszerző slágereit ma is rendszeresen 
játsszák a rádiók, televíziók, Máté Péter népsze-
rűsége mit sem csökkent az évtizedek során. A 
rózsában, ahova főleg az idősebb korosztály jött 
el nosztalgiázni, először Szulák Andrea adott egy 
csaknem félórás blokkot Máté-dalokból. Két slá-
ger között „felsőfokban” beszélt az énekesről.

– Péternek mindig nagy tisztelője voltam, na-
gyon szeretem a dalait – mondta. 

Andreát egy másik kitűnő színész-énekesnő, 
Gallusz Nikolett követte. Megemlítette, hogy a 
szülei zenészek, s gyerekkorában otthon sokszor 
hallgattak Máté-szerzeményeket. 

– Így könnyű dolgom volt, mert szinte nem 
is kellett tanulnom a szövegeket, hiszen évtize-
dek óta a „fülemben vannak”. A kedvencem a 
Mondd, miért szeretsz te mást című dal.

Körmendi Péternek – aki zongorán kísérte ze-
nésztársaival a két énekesnőt – az Ez itt az én ha-
zám című szám a nagy kedvence. Ő annak idején 
sokszor lépett fel az énekes-zeneszerzővel, akiről 
ennyit mondott lapunknak:

– Péter egy aranyos fiú volt, akinek soha sem 
voltak sztárallűrjei. Kár érte, hogy ilyen fiatalon 
hagyott itt bennünket.

 A Máté-emlékest főszervezője, Molnár 
György Lyra-díjas harmonikaművész koránál 
fogva nem találkozhatott a nagy slágerszerző-
vel, de példaképe, akinek mindig szívesen játssza 
szerzeményeit. 

– Ezzel a kis csapattal járjuk az országot, s 
mindenütt örömmel fogadnak bennünket a né-
zők, ez a legnagyobb ajándék a számomra.

Ê temesi lászló

A november 2-i megnyitó ünnepségen Ughy At-
tila mint régi ismerősét is köszöntötte Lévay Jenő 
Munkácsy-díjas képzőművészt, hiszen egymás-
hoz közel laktak, és sokszor átment hozzájuk 
megcsodálni a folyamatosan bővülő muzeális rá-
dió- és televíziógyűjteményt, amely mindig nagy 
élményt nyújtott számára.

– jenő művészete nem nélkülözi a küldetéstu-
datot, és a forma, a tér, az idő, a fény egyik legna-
gyobb hazai ismerőjeként a legmagasabbra emel-
te a színvonalat, amit Munkácsy-díja is bizonyít. 
Ez az út minden kerületi művészpalántának pél-
daértékű lehet, hogy innen is lehet a legnagyobb 
művészek közé kerülni – mondta a polgármester.

A kiállítást Nagy T. Katalin nyitotta meg. A 
németh Lajos-díjas művészettörténész beszédé-
ben kiemelte, hogy ez egy olyan kiállítás, ahol 

szinte végigszaladhatunk egy jelentős művész 
életművén.

– A nézőkép kiváló cím, hiszen kis felbontású 
képeket jelent, például honlapokon, amelyeket így 
könnyen áttekinthetünk. Ugyanez jellemző itt is, 
ahol a különféle technikájú képek rajzról készült 
nyomatai segítségével tekinthetjük át életműve 
szakaszait – mondta. – nézőképeivel egy erős 
kritikát is megfogalmaz.

A művészt Varga Ferenc, a közösségi ház ál-
talános igazgatóhelyettese is köszöntötte. Ő arra 
hívta fel a figyelmet, hogy Lévay jenő a képeivel 
az emberi lélek mélységeit is feltárja. A megnyi-
tón a színházteremben egy félórás válogatást 
is megtekinthettünk a művész zenei ihletésű 
videoinstallációiból.

Ê -temesi-

A legendás énekesre emlékeztek 
ki hinné, hogy már harminchárom éve nincs köztünk Máté Péter, aki felejthetetlen szá-
maival ma is élénken él bennünk? a legendás énekes idén lett volna 70 éves. rá emlé-
keztek egy zenés esttel október 28-án a rózsa Művelődési házban.

Munkácsy-díjas nézőképek
 

a kondor Béla közösségi ház legújabb kiállításán egy olyan kerületünkből elszármazott 
művész, lévay jenő munkáival találkozhatunk a hónap végéig, akinek már egy évtizede 
nem volt önálló tárlata Pestszentlőrincen.
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11Újra ételt osztott a rászorulóknak a Pestszentimrei Katolikus Karitász egyház

�A hideg idő be-
álltával ismét 
jelentkezett soka-

kat segítő akciójával a 
pestszentimrei katolikus 
karitász lelkes és mára 
már „profi” csapata, 
amely ősztől tavaszig 
évek óta ételt oszt a 
rászorulóknak. 

rótH FErENc    

Már egy órával a déli harangszó előtt 
érzékelhető volt október utolsó szom-
batján, hogy valami készül a Szent Im-
re-plébániatemplom nemes utca előtti 
szakaszán.

Az ott gyülekező emberek láthatóan 
nem a divatlapokból léptek ki, s nem is 
frissen borotválva érkeztek. Szegényes 
öltözékben várták, hogy beengedjék 
őket a templom kertjébe a 12-kor kez-
dődő ebédre.

Arról, hogy az elmúlt évek során jó 
híre ment a Pestszentimrei Katolikus 
Karitász csapatának, az egyik hajlékta-
lan férfiember beszélt, kérve, hogy csak 
a keresztnevét írjuk le a lapban.

– nem mondom, hogy éhen hal-
nánk nélkülük, de nagy segítség, hogy 
amikor megérkezik az ősz, jönnek ők 
is. Számíthatunk rájuk, ez a havi ven-
déglátás sokat jelent – mondta András, 
aki már évek óta él a karitász kínálta 
lehetőséggel.

csUpA éHes száj
Belépve láthattuk, mi készül a hatalmas 
üstökben, mivel lepik meg az önkor-
mányzat által is elismert, kitüntetett 
szervezet tagjai a vendégeket.

Igen, használható ez a szó, mert 
a csaknem harminc önkéntes szinte 
mindegyike úgy köszöntötte a hajlékta-
lanokat, mint régi ismerőst.

A vezető, Kovács István is „törzsven-
dégként” üdvözölte a templomkertbe 
érkezők között Zsuzsa asszonyt, akiről 

a korábbi évekkel ellentétben elmond-
ható, hogy a helyzetéhez képest jól van, 
jól néz ki. Az egyik gyermekével jött 
Ferencvárosból, ahol lakáshoz segítette 
őket az önkormányzat.

– Valamivel jobb a helyzetünk, mint 
az elmúlt években. Tudom nevelni a 

gyerekeket, megvan a napi ennivalónk, 
ennél többet nem is várhatok.

A karitász tagjai nem is sajnálták 
tőle azokat a falatokat sem, amelyeket 
a gyerekeknek vitt haza. Van éhes száj 
elég, Zsuzsa öt gyermeket nevel tisztes-
séggel.

De nézzük, mi főtt az üstökben, 
mit kaptak a vendégek?

– Pulykaragu, friss kenyér és süte-
mény, ez lesz a mai menü. Sokat csi-
nálunk, háromszáz adagot, nehogy 
bárki is éhen maradjon – mondta az 
egyik hölgy, aki már a korábbi őszö-

ket-teleket is végigfőzte a hajléktala-
noknak.

MeGlepetés… 
Ahogy fogyott az üstökből a ragu, úgy 
lettek tele a tányérok az asztaloknál, s 
ahogy telt az idő, úgy lassult a kanala-
zás. nem siettek sehova, s a repetából is 
annyi volt, amennyit akartak és ahány-
szor kértek a vendégül látottak.

