
GÖNCZÖL ANDRÁS 

Sátrak sokaságában mutat-
ták be november 10-én a Bó-
kay-kertben az első világhábo-
rúban jellemző egyenruhákat, 
felszerelést, fegyverzetet, és 
fültanúi lehettünk annak, mi-
lyen gondolatok foglalkoztat-
ták akkoriban akár az egy-
szerű bakát, akár a vezérkari 
ezredest.

HAGYOMÁNYŐRZŐK 
ÁLDOZATOS  
MUNKÁJA
A hivatalos megnyitót megelőzően 
egy stratégiai megbeszélés résztve-
vőjeként tudatosulhatott a jelenle-
vőkben, hogy itt minden katonás 
rendben folyik. Parancsnokhoz 
méltóan Babák László vezérkari ez-
redes, a bemutató főszervezőjének, 
a Centenáriumi Hagyományőrző 

Honvéd Gyalogdandárnak a veze-
tője kiadta a parancsot: a rendez-
vény megnyitható.

– Az egyik kiváló bajtársam 
mondata jut az eszembe. Ő volt 
az, aki – elsősorban a negyvenes 
évek második felétől – elhallga-
tott háborúnak nevezte a Nagy 
Háborút. Mennyire igaz ez az 
állítás! Nem szerepelt az iskolák 
történelemóráinak részleteiben 
is tanítandó hivatalos anyagá-

ban – mondta Babák László ez-
redes. 

A hagyományőrzők áldoza-
tos munkájának köszönhetően 
sátorról sátorra járva átfogó, 
tiszta képet kaphatnak az első 
világháború időszakából a lá-
togatók. A civil életben tanár, 
mérnök, orvos, munkás vagy 
tanuló egyenruhában átalakul, 
tisztelgése, mozgása, szóhaszná-
lata és tárgyi ismeretei a Nagy 

Háború idejét idézik. Büszke 
vagyok rájuk!

AZ EGYENRUHA 
NEM LEHET RIKÍTÓ 
A huszárok sátránál kezdtük a 
körsétát. Meglepetésünkre nem 
a díszes, hanem a tábori szürke 
egyenruhában találtuk őket. Egy 
hadnagy elmondása szerint a pi-
ros-kék egyenruha igen könnyű 
célpont a csata hevében. Az egész-
ségügyi osztag sátránál már egy 
tanulócsoport kért és kapott vála-
szokat a feladatokról és a kiállított 
korabeli orvosi műszerekről.

Eközben a Bókay-kertet lelkesí-
tő indulók hangja töltötte be, még 
a trén, azaz a szállítóosztag lovai 
is zenére lépkedtek. Felismerhe-
tő volt a személy-, illetve a fegy-
verszállító fogat. Itt találkoztunk 
először a Monarchia egyik topgép-
puskájával, amely a Schwarzlose 
nevet viseli. A tipikusan magyar 
elnevezésű gulyás ágyú vontatása 
kiemelt feladat lehetett a ló számá-
ra, gondoljunk csak az illatokra… 
A kondérokban levest és főfogást, 
illetve külön tiszti ételt főztek, sőt 
a mosogatáshoz szükséges forró 
víz is rendelkezésre állt.
  Folytatás a 4. oldalon
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Az elhallgatott háború
Száz éve fejeződött be a Nagy Háború, azaz az első világháború

�A CENTENÁRIUMI HAGYOMÁNYŐRZŐ HONVÉD GYALOGDANDÁR A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÉS A 
XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL KÉTNAPOS MEGEMLÉKEZÉSRE VÁRTA AZ ÉRDEK-
LŐDŐKET NOVEMBER 10-ÉN A BÓKAY-KERTBE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK 100. ÉVFOR-

DULÓJA ALKALMÁBÓL.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

SZINTE NAPRÓL NAPRA NÖVEKSZIK a forgalom a 
Zsebők Zoltán Szakrendelő röntgenosztályán, 
köszönhetően azoknak az új berendezések-
nek, amelyeket az elmúlt egy évben szerzett 
be az intézmény nagy részben önkormányzati 
segítséggel. A legújabb digitális panorámarönt-
gen szinte nélkülözhetetlen a fogászati kezelé-
sek és a szájsebészeti beavatkozások során.