Egy bő órával később jóllakott em-
berek, némileg megnyugodott, hálás 
arcok búcsúztak az imrei jótevőktől. Az 
utolsó kérdés ezúttal is a szokásos volt: 
mikor lesz a következő?

Amikor megtudták, hogy az idén 
még kétszer, november 25-én és de-
cember 16-án is vendégül látják őket, 
végképp felderült a kedvük.

Pedig még nem is sejtette mindenki, 
hogy a karácsonyi vendéglátást nem 
akármilyen meglepetés kíséri majd.

Csak annyit erről: nem „kajáról” 
lesz szó… 

 
 sok EZErrEl 
sEGíTETTEk
a karitász vezetője egy 
borítékot vett elő, felbontot-
ta, s megmutatta az abban 
lévő 20 ezer forintos bank-
jegyet.
– Megint itt volt a pár, 
megint nem árulták el a 
nevüket… jöttek, pár szót 
beszélgettünk, átadták a 
borítékot, majd elmentek. 
voltak már a korábbi évek-
ben is, többször is segí-
tettek. Titokzatos párnak 
hívjuk őket, hálás szívvel. 
húszezer forint nekünk 
sokat számít. Pontosabban 
azoknak a rászorulóknak, 
akik, úgy látom, jönni fog-
nak a következő hónapok-
ban is. Elmondta kovács 
istván azt is, hogy a kerületi 
német nemzetiségi óvoda 
is segített, tőlük 10 ezer 
forintot érkezett.

Pulykaragu és meglePetés
Csaknem százan laktak jól a Szent Imre-templom kertjében
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A erdélyi protestáns történelem egyik leg-
fontosabb alakjának élettörténete tapintha-
tó csendet hozott a közösségi ház nézőte-
rére, majd szűnni nem akaró vastapsot. A 
darab középpontjában egy töretlen hitű és 
erkölcsű asszony áll, akinek az élete meg-
próbáltatások sorozata – ahogy abban a 
korban sok más nőé is. A nagyasszonynak 
választania kellett hitbeli meggyőződése, a 
családja, sőt a gyermekei között. 

A Kondor közel száz nézőjének a szeme 
előtt nem csupán a történelmi korszak bon-
takozott ki átütő erővel, hanem az is, hogy 
a címszerepet megformáló Kökényessy Ág-
nes kiemelkedő képességű színésznő.

Tökéletes át- és beleéléssel volt Bethlen 
Kata az előadás hetven percében, s egy-egy 
szívből-lélekből jövő részletet követően nem 
véletlenül került elő a zsebkendője is…

A Madách és az új Színház művészével 
az előadás előtt beszélgettünk.

Elmondta, hogy tizenegy éve, 2006 óta 
van műsoron az árva Bethlen Kata, s az ok-
tóber 31-i már a 186. az előadások sorában. 
Azonosulni tud e tragikus sorsú, Istenben 
azonban mindvégig hívő, benne végtelenül 
bízó asszonnyal.

– Olyannyira, hogy sokszor haza is vi-
szek valamit a sorsából, a veszteségeiből. 
Azt nem mondom, hogy ezek behatárol-
ják a napjaimat, arra azonban figyelnem 
kell, hogy ne engedjem át magam teljesen a 

nagyasszonynak, mert a dráma könnyen 
magával sodor az előadás utáni órákban is. 

nem véletlen, hogy Kökényessy ágnes 
örömmel játszott a Kondorban, hiszen ha-
zajött, amikor annak színpadára lépett, 
ugyanis a kerületben él.

A művésznő elárult néhány olyan adatot, 
amelyek súlya az előadás után vált igazán 
érezhetővé.

– hiába közeledünk a 200. felé, a szöveg 
mennyisége, a 24 darab A4-es papíron lévő, 
könnyűnek nem nevezhető mondatok nagy 
koncentrációt igényelnek. hallani fogja, 
hogy végig archaikus magyar nyelven be-
szélek, ami érthetően még nagyobb figyel-
met követel meg.

A sok-sok előadás közül kettőt, ponto-
sabban hármat emelt ki Kökényessy ágnes.

– Amikor a Leövey Klára Gimnázium 
360 diákja azonosult feszült figyelemmel 
Bethlen Kata sorsával, vagy amikor egy 
szabolcsi faluban, Dombrádon, a szinte 
katedrálisméretű templomban adtam elő a 
monodrámát, az felemelő volt.

A legemlékezetesebbnek azonban a be-
szélgetésünk napján elmondott drámarész-
letet nevezte.

– Ma már voltam néhány percre Beth-
len Kata. A reformáció 500 záróün-
nepségét rendezték meg a Papp László 
Sportarénában, s ennek gálaműsorában 
hallhatta tízezer ember a dráma egy rész-

letét. Büszke vagyok rá, de kérem, most 
már menjen, mert perceken belül a szín-
padra szólítanak…

Ê r. F.

A „nAGyASSZOny” 
rEMEKLÉSE
Hetven percre mindenki Bethlen Kata lett a Kondorban

Menő reforMáció  
a reformáció 500. évfordulójáról megemlékező 
buszos mobilkiállítás érkezett október utolsó hét-
végéjén a kerületünkbe, hogy fogadja az érdeklő-
dőket a Pestszentimrei református Egyházközség 
temploma előtt. 

Október 31-e a reformáció emléknapja. A protestáns egyházak 
arról emlékeznek meg ilyenkor, hogy 1517-ben ezen a napon 
függesztette ki Luther Márton ágoston-rendi szerzetes a wit-
tenbergi vártemplom kapujára az egyház megreformálását cél-
zó 95 tételét.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából a Magyar nemzeti 
Múzeum és a reformáció Emlékbizottság Menő reformáció cím-
mel rendezett vándorkiállítást, amely egy csuklós buszban kapott he-
lyet. A cél az, hogy az emlékév végéig – sőt azt követően is – a lehető 
legtöbb helyre jussanak el a reformáció történelmi emlékei és máig 
ható öröksége.

A busz oldalán, a felső részen idézetek olvashatók a magyar-
országi és a nemzetközi protestantizmus legnagyobb alakjaitól, 
lejjebb a reformáció jeles magyarországi személyiségeinek, vala-
mint Kálvinnak, Luthernek és Melanchthonnak a portréja látha-
tó. Alul az idővonal segítségével áttekinthetők a magyar refor-
máció és a hazai protestáns egyházak főbb eseményei.

A tárlat a kiállított tárgyak mellett interaktív játékokkal, di-
gitális alkalmazásokkal és installációkkal is közelebb hozza az 
érdeklődőkhöz a reformációt.  

– A reformáció 500. évfordulója alkalmából már volt egy 
egész napos ökumenikus rendezvényünk a Pestszentimrei Sport-
kastélyban, most pedig nagy meglepetésünkre eljött a reformá-
ció értékeit és emlékeit bemutató buszos mobilkiállítás – mondta 
Ughy Attila polgármester. – nagyon tetszett a tárlat, ezt minél 
több embernek kell látnia.  

Ê Fülep

a Xviii. századi erdélyi történelem kiemelkedő alakjának, Bethlen katának 
(1700–1759) az életét bemutató darabot országszerte műsorra tűzik több mint 
egy évtizede. kocsis istván monodrámáját, az árva Bethlen katát a reformá-
ció 500 rendezvénysorozat keretében láthatta a kerületi közönség október 31-
én a kondor Béla közösség házban, a címszerepben kökényessy ágnessel.

A hideg idő beálltával ismét jelentkezett sokakat segítő akciójával a katolikus karitász



Városkép p 2017. november 8. XXVI. évfolyam 18. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

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

a városGaZda Xviii. kErülET 
nonProFiT ZrT. a kÖvETkEZő 

PoZíCiÓkBa kErEs MunkaTársakaT:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 

 : - 
 

 -
 

:  
- -17)

-
-

 -  

 
   

  - ! 

:  

-  -  -
 

: 

 
 

 

 -
! 

:   
 

 
 

  

 

: 

 
- ! 

 -   

E-   

  

n EMElőGéP-kEZElő: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési 
területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása 
és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kis-
könyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras 
gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, de 
nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n varrodai MunkaTárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés, 
külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. 
Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavég-
zés, monotóniatűrés.

n TEhErGéPkoCsi-vEZETő és rakodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk 
munkatársakat. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, - a rakomány 
károsodásmentes szállítása, - részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, - a 
rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, - az előírt adminisztrációs feladatok 
elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n sEGédMunkás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára 
és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban 
szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n rEndEZvény-ElőkésZíTő: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. 
Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok 
kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - rendezvény 
ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása 
(bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. 
Előny: villanyszerelő végzettség.

n villanysZErElő: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárá-
sok: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség 
előnyt jelent.

n nEhéZGéPkEZElő: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és 
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási 
feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gép-
csoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n usZodaMEsTEr: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tar-
tózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az úszómedence és környeze-
te tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás szerinti működtetése, 
illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési 
és adminisztratív feladatok ellátása.  Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.

n MŰvEZETő: Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, felújítási és 
karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető 
iránymutatása alapján a munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamat-
ok megszervezése; - a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák 
végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát végző 
csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, a felme-
rülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka külső vállalkozó bevonását igényli, 
úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; - folyamatos 
kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések lebonyolításában; - az 
irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó adminiszt-
rációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, vagy magasépítő technikusi, vagy magasabb 
szak-irányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; kiváló 
szervező és koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs készség; 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői 
engedély. Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete.

n PályaGondnok: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
elsődlegesen a Lőrinci Sportcsarnok területén általános üzemeltetési és karbantartási feladatok 
ellátása, úgymint: - az épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése 
esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen felettesének való jelzése; - amennyiben a szükséges 
szakértelemmel és tárgyi feltételekkel rendelkezik hozzá, a hibák elhárításának azonnali megkezdé-
se; - a létesítmény területén lévő sportpályák és a pályákat övező területek napi gondozása /a füves 
részek nyírása, locsolása, gyommentesítése, tisztántartása, a műfüves pálya rendszeres gépi kar-
bantartása/; - a sportpályák programjainak megfelelően, a rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotukról való gondoskodás, az esetleges változásokról naprakész tájékozódás; - a sportcsarnok 
házi-, illetve közlekedési rendjének vendégekkel, látogatókkal való betartatása; - téli időszakban a 
közlekedő utak takarítása, csúszásmentesítése; - a közmű órák napi ellenőrzése és naplóban való 
rögzítése, illetve a közvetlen felettes felé összesített adatok biztosítása; - a feladatok ellátása során 
képesítésének megfelelő munkák, elvárható gondossággal és hozzáértéssel történő végzése; - a 
munkaterületére vonatkozó, hatályos jogszabályok, illetve belső utasítások és szabályzatok ismerete 
és alkalmazása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló 
problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés.

n auTÓsZErElő: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: gépjárművek 
és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és 
felújítása, hibafeltárás; gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai 
beállítások végzése. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több 
éves szerelői tapasztalat; pontos munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó probléma-
megoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.

n kőMŰvEs: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: 
útépítői, útkarbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. Elvárások: kőműves 
végzettség; önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezé-
sét várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n kÖnyvElő: Felelősség: A számviteli törvény szerint a Társaság kezelésében, illetve 
tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli 
nyilvántartás vezetése, amely a bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan 
áttekinthetően mutatja. Feladatok: - Bejövő és kimenő számlák könyvelése; - Főkönyvi könyvelési 
feladatok ellátása; - Főkönyvi egyeztetések végrehajtása; - Éves beszámoló elkészítésében 
aktív részvétel, időszaki zárási feladatok elvégzése; - Tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz 
kapcsolódó gazdasági események könyvelése; - Új gazdasági események számviteli megoldásának 
kialakításában való közreműködés, kapcsolódó projektekben való aktív részvétel; - Adózással kap-
csolatos feladatok ellátása, bevallások elkészítésében való részvétel, adófolyószámlák egyeztetése; 
- Jogszabályváltozások lekövetése; - Közreműködés az adóellenőrzéseken és a könyvvizsgálatokon; 
- Társosztályokkal való szoros együttműködés; - Dokumentációk, nyilván-tartások kezelése; - Egyéb 
adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: Közép vagy felsőfokú számviteli vagy pénzügyi 
végzettség; mérlegképes könyvelői végzettség; minimum 3 éves könyvelési gyakorlat; naprakész 
adózási és számviteli ismeretek; felhasználói szintű, magabiztos számítógépes ismeretek (MS Offi-
ce); felelősségteljes, önálló munkavégzés; precizitás, jó analitikus és problémamegoldó képesség; 
rendszerszintű gondolkodás; csapatszellem; nonprofit területen és társasházi könyvelésben szerzett 
tapasztalat előnyt jelenthet.

n MŰsZaki adMinisZTráTor: A munkakör leírása: A Társasághoz beérkező bejelentések 
teljes körű ügyintézése, a szakemberek koordinálása. A munkakörhöz tartozó adminisztrációs 
feladatok ellátása, naprakészen tartása. Feladatok: - a beérkezett hibabejelentések fogadása, do-
kumentálása, csoportosítása és prioritási sorrendjének meghatározása; - a regisztrált bejelentések 
áttekintése, az illetékes szakemberekhez való közvetítése, szükség esetén a megfelelő külsős cégek 
felé történő intézkedés; - a kapott bejelentéseknek megfelelően döntés a karbantartó kollégák 
kiküldéséről, vagy a címeknek az adott helyszínhez legközelebb lévő szakemberekhez való továbbí-
tásáról; - a munkaterületéhez tartozó feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése 
a naponta kiadott munkafeladatokon keresztül; - munkájának folyamatos dokumentálása, mun-
kalapok kezelése és a Társaság nyilvántartó rendszerében történő vezetése; - felettesei számára 
jelentések, beszámolók készítése; - raktár felé anyagmegrendelések leadása és dokumentálása; - a 
keretszerződéses partnerek keretösszegeinek figyelemmel kísérése; - kapcsolattartás a vezetőkkel, 
a Társaság többi egységével, és a hivatalos szervekkel. Elvárások: középfokú végzettség; adminiszt-
rációs területen szerzett 2-3 éves tapasztalat; kiváló kommunikációs készség; pontos, megbízható 
munkavégzés; jó szervező és priorizálási képesség; felhasználói szintű számítógépes ismeret.

n kosárlaBda EdZő: A Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. kosárlabda edző 
pozícióba keres kollégát. Feladatok: - a Városgazda Utánpótlás Akadémia Női Kosárlabda Szakosz-
tály sportolóinak edzéstervek készítése, edzések levezetése; - a kerületi köznevelési intézmények 
alsó tagozatos évfolyamaiban bemutató órák szervezése, levezetése, a kerületi köznevelési intéz-
ményekben a Női Kosárlabda szakosztály promóciója – folyamatos kapcsolattartás az igazgatókkal, 
a testnevelő tanárokkal; - szülői értekezletek megszervezése, lebonyolítása; - kapcsolattartás a 
Magyar Kosárlabda Szövetséggel; - a Városgazda Utánpótlás Akadémia  célkitűzéseinek szakmai 
koordinálása; - részvétel különböző tornákon és az MKSZ, illetve a Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia és a XVIII. kerületi Önkormányzat által szervezett aktuális rendezvényeken; - a csapat névsorok 
vezetése, az edzéslátogatás nyilvántartása; - edzésnapló vezetése. Elvárások: kosárlabda edző, 
vagy testnevelő tanári végzettség; megbízható, felelősségteljes munkavégzés; jó kapcsolatteremtő 
és kommunikációs képesség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; kosárlabdázó múlt.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megne-
vezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Posta-
cím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

sZolGálTaTás
n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyinté-

zéssel. 06-20-264-7752

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 automata öntözőrendszer téliesítés, víztelenítés kedvező áron. +36 20 240 33 
99, +36 30 486 55 23, www.aquafontis.hu