KÜLÖNDÍJ

A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT környezetszépítő 
versenyen Budapest Főváros különdíját kapta 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata. 
A XVIII. kerület évek óta sikeresen szerepel az 
országos mezőnyben. A nagykőrösi díjátadón 
a Brenner János-pihenőpark, a vizes élőhely 
létesítését és a Kossuth tér megújítását ismerte 
el a szakemberekből álló zsűri.

ÁLOMCSARNOK

A LEENDŐ ÚJ LŐRINCI SPORTCSARNOK látvány- 
és műszaki terveinek bemutatása előzte meg 
az önkormányzat képviselő-testületének no-
vember 15-i ülését. A prezentáció során látható 
volt többek között, hogy hogyan fog kinézni a 
sportcsarnok a Thököly úti főbejárat felől, és 
hogyan helyezkednek el a közönség széksorai 
a mostanihoz képest megemelt nézőtéren.

SZOCIÁLIS SEGÍTSÉG

A POLGÁRMESTERI HIVATAL hosszú évek 
óta működteti Pestszentimrén a kihelyezett 
ügyfélszolgálati irodát, amely az általános 
feladatok mellett az itt élők hagyatéki ügyeit 
intézte. Az önkormányzat december elejétől a 
lakosok számára az ügyintézés megkönnyíté-
se érdekében a szociális ügyek elintézésére is 
lehetőséget biztosít lakóhelyük közelében.

A MI HUSZÁRUNK

AKI JÁRT A VASVÁRI-NAPON vagy más katonai 
hagyományőrző rendezvényen, az minden 
kerületi programon találkozhatott már vele: 
Baka Bélát mintha huszárnak teremtette volna 
a Jóisten, pedig hosszú út vezetett számára 
a történelmi egyenruháig. Élete ma is olyan 
kalandos, mint azokban az években, amikor 
azon törte a fejét, hogy mi is szeretne lenni.
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2 Egyre többen veszik igénybe az új panorámaröntgentEGÉSZSÉGÜGY

PUSKÁS ATTILA  

Amint azt dr. Szebényi Attila, 
a Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, a 
röntgenosztály fejlesztése so-
rán beszerzett készülék a fogá-
szat és a szájsebészet mellett a 
gyermek-fogszabályozásban is 
komoly előrelépést jelent, és je-
lentős szakmai segítséget nyújt 
a szakorvosoknak.

CSÚCSMINŐSÉG
A digitális felvételeket készítő 
panorámaröntgen által produ-
kált minőség nagyságrendek-
kel jobb a korábbi műszerekkel 
készített felvételekénél.

– A kész röntgenfelvételeket 
a páciens dvd-lemezen is meg-
kapja, s a képeket a központi 
hálózatban is tárolják, azaz egy 
másik rendelőben is gyorsan 
elérhetők lesznek – tette hozzá 
Szebényi Attila.

A fogászati alapellátást sokan 
csak akkor kezdik igénybe ven-
ni, amikor már baj van, amikor 
már fájdalmakkal küszködnek. 
Dr. Szabados Gábor szerint ilyen 
esetekben különösen jól jönne, 
ha a beteg már egy panoráma-
felvétellel érkezne.

– Sajnos a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő ezt 

még nem támogatja, pedig a 
hagyományos röntgenfelvé-
tel csak egy támpont, míg a 
panorámaröntgen összetett 
képet ad a szájról. A beteg fo-
gazat gócot képezhet, így sok 
betegség kiindulópontja lehet. 
Ezenkívül a visszajáró betegek 
kezelésében is nagy segítséget 
jelent egy gyorsan előkereshe-
tő felvétel – tette hozzá a pest-
szentlőrinci szakrendelőben 
16 éve praktizáló fogorvos.