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-
szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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 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 víZsZivárGás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATOR-
NA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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, garanciá-
val. 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, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés GyorssZolGálaT, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

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

n MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 
késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, 
kEráMiát, sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit 
HANglEMEZt, FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ 
tárgyAkAt, biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, 
JElvéNyt, Háborus-kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-
973-4949, 466-83-21

adás–véTEl–réGiséGEk

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

n BőrBalZsaM + 20db többségében környezetbarát prémium kategóriás ÁPOLÓ és 
TISZTITÓ szerek kaphatók házhoz szállítva! Tel.: +36/20-290-3238

okTaTás
n MaTEMaTika, FiZikaTaníTás általános és középiskolások részére, nagy hatékony-

sággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9590-134

inGaTlan EladÓ/kiadÓ
n EladÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% 

jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, 
nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

állás
n XVIII. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, a kerületben élő munkájára igényes, leinformál-

ható takarítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, 4 – 5 órás bejelentett munkaidőben. 
Fényképes önéletrajzokat várunk a bérigény megjelölésével a kontrolling@paliszander.hu email 
címre várjuk.

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 
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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 

Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/161 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 15. fszt. 137 – 16m2 – üzlet – 150228/65/A/137 
Tövishát utca 23. fszt. 147. - 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/147 

Tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Tövishát utca 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9 
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. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 453. – 296 m2 – étterem – hrsz: 150811 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
 

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:  

2017. november 21. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. november 24. 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 Zrt. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

Alacska út - 2138 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 

Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 

Csontváry utca 21. fszt. 224. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A/224 
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A 

Forgó utca – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3 

Garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m²  - üzlet – hrsz: 149832/0/A/4 
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fszt. 70. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/70 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

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

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6 

Havanna utca 50. fszt. 218-219-220 - 41 m² - üzlet – hrsz:151159/A/218 
Havanna utca 50. fszt. 223. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/223 
Havanna utca 50. fszt. 225. – 32 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/225 
Havanna utca 50. fszt. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/227 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

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

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 

Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 
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Az Amplifon mint a világ legnagyobb halló készülék 
forgalmazója már több mint 65 éves nemzetközi

tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink szá ‐
mára kivételes lehető ‐
ségeket tudunk biztosítani.
Három év teljes körű in -
gyenes garanciát adunk
minden általunk forgal-
mazott halló  készü lékre,
és ez nem jár semmilyen
plusz   költséggel ügy feleink
számára. Emellett egye ‐
dülálló szol gál tatási háttér‐
rel rendel ke zünk a hal‐
lókészülék illesztés, a szer ‐
viz és a kiegészítők forgalma ‐
zása tekintetében is.
VELÜNK BIZTOSRA
MEHET!
Magyarországon ország -
szer  te 76 Hallás köz pont -
ban várják audiológusaink,
akik egy től-egyig a szak ma
leg kiválóbb képvi selői. A
vára kozás elkerülése miatt,
előre egyez tetett idő pontban
várjuk Önt kellemes, kor ‐
szerűen fel szerelt Hallás köz ‐
pont jaink ban! Attól a pil‐

lanattól kezdve, hogy eljön
hozzánk in gye nes hallás vizs ‐
gá latra, élete végéig szá ‐
míthat audio lógusaink segít‐
ségére, hi szen ügy fe leink
számára a kont roll vizsgála‐
tok, és a nálunk vá sárolt
halló ké szü lékének be állí tása
teljesen díjmentes.
JELENTKEZZEN
INGYENES HALLÁS �
VIZSGÁLATUNKRA!
Ha a hallásvesztés legapróbb
tüne teit is észleli magán, ke ‐
resse fel leg közelebbi hallás ‐
központunkat, hogy audioló‐
gusunk felmérje hallá sa ak‐
tuális állapotát. Fontos, hogy
időben felmérjük a bajt és
megtegyük az első lépést a
telje sebb élet felé. Minél
hamarabb keresi fel hallás ‐
központunkat, annál na ‐
gyobb az esély, hogy egy
igényeihez passzoló halló ‐
készülékkel jelen tősen ja vít -
 hat életmi nőségén.

MIÉRT VÁLASSZA
AZ AMPLIFONT?

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt! 
Látogasson el hozzánk!

Üllői út 427. 
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41
amplifon.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS 
2017. OKTÓBER 11-TŐL 27-IG

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

Ismerje meg 
az Amplifont!
Az 1950‐ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető
halló készülék forgalma ‐
zójává vált, ami 5 föld ‐
rész 20 orszá gában
3250 hallás központot,
1700 együtt működő
part  nert és 240 szol ‐
gáltató köz pontot tartal‐
mazó glo bá lis hálózatot
tudhat ma gáénak. Az
Amp lifon munka társai
már több millió em-
bernek segí tettek újra
felfedezni a han gok
világát. Szakmailag ma ‐
gasan képzett audiológu‐
saink segí te nek Önnek
megtalálni azt a meg ‐
oldást, mellyel leg jobban
javítható a hallása. Élen
járunk az innova tív tech‐
nológiák al kal   mazá sá ‐
ban, folya ma  to san fej ‐
lesztjük a szol gál ta tása ‐
inkat és szé lesítjük a for ‐
galma zott termékeink
pa lettáját.
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Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083 
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2017. NOVEMBER 25.
MUAY-THAI FELNŐTT
MAGYAR BAJNOKSÁG

Helyszín:
VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM
1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.
Verseny korosztály: junior 16,17 éves fiú, lány 
és 18 év feletti férfi, női
Kezdési időpont: 12 óra
Jegyek a helyszínen 1.000.-Ft-os 
egységáron vásárolhatóak

Bókay árpád általános Iskola 
2017.11.13. | 2017.11.21.

Brassó Utcai általános Iskola  
2017.11.06. | 2017.11.15.

Csontváry Kosztka Tivadar 
általános Iskola

2017.11.07. | 2017. 11.15.
Darus Utcai általános és 

Magyar német Tannyelvű 
általános Iskola

2017.11.10. | 2017.11.20.
Eötvös Loránd általános 

Iskola  2017.11.09 | 2017.11.16.
Gloriett Sportiskolai

általános Iskola
2017.11.08. | 2017.11.17.

Gulner Gyula általános Iskola 
2017.11.07. | 2017.11.14.

Kandó Téri általános Iskola  
2017.11.07. |  2017.11.14.

Kapocs Magyar-Angol Két 
Tannyelvű általános Iskola 

2017.11.09. |  2017.11.17.
Karinthy Frigyes Gimnázium  

2017.11.06. | 2017.11.21.
Kassa Utcai általános Iskola 

2017.11.09. | 2017.11.16.
Kastélydombi általános Iskola 

2017.11.08. | 2017.11.16.
Kondor Béla általános Iskola 

2017.11.06. | 2017.11.14.
Pestszentimrei Ady Endre 

általános Iskola
2017.11.10. | 2017.11.20.
Pestszentlőrinci német 

nemzetiségi általános Iskola 
2017.11.10 | 2017.11.17.

Táncsics német nemzetiségi 
általános Iskola

2017.11.13. | 2017.11.21.
Vajk-sziget általános Iskola 

2017.11.13. | 2017.11.20.
Vörösmarty Mihály Ének-

zenei, nyelvi általános Iskola 
és Gimnázium 

2017.11.08. | 2017.11.15.
Pótbefizetési időpontok

a GESZ központban
(1181 Budapest,
Városház u. 16.)

9:00 – 12:00 óráig

2017. november 22. szerda 
2017. november 23. csütörtök

2017. november 27. hétfő 

Az Intézményekben és a GESZ 
pénztárában készpénzzel, 
regisztrált és átutalásos 

számlát igénylő szülők banki 
átutalással vagy online 

rendszerünkben bankkártyával 
egyenlíthetik ki számlájukat.

Budapest Főváros XVIII. kerület  
Gazdasági Ellátó Szolgálat 
1181 Budapest, Városház utca 16. 

1675 Budapest, Pf.: 18 
 

 : (1) 296-1488 www.gesz18.hu : etkezeslemondas@gesz.bp18.hu 
 

 

 
 

Iskolai étkezés befizetési időpontok 
2017. november hónap 

(december havi étkezés) 
 

7:30 - 11:00 és 13:00 - 17:30 óráig 
 
Bókay Árpád Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.21. 

Brassó Utcai Általános Iskola  2017.11.06. 2017.11.15. 

Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola 2017.11.07. 2017. 11.15. 

Darus Utcai Általános és Magyar Német Tannyelvű Általános Iskola 2017.11.10. 2017.11.20. 

Eötvös Loránd Általános Iskola  2017.11.09 2017.11.16. 

Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 2017.11.08. 2017.11.17. 

Gulner Gyula Általános Iskola 2017.11.07. 2017.11.14. 

Kandó Téri Általános Iskola  2017.11.07.  2017.11.14. 

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 2017.11.09.  2017.11.17. 

Karinthy Frigyes Gimnázium  2017.11.06. 2017.11.21. 

Kassa Utcai Általános Iskola 2017.11.09. 2017.11.16. 

Kastélydombi Általános Iskola 2017.11.08. 2017.11.16. 

Kondor Béla Általános Iskola 2017.11.06. 2017.11.14. 

Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 2017.11.10. 2017.11.20. 

Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017.11.10 2017.11.17. 

Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.21. 

Vajk-sziget Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.20. 

Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium  2017.11.08. 2017.11.15. 

 
Pótbefizetési időpontok a GESZ központban 

(1181 Budapest, Városház u. 16.) 
9:00 - 12:00 óráig 

 
2017. november 22. szerda  

2017. november 23. csütörtök 
2017. november 27. hétfő  

 
 

Az Intézményekben és a GESZ pénztárában készpénzzel, regisztrált és átutalásos számlát igénylő 
szülők banki átutalással vagy online rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki számlájukat. 

ISKOLAI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSI IDŐPOnTOK
2017. nOVEMBEr hónAP

(DECEMBEr hAVI ÉTKEZÉS)
7:30 – 11:00 ÉS 13:00 – 17:30 óráIG

Nyitva:   hétfő – péntek: 7:00-18:00 , szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu
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Programok
rÓZsa MŰvElődési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 11. 20 óra: Bál a Rózsában 
– zenél a Főnix Duó. Belépőjegy: 1990 
Ft. Vacsora rendelhető, de előfoglalás 
szükséges.
November 12. 15 óra: Futóbolondok 
– a Pesti Művész Színház előadása. 
Belépőjegy: 2400 Ft, diák/nyugdíjas: 
1700 Ft.
November 16. 19 óra: Zorán-koncert. 
Belépőjegy: 4500 Ft.
November 19. 11 óra: Holle anyó segít 
– zenés mesejáték a Pódium Színház 
előadásában. Belépőjegy: 990 Ft. 
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. 
Segít a karcsúság megőrzésében, az 
izomzat feszessé, a törzsizomzat sta-
billá tételében. Oktató: Nagy Melinda. 
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom, 10 
500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immunrend-
szert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
(New Dance World tánciskola, gerinc-
torna, ringató, zumba, callanetics, ba-
ba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni 
és azokról további információt kérni az 
elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hét-
főtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva. Az itt talál-
ható Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való 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 honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PEsTsZEnTiMrEi
sPorTkasTély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
November 20. 20.30: A Városgazda 
Utánpótlás Akadémia futsalcsapatának 
mérkőzése

dEák FErEnC „BaMBa” 
sPorTCEnTruM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
November 12. 15 óra: PLER II–Pénz-
ügyőr NB II-es férfi kézilabda-mér-
kőzés
November 18. 10 óra: Malév–KRSE 
női kézilabda-mérkőzés
November 18. 16 óra: RÉV–
Budakalász NB II-es férfi kézilabda-
mérkőzés
November 18. 18 óra: PLER–
Tatabánya II NB I/B-s férfi kézilabda-
mérkőzés
November 19. 10 óra: PSK–Gödöllő 
női kézilabda-mérkőzés
November 19. 12 óra: PSK–KEAC férfi 
kézilabda-mérkőzés
November 25. 10 óra: Malév–Gödöllő 
női kézilabda-mérkőzés
November 25. 15.30: PLER II–Csepel 
NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés
November 25. 18 óra: PLER–Ajka NB 
I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
November 26. 10 óra: PSK–Rufusz 
férfi kézilabda-mérkőzés
November 26. 12 óra: PSK–PSZ SE 
női kézilabda-mérkőzés

lőrinCi naGykÖnyvTár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 15. 16.30: Társasjátékklub
November 16. 17 óra: Zanzibártól a 

Viktória-vízesésig. Boa Péter előadása.
November 22. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub. Téma: háziállatok.
November 23. 17 óra: Egészséges 
életmód, az egészséges test – 
Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 
előadása. Téma: A torok, a nyak, a 
felső végtagok és a mellek egészsége.
A Galéria 18 kiállítóteremben no-
vemberben Árvay Zolta festőművész 
kiállítása látható.
Haladó internethasználói foglalkozás 
indul 4 órában. Időpontok: december 
4. és 11. 10–12 óráig. Jelentkezni 
személyesen lehet, a részvételi díj 
egyidejű befizetésével. A részvétel díja 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

havanna-lakÓTElEPi 
kÖnyvTár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
November 17. 17 óra: „Szárnyaló” 
tudomány – állatbemutató, amelynek 
keretében jó idő esetén madárröptetés 
is lesz
November 22. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás nem csak gyermekeknek. 
Luca baba és egyéb botos bábok 
készítése.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által Nemcsics Antal szín-
tervező, festőművész munkásságáról 
rendezett időszaki kiállítás látható. 