EZ LEGYEN  
AZ ALAP
A korszerű szájsebészethez 
elengedhetetlen a panoráma-
rönt gen. Erről már dr. Soós 
Lajos, a szájsebészet főorvosa 
beszélt, aki szintén úgy véleke-
dik, hogy a hozzájuk fogászati 
problémával érkezőknek ren-
delkezniük kellene ilyen típusú 
felvétellel.

– Bonyolultabb esetekben 
használunk már háromdimen-
ziós felvételeket is, de ahogy 
néhány éve a panorámarönt-
gen volt a csúcs, annak most 
már az alapnak kellene len-
nie. A fogászati eredetű száj-
sebészeti problémák korrekt 
és alapos kezeléséhez kell egy 
panorámafelvétel. Legyen szó 
bölcsességfog eltávolításáról, 
bent hagyott gyökérről, cisz-
tákról, és nem utolsósorban az 

átfogó kép segítségével felhív-
hatjuk a beteg figyelmét olyan 
problémára is, amely még nem 
okozott panaszt, de már látha-
tó jelei vannak.

EGÉSZSÉGES 
DIVAT
A harmadik szakterület, ahol 
rendkívüli segítséget jelent az 
új orvosi eszköz, az a fogsza-
bályozás. A panorámaröntgen 
olyan számítógépes szoftver-
rel rendelkezik, amely segít-
séget nyújt a szakorvosoknak 
a fogszabályozás megtervezé-
séhez.

– A diagnózishoz a rönt-
gen mellett szükség van egy 
arcprofilra is, aminek elkészí-
tésében a felvétel kiértékelé-
sével segít a program. Ez ko-
rábban húsz percet is igénybe 

vett egy-egy betegnél, most az 
új gép öt perc alatt elkészül egy 
elemzéssel – mondta el dr. Ma-
joros Tímea fogorvos, fogsza-
bályozó szakorvos.

A modern fogszabályozó 
készülékek és a főleg a fiatalok 
számára a tökéletességet suly-
koló médiahatás révén divat 
lett a fogszabályozás. A szakor-
vos szerint ez esetben a divat és 
az egészség szerencsés találko-
zásáról lehet beszélni. 

– Azonban ettől függetlenül 
is érdemes felkeresni a gyerek-
kel egy fogszabályozó orvost. 
Harapási rendellenességet 
okozhat az előreálló fogsor és 
az alsó állkapocs előreesése, az 
úgynevezett bulldogharapás is. 
A rossz harapás foglazuláshoz, 
a fogak idő előtti elveszítéséhez 
vezethet, a szabálytalan fogsort 
pedig nehezebb tisztítani és na-
gyobb a fogszuvasodás veszélye 
– mutatott rá Majoros Tímea.
A doktornő arra is felhívta a 
figyelmet, hogy fogszabályo-
zással nem kell megvárni a 
tejfogak cserélődését, hanem 
célszerű már hét-nyolc éves 
korban felmérni a fogsor elhe-
lyezkedését.

�Szinte napról napra növekszik a forgalom a Zsebők Zoltán Szakrendelő 
IV. emeletén található röntgenosztályon, köszönhetően azoknak az új 
berendezéseknek, amelyeket az elmúlt egy évben szerzett be az intéz-

mény nagy részben önkormányzati segítséggel. Nyáron helyezték üzembe 
azt a digitális panorámaröntgent, amely ugyan fizetős szolgáltatásként vehe-
tő igénybe, de az azzal készült felvételek ma már szinte nélkülözhetetlenek 
a fogászati kezelések és a szájsebészeti beavatkozások során.
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FOGAINK EGÉSZSÉGE 
A MI EGÉSZSÉGÜNK
Magas színvonalú fogászati ellátás a kerületben

A megelőzés olcsóbb
A rendszeres fogászati kezelés az alapvető szájhigiénia 
része kell hogy legyen. Dr. Szebényi Attila szerint főként a 
fiatalabbak, de a többi korosztályból is sokan, egyre inkább 
fontosnak tartják a száj- és fogápolást.