PEsTsZEnTiMrEi 
kÖnyvTár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
November 10. 17.30: Bölcs kavics – 
titokzatos fénypályák workshopja 8–12 
év közötti gyermekek számára. Kérjük, 
hogy a részvételi szándékot jelezzék a 
bolcskavics@gmail.com e-mail címen.
November 24. 17.30: Boribon kirándul 
– a Nefelejcs Bábszínház előadása. 
A belépés ingyenes, de kérjük, hogy 
regisztráljanak.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtö-
kön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

kondor Béla
kÖZÖsséGi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 9. 16.30: Gerinctorna
November 11. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
November 11. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör összejövetele
November 11. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
November 12. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
November 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 14. 9 óra: Nézd, halld, 
érezd, mondd – konferencia az 
észlelés fejlesztésének hatékony tanu-
lásáért. A rendezvény a Budapesti POK 
Őszi Pedagógiai Napok része.
November 14. 16.30: Gerinctorna
November 14. 17.30: A máig ható 
múlt – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-sorozata. 
Téma: A családi viszonyok a zsidó 
vallásban, a kereszténységben és az 
iszlámban.
November 15. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
November 16. 15 óra: Twist Olivér 
– a Nevesincs Színház előadásában. 
(Minden jegy elkelt!)
November 16. 16.30: Gerinctorna
November 16. 17 óra: Minikonferencia 
a Velencei Biennále témájában. Előadó: 
Bálványos Anna művészettörténész, 
koordinátor, a Ludwig Múzeum Velen-
cei Biennále Irodájának munkatársa.
November 18. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
November 18. 14 óra: Nem hullott 
könny a szeméből – Fényes György 
magyarnóta-műsora
November 19. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék és 
muzsika 60 percben
November 21. 16.30: Gerinctorna

November 22. 15 óra: Diákolimpikonok 
fogadása
November 22. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
November 23. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele: Erzsébetek, 
Katalinok köszöntése
November 23. 16.30: Gerinctorna
November 24. 10 óra: Sündisznócska 
lovagol – a Nefelejcs Bábszínház 
előadása. (Minden jegy elkelt!)
November 24. 14 óra: Ki mit tud? 
kerületi diákok számára
November 25. 9 óra: A hatalom kártyái
November 26. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
November 26. 10 óra: Adventi táncház 
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 
táncosainak és zenészeinek közre-
működésével. Vezeti: Vörös Árpád. A 
program részeként kézműves foglalko-
zás a Hagyományok Házának munka-
társa, Péter Szidónia vezetésével.
November 26. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órakor kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkö-
rökről, klubokról, tanfolyamokról a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

ToMory lajos MúZEuM 
központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria: November 15-től 
Kaesz Gyula építész-belsőépítész-
bútortervező életművét bemutató 
kiállítás. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.

MúZEuMsarok 
kiállíTÓTErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra 
között tart nyitva.

havanna kiállíTÓhEly

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

PEsTsZEnTiMrEi 
kÖnyvTár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 9. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.) 
November 10. 18 óra: János vitéz – a 
Szent Margit Gimnázium diákjainak 
előadása a Béres Művészeti Egyesület 
támogatásával. Belépőjegy: 500 Ft.
November 11. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag 
ára. Előzetes jelentkezés a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 11. Zentangle (könnyű rajzo-
lás) workshop felnőtteknek. Pihentető 
természetes rajzmeditáció. Díja 3500 
Ft/alkalom. A foglalkozásokat Hrubos 
Margit rajzmeditációs oktató vezeti. A 
workshop minimum 5 fő jelentkezése 
esetén indul. Előzetes jelentkezés: 
Hrubos Margit, 06-30-325-2193 vagy 
a PIK elérhetőségein.

November 12. 15 óra: Pokolbéli világ-
néző – Turek Miklós Faludy György-
előadása. A belépés ingyenes!
November 15. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves workshop felnőtteknek 
November 17. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor 
Judit. Téma: Márton-napi szokások. A 
belépés ingyenes!
November 18. 9 óra: Rajzmeditáció – 
tanfolyam felnőtteknek. Részvételi díj: 
7500 Ft.
November 18. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
November 19. 15 óra: A pletyka – a 
Pótszék Társulat előadása. Belépőjegy: 
1800 Ft.
November 21. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: Hogyan 
segítenek a betegségek életfeladatunk 
megtalálásában? Előadó: Kiss Tamás. 
Belépőjegy: 400 Ft.
November 22. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 22. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Növénykülönlegességek a 
kiskertekben. Előadó: Gyócsi Zoltán. 
A belépés ingyenes!
November 23. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.)
November 24. 9.30: Baba-mama 
klub – belépőjegy: 750 Ft, testvér-
kedvezménnyel 1250 Ft.
November 24. 14 óra: Tanár úr, ké-
rem – az Apolló Színház előadása. 
Belépőjegy: 1500 Ft.
November 25. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Manuális készség- és kreativitás-
fejlesztő foglalkozások különleges 
technikákkal és alapanyagok-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. Előzetes 
jelentkezés a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetősége-
ink valamelyikén.
November 25. 16 óra: 
Pestszentimrei Zenebona – Nagy 
Kiss-koncert. Kiss András és Kiss 
Judit Anna koncertje. Zongorán 
kísér: Szekeres László. Belépőjegy: 
800 Ft.

isMét sZÍNEN 
A JáNos vitéZ
Petőfi Sándor csodálatos elbeszélő 
költeményét, a János vitézt Kacsóh 
Pongrác zenésítette meg. A mindig, 
minden korosztály által kedvelt klasszi-
kust ezúttal a Szent Margit Gimnázium 
diáktársulata viszi színre. Az előadás 
létrejöttét a Béres Művészeti Egyesület 
támogatja. Időpont és helyszín: no-
vember 10. (péntek) 18 óra, PIK Ház. 
Belépőjegy: 500 Ft.

ADvENti táNcHáZ 
Advent első vasárnapjának délelőttjén 
táncház lesz a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola táncosainak és 
zenészeinek közreműködésével. A 
táncházat, amelyre minden korosz-
tályt várnak, Vörös Árpád vezeti. A 
program részeként kézműves foglal-
kozást is tartanak, a Hagyományok 
Házának munkatársa, Péter Szidónia 
vezetésével.
Időpont és helyszín: november 26. 
(vasárnap) 10 óra, Kondor Béla 
Közösségi Ház. A belépés ingyenes! 

kArácsoNyi FilM 
Egymástól merőben különböző 
személyiségek keresik a megértést 
és a könyörületet karácsony idején. A 
Madách Filmklub idei utolsó vetítésén, 
advent első vasárnapján a Karácsony 
című amerikai filmdráma lesz 
műsoron. A főbb szerepekben Susan 
Sarandon, Alan Arkin, Paul Walker, 
Penélope Cruz, valamint a nemrégi-
ben elhunyt Robin Williams látható.
Időpont és helyszín: november 26. 
(vasárnap) 16 óra, Polgárok Háza 
(Üllői út 517.). A belépés ingyenes!

együtt 
a szegények 
védelmezőjével

a harcedzett római legionáriusokat igencsak meglepte, 
ami 334-ben amiens-ben télvíz idején, fogcsikorgató hi-
degben történt: az egyik testőrtiszt, akit már addig is egy-
szerű, szerény életviteléről ismertek, megszánt egy útszé-
len didergő, ruhátlan koldust, kettévágta saját köpenyét, 
és a felét ráterítette.

Ez a könyörület és ez az aszketikus életszemlélet jellemezte őt ké-
sőbb is, amikor már elhagyta a hadsereget, és a keresztény egyhá-
zat szolgálta ördögűzőként, majd papként, folyamatosan emelkedve 
a ranglétrán. A kényelmesebb életvitelre berendezkedő püspökök 
haragudtak rá, mert mindvégig ragaszkodott a krisztusi egyszerű-
séghez.

A kedves olvasó nyilván kitalálta már: Tours-i Szent Mártonról 
van szó, Gallia védőszentjéről, aki Európában máig a legnépszerűbb 
szentek közé tartozik. Különösen a németek emlékeznek rá szere-
tettel, de nekünk, magyaroknak, is igen kedves, mivel Savariában, 
vagyis a mai Szombathelyen látta meg a napvilágot.

A Szent Márton-napi felvonulás is német eredetű, de Magyar-
országon is régi hagyomány. A résztvevők ilyenkor saját készítésű 
lámpásokkal indulnak a csodálatos hangulatú fényünnepre, amely-
nek a végén máglyát is gyújtanak: a fény Krisztus világosságának 
jelképe, amely beragyogja a november táján már igencsak sűrűsödő 
sötétséget.

A Márton-napi felvonulás a kerületben is élő hagyomány. Idén 
november 8-án 17 órai kezdettel Pestszentimrén, másnap ugyan-
csak 17 órakor, Pestszentlőrincen a Kossuth téren rendezi meg az 
önkormányzat. A pestszentimrei menet a Címer utcából indul, majd 
a Vezér és az István utcán át a Sportkastély mögötti térre érkezik. 
A szervezők mindenkit biztatnak, hogy saját készítésű lámpással 
vegyen részt Pannónia szülöttének ünneplésén. Az esemény fővéd-
nöke Kucsák László országgyűlési képviselő és Ughy Attila polgár-
mester.

Ê k. gy.

az imreiek 
adventje
Mindig közösen – akár a szlogenje lehetne ez annak az ün-
nepségnek, amelyet közel tíz éve szervez meg az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület (EPE) advent első vasárnapjá-
nak előestéjén a hősök terén, vagy ahogy a régi imreiek 
ismerik: a Patika téren.

– Az advent a karácsonyi ünnepkör kezdete, amelyet ki-ki a saját 
egyházi közösségében, illetve a családjában ünnepel – magyarázta 
Ujvári Miklósné, az EPE elnöke. – Mi azonban szerettünk volna egy 
olyan eseményt, amelyik jelzi: ez valójában mindannyiunk ünnepe.

Az elmúlt évtizedben három egyház – a római katolikus, a re-
formátus és a baptista – lelkészei és hívei vettek részt az első ad-
venti gyertya közös meggyújtásán, a múlt évben pedig csatlakozott 
a szépen fejlődő pestszentimrei evangélikus közösség is. Az ünnepi 
beszédet minden évben más-más felekezet vezetője mondja.

– Mivel ezt az estét mi a teljes közösség ünnepének tekintjük, 
az egyházak tagjain kívül mások is meghívást kapnak – mondta az 
elnök. – Eljönnek a helyi civil szervezetek tagjai, s a műsort itteni 
iskolák diákjai adják. Az Ady iskola csengettyűsei szinte a kezde-
tektől részt vesznek az eseményen, de velünk ünnepelnek a Szenczi 
iskola tanulói, és tavaly fellépett egy evangélikus együttes is.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit december 2-án 17 óra-
kor a hősök terére az első adventi gyertya közös meggyújtására.

Ê k. gy.

Holle anyó
a rózsában
Mária szorgalmas, kedves lány, akit mostohaanyja a vér szerinti lá-
nyával ellentétben mindig mellőz, végül pedig arra kényszeríti, hogy 
ugorjon kútba egy elveszett orsóért. A kút világában, ami ugyanak-
kor a felhők fölött van, több próbát kell kiállnia a lánynak. Például 
meg kell ráznia egy érett almákkal teli almafát, és ki kell szednie 
a kenyereket a kemencéből, mielőtt azok megégnének. Mária ter-
mészetesen mindkettőt megteszi. Végül találkozik holle anyóval, 
aki mellé elszegődik szolgálónak, és mindenekelőtt a dunnákat kell 
kiráznia, aminek következtében a földön hó hullik. Egy idő után a 
lány az elbocsátását kéri, ekkor holle anyó bőségesen megjutalmaz-
za. Ezt látva a csúnya és lusta mostohatestvér elindul ugyanazon az 
úton, de megbukik a próbákon, és ahogy az várható, a szolgálatát is 
elégtelenül végzi el. holle anyó ezért elbocsátja, és a büntetés sem 
marad el.

A híres Grimm-mesét ezúttal a Pódium Színház adja elő. 
Időpont és helyszín: november 19. (vasárnap) 11 óra, rózsa Mű-

velődési ház. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A Pestszentlőrinc-Kassa SE csupán 13 
éves versenyzője a hazai győzelmeken 
túl annyi szép nemzetközi sikert is el-
ért ebben az évben, hogy arra Juhász 
József mellett a másik két mester, Juhász 
Dániel és Pomázi Attila is büszke lehet. 
nem véletlen, hogy az IjF, a nemzet-
közi Dzsúdószövetség szakembereihez 
is eljutott a híre. De még mielőtt erről 
ejtenénk szót, hadd halljunk Luca idei 
szakajtónyi érméről.

le se jött A 
doboGóról

– Elégedett vagyok ezzel az évvel, 
mert minden úgy sikerült, ahogy elter-
veztem – kezdte a mindössze 36 kilós 
lány. – A sorozat tavasszal az Európa-
kupával kezdődött, ahol második let-
tem, majd az Európa-liga következett, 
ahol aranyérmet nyertem. Valamennyi 
ellenfelemet legyőztem, pedig nem vol-
tak kevesen.

A sor a Budapest-kupával folytató-
dott, ahol újabb ezüsttel lett gazdagabb 
Luca. A grazi nemzetközi viadalon első 

lett, hogy le se jöjjön a dobogóról… 
A saját korosztályában sem volt ellenfele, 
mert a diákolimpia országos döntőjében 
is diadalmaskodott. Aztán szeptember 
végén következett egy újabb nemzetközi 
siker.

– Varsóban voltunk, ahol három győ-
zelem után lettem első a súlycsoportom-
ban – folytatta a lőrinci lány, aki csak 
az első pillantásra tűnik törékenynek, 
mert valójában kőkemény dzsúdós, amit 
a lengyel fővárosban is aláhúzott.

tIzeneGy edzés
Pillanatnyilag így néz ki a nemzetközi 
karrier, amiért nagyon sokat tett az im-
már hetedik éve versenyző Luca, aki las-
sacskán példaképe lesz a klubtársainak.

De hogy mennyire gyerek még, arról 
a következő szavai árulkodhatnak:

– Valójában fel sem tudom fogni, mit 
jelent az a sok érem, amit az idén szerez-
tem. nem tettem semmi különöset, csak 
odafigyeltem a versenyeimre, mert ezt 
az edzőim belém nevelték. ha pedig ők 
így látják jónak, akkor azt csinálom…

Luca életének a középpontjában való-

ban a dzsúdó áll, de természetesen úgy, 
hogy közben figyel a tanulásra is. Mi 
tagadás, nincs könnyű dolga, mert heti 
11 kemény gyakorlás várja őt. ha nem 
a Kassa tornatermében, akkor a korosz-
tályos válogatott keret edzésén mutatja 
be a belső combdobást, ami a kedvenc 
technikája.

A fáradtságot azonban nem ismeri, 
ahhoz még túl fiatal.

– nem fáraszt, sőt nagyon is örülök 
annak, hogy itt is, ott is lehetek – mond-
ta.

Ideje vAn…
Akkor most térjünk vissza a már emlí-
tett szeptemberi budapesti világbajnok-
sághoz, amelyet a Papp László Budapest 
Sportarénában rendeztek, s ahol nagy 
tisztesség érte Lucát.

– Én csodálkoztam a legjobban, ami-
kor meghívót kaptam a nemzetközi szö-
vetségtől, hogy a versenyek szünetében 
másokkal együtt bemutassam a tudáso-
mat. nem is akartam elhinni, de most, 
hogy már túlvagyok rajta, most érzem 
igazán, mekkora élmény volt, és mekko-
ra hajtóerőt jelenthet ez a későbbiekben. 
ráadásul úgy, hogy ott volt az arénában 
a példaképem, a világbajnoki ezüstérmes 
Tóth Krisztián is.

Vitathatatlan, hogy Luca jó úton 
halad afelé, hogy évek múlva a magyar 
cselgáncs meghatározó alakja lehessen.  
Ideje bőven van, akár 15 év is, hiszen 
annyira fiatal még.