– A fogászati kezelés a világon mindenütt sok pénzbe 
kerül, de egyre inkább beépül a köztudatba az egészséges 
fogazat fontossága.  Egyre gyakoribb, hogy a kiskeresetű 
emberek is összegyűjtik a pénzt arra, hogy rendbe tetessék 
a fogaikat. Az a pár ezer forint, amit jelenleg egy panoráma-
rönt gen-képért ki kell fizetni, megtérül. A rendszeres kezelés, 
a törődés a fogainkkal, egyszóval a megelőzés mindig 
olcsóbb, mint egy már tönkrement fogsor rendbetétele.

Dr. Szebényi Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy amit egy panorámaröntgen-képért ki kell fizetni, megtérül
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Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az MSZP 
székházban (1181 Bp., Üllői u. 337.).
Bejelentkezés a 205-3045-ös 
telefonszámon hétköznapokon  
14–18 óráig.

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, 06-20-335-1708
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

Független, 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, 
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@egyuttpart.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.
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Nos, az időutazás érzése meg-
maradt, de a modern padlót 
látva olyan érzése van az ember-
nek, hogy ezúttal előreugrott az 
időben. A melegbarna parkett-
mintázat otthonossá teszi a csar-
nokot, a rugalmas felület pedig 
kényelmessé a használatot.

A Városgazda Utánpótlás 
Akadémia (VUA) gondozásá-
ban jelenleg két sportosztály 
működik az iskolában. A gye-
rekek ezekben kosárlabdáznak, 
illetve fociznak. Az akadémia 
kosárlabda-szakosztályának 
az edzéseihez is részben az is-
kola biztosít helyszínt, és több 

más kerületi sportszervezet és 
csapat is élvezi a mozgást az új 
sportfelületen. A kosárlabdán 
kívül egy kézilabda- és egy röp-
labdapálya vonalazását is felfes-
tették, keresztirányban pedig 
több tollaslabdapálya található. 

Az általános iskola és a VUA 
a tao-forrásból pályázaton nyert 
összegből és az önkormányzat 
anyagi hozzájárulásával nem 
csupán a tornatermet tudta fel-
újítani, hanem a tanév kezdete 
óta megfelelő minőségű öltö-
zőkben fogadják a tanulókat és a 
sportolókat is. 

P. A.

Három dolog szükséges egy jó 
focimeccshez. Haverok, labda 
és egy megfelelő futballpálya. 
Ez utóbbit ingyenesen biztosít-
ja a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. a kezelésében 
lévő Bókay-kertben. Az élőfü-
ves, körbekerített 20 x 40 méte-
res focipályát a kert nyitvatartási 

idejében, azaz 6 és 22 óra között 
lehet használni.

A játék a régi grundok szelle-
mében folyhat, azaz, aki üresen 
találja a pályát, az máris játszhat 
rajta, ha pedig egyszerre több 
csapat is összeverődik, akkor 
egymás közötti megegyezés 
alapján vehetik igénybe. Az in-

gyenes használathoz öltöző és 
zuhanyozási lehetőség nem jár, 
és ahogy régen a lakótelepeken, 
úgy itt is az utolsó „sípszó” a sö-
tétedésé.

A pálya az időjárás függvé-
nyében egész évben használha-
tó. Értelemszerűen nagy sárban 
és – különösen a téli időszakban 

– a várhatóan fagyos, kemény 
talaj miatt nem lehet rámenni. 
Egyébként is fontos szem előtt 
tartani, hogy mindenki a saját 
felelősségére vesz részt a játék-
ban. A focipálya a tervek szerint 
csak a tavaszi gyepfelújítás ide-
jén tart majd zárva. 

P. A.

JÁTSZÓHELYEK  
A KUTYÁKNAK
Felújítja a zárt kutyafuttatókat az önkormányzat.  
A kis- és nagytestű kutyák sétáltatására, megmozga-
tására is alkalmas nyolc játszóhely megújítását a la-
kosság észrevételeinek, ötleteinek a figyelembevételé-
vel végzi a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

A felújítások során új padokat helyeznek ki a futtatókba, kicseré-
lik a hulladékgyűjtőket, illetve, ahol szükséges, pótolják azokat. A 
kutyák által ásott lyukakat feltöltik földdel, a terepet elegyengetik. 
A futtatókban újdonságként a kutyák viselkedésével kapcsolatos 
tudnivalókat tartalmazó táblák is lesznek.