Mamira luca egyelőre eltörpül példaképe, a világbajnoki ezüstérmes tóth krisztián mellett

Már 13 évesen ismerik az európai tatamin A TEnISZES  
úT ELEjÉn 
úgy tűnik, tenisztalentumokból nincs hiány a kerületben. 
Több más tehetséges fiatal mellett Pestszentlőrincen lakik 
az az MTk-ban sportoló, a fehér sportágat szinte fanatiku-
san szerető húszéves fiatalember is, aki a székesfehérváron 
szeptemberben megrendezett felnőtt országos bajnokság 
páros döntője után aranyérmet vehetett át. 

Szerencsénk, volt, mert aktuális külföl-
di útja előtt sikerült elérnünk Szintai 
Dávidot.

– Nem könnyű utolérni… Ha nem 
segített volna az édesapja, akkor csak 
integethettem volna a repülőgép után, 
amelyik a következő útjára viszi.

– Tényleg be van osztva minden 
percem. holnap reggel például már 
egy törökországi versenyre indulok, s 
néhány napig biztosan nem leszek itt-
hon. remélem, minél tovább, mert az 
újabb pontokat jelent.

– Ha már pontok… Hányadik a ha-
zai rangsorban, és hol áll a nemzetkö-
ziben?

– Itthon a tizedik vagyok a felnőttek 
között, a nemzetköziben pedig valahol 
az 1200. tájékán állok. nem tudom, 
mert ez gyorsan változik.

– Mielőtt az ob-aranyról kérdezem, 
mondjon néhány szót arról, mikor és 
hol kezdte, s miért éppen ezt a sport-
ágat választotta.

– Sokan mondták már, hogy vá-
laszthattam volna másikat is, de hát mit csináljak, megláttam, s belesze-
rettem.

– Hol történt?
– horvátországban, Umagban nyaraltunk. Egy ottani versenyen láttam 

először „igazi” teniszt, és ez el is döntött mindent. Addig karatéztam, de az 
megszűnt számomra. Maradt a tenisz, s nem is akarok változtatni.

– Megértem, mert ahhoz már túl sok energiát fektethetett bele.
– Ez is ok, meg az is, hogy itthon is, külföldön is sok sikert értem már 

el. A juniorok között tizenhárom tornagyőzelmem volt egyéniben és páros-
ban. nem adom fel azt, aminek még a legelején járok.

– Legutóbb tehát az országos bajnokságon dobogtatta meg az edzője, Nagy 
Zoltán és a szülei szívét.

– Meg remélem, a klubomét is. Az MTK-ban sportolok már hat éve, s 
nem is akarok elmenni onnan. Igaz, az edzések a Feneketlen-tónál vannak, 
de nagyon jól érzem magam ott.

– Gondolom, nem is örülnének, ha egy friss magyar bajnok hűtlen lenne 
hozzájuk. Hogy élte meg az aranyat? Remélte?

– Igen is, meg nem is. ha egy páros elkapja a rajtot, akkor nehéz legyőz-
ni. A társammal, Marozsán Fábiánnal mi jól „beindultunk”.

– És végig is járták az utat. Két kétjátszmás siker után a döntőben három 
meccsen nyertek, s látva a 10-7-et, nem lehetett könnyű.

– hát nem… Az, hogy szoros volt, enyhe kifejezés. Az összes poénért 
nagyon meg kellett küzdeni.

– Feltételezem, hogy ha megjön Törökországból, akkor sem lesz sokáig itt-
hon.

– nem, mert ez ilyen sportág. Menni kell, hogy legyenek eredmények, 
hogy ne felejtsék el az embert, hogy gyűljenek a pontok. Meg azért is, mert 
nagyon-nagyon szeretem csinálni.

 
aZ édEsaPa
 Megkérdeztünk egy „elfogulatlan” személyt is dávidról.  
az édesapja sokat tesz a sikeréért, igazi teniszapuka.
– évek óta látom, mennyit dolgozik, mennyit edz. 
a legfontosabb az, hogy céltudatos, kitartó, önálló, meg 
lehet benne bízni a sportban is, a civil életben is. 

KáTÉBóL MESTEr
a városgazda utánpótlás akadémia ökölvívó-szakosztályá-
nak az edzője nem csupán beszél a bunyóról, hanem érzett 
már izzadságszagot az öltözőben… káté Gyula egy évtizednél 
hosszabban volt meghatározó alakja a magyar ökölvívásnak.

Az a szülő, aki úgy dönt, hogy az akadémiá-
hoz, a VUA-hoz adja bokszolni a gyermekét, 
egészen biztosan jól választ, mert nagy tudá-
sú profi edző irányítja ott a fiatalok edzés-
munkáját. Káté Gyula ugyanis már évek óta 
hasznosítja azt a rengeteg tudást és tapasz-
talatot, amit sikeres pályafutása alatt szer-
zett. Mi mást lehetne mondani egy tízszeres 
magyar bajnokról, egy három olimpián – az 
athénin, a pekingin és a londonin – részt 
vevő öklözőről, mint hogy mindent tud a 

szakmáról? Amikor a kötelek közé lépett a hazai ringben, nem volt ellenfe-
le. Ezért is lehet büszke 10 (!) felnőtt magyar bajnoki címére.

A kérdésre, hogy hogy érzi magát „itthon”, az volt a válasz, hogy nagyon 
is jól. „A Városgazda ökölvívó-szakosztályában minden a lehető legnagyobb 
rendben van. Itt élek, itt edzősködöm, ügyesek a gyerekek, mi kell még?”

Elmondta a pályafutása során három klubot, a Kispestet, az MTK-t és az 
FTC-t megjárt egykori 57 kilós öklöző, „hogy sok, egyre több gyerek jár le a 
Vilmos Endre Sportcentrumba azért, hogy kipróbálja magát, megismerje a 
kesztyűk világát, s megtanulja az alapjait ennek a sportágnak”.

Annak különösen örül, hogy „egyre többen jönnek a srácok, s nem csak 
ők, hanem a lányok is. négy-öt lány rendszeresen itt van, és egyikük nem 
csupán hobbiból bunyózik, komolyan is gondolja. A fiúk közül húsznál több 
jár az edzésekre, 15 már az akadémia igazoltja, tehát vannak velük terveink. 
Elszántak, ügyesek, vagányok.”

Erre valóban szükség van a bunyóban, mint ahogy „Káté mester” is meg-
felelt ezeknek a jellemzőknek a pályafutása során.

Kincs a Kassában

� van egy kislány a kassa Utcai általános Iskolában, akiről a 
mestere, juhász józsef azt mondja, hogy áldott tehetség, 
s ha úgy akarja, hosszú távon lehet a cselgáncssportág 

„sikerhordozója”. lehet igazság ebben, mert európában a dzsú-
dósok már megismerhették a lőrinci Mamira luca nevét.

luCa idEi diCsőséGlisTája

 európa-kupa 2. helyezés
 európa-liga 1. helyezés
 budapest-kupa 2. helyezés
 országos diákolimpia 1. helyezés
 varsói nemzetközi verseny 1. helyezés
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Az akció 2017. szeptember 20-tól 2017. október 30-ig, 
vagy a készlet erejéig tart.

A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN
TÖBBET ÉR A PÉNZE!
Kérjen nálunk törzsvásárlói kártyát és mindenre

kedvezményt kap!
[A receptköteles készítményekre a kedvezmény nem vonatkozik.]

SZÉLES VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK!
A törzsvásárlói kártya 2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig érvényes.

SÁRGA BOROSTYÁN PAT
IK

A

Sárga Borostyán Patika
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.30-20.00, 
Szombat: 8-12

SALVUS VÍZ 1,5l 555 Ft
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL CSAK

499 Ft
333 Ft/liter

SALVUS VÍZ 1,5l 555 Ft
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL CSAK

499 Ft
333 Ft/liter
Az akció 2017. június 1.-től 2017. augusztus 30.-ig
vagy a készlet erejéig tart.

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