A már meglévő játszóhelyeken kívül továbbiakat is létesít az 
önkormányzat. Az egyik új kutyafuttató hamarosan megépül az 
Aranyeső utcában, a Brenner János-parkban pedig a városligeti él-
ménypark mintájára tervezik egy kutyás élménypark kialakítását.  

A kutyafuttatókat várhatóan 0–24 óráig lehet majd igénybe 
venni, hogy a gazdák bármikor levihessék játszani a kedvenceiket.

Az önkormányzat híres kutyákról, kutyás mesefigurákról szeret-
né elnevezni a kutyafuttatókat. A névadásban bárki részt vehet. Az 
ötleteket október 31-ig várták az ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu 
e-mail címre, a tárgymezőben Kutyafuttató-névadó megjelöléssel. 

-puskás-

KONDOR-EMLÉKSZOBA IS LÉTESÜLT
Egy történelmi épület megújulása és átalakulása

ÚJ SPORTPADLÓ  
A CSONTVÁRYBAN

GRUNDFOCI A BÓKAY-KERTBEN

TEMESI LÁSZLÓ 

A megnyitóünnepségre – a nap-
sütéses időnek is köszönhetően – 
megtelt a villa kertje érdeklődőkkel, 
művészetrajongókkal, szakértőkkel 
és természetesen a kerület promi-
nens személyeivel, vezetőivel.

AZ UTOLSÓ  
ÓRÁBAN
– 2018 mérföldkő a múzeum 
életében – kezdte a köszöntőjét 
Heilauf Zsuzsanna intézmény-
vezető, megköszönve az épület 
felújításához nyújtott jelentős 

segítséget többek között Ughy 
Attila polgármesternek, Galgó-
czy Zoltán alpolgármesternek, 
Kucsák László volt országgyű-
lési képviselőnek, Kardos Gá-
bor volt önkormányzati képvi-
selőnek, Kassai Hajnalnak, az 
EMMI Múzeumi Főosztálya 

vezetőjének, valamint az épí-
tőknek, majd felkérte Jankovits 
Verát megnyitóbeszédének a 
megtartására.

– Fontos állomáshoz ér-
keztünk, a Tomory múzeum 
új otthonra lelt. Ez az épület 
azon kevés patinás kerületi 

épület közé tartozik, amelyek 
még visszaállíthatók eredeti 
állapotukba. A 2000-es évek 
elején már komoly felújítás-
ra várt, de csak 2011-től be-
szélhetünk érdemi munkáról. 
Nagy örömünkre ez a védett 
épület most új funkciót nyert, 
befogadja a helytörténetet és 
Kondor Béla munkáit. Remél-
jük, hogy ez ösztönzőleg hat 
további kiállításokra, rendez-
vényekre – mondta a kerület 
főépítésze.

KICSI, DE A MIÉNK
Ezután Kassai Hajnal szólt a 
vendégekhez:

– Örömteli nap ez a múze-
umbarátoknak és a kerületi 
lakosoknak. Kétszeres öröm, 
mert megújult ez a nagy múl-
tú épület és a kertje, valamint 
méltó helyre került Kondor 
Béla munkássága. A Kubinyi 
Ágostonról elnevezett prog-
ram támogatása is hozzájárult 
ahhoz, hogy ma átadhatjuk a 
megszépült villát, amely remél-
hetőleg nem csupán kiállítá-
soknak ad majd helyet, hanem 
közösségteremtő programok-
nak is.

A beszédeket követően 
Kassai Hajnal és Galgóczy 

Zoltán alpolgármester vágta 
át a szalagot és adta át hivata-
losan az épületet, amelyet az 
érdeklődők most már belülről 
is teljes egészében megtekint-
hetnek. 

– Felemelő és ünnepi pil-
lanat, hogy egy történelmi 
épületben állhatunk – mondta 
Galgóczy Zoltán. – Még nem 
értünk a munka végéhez, ami 
2011-ben kezdődött. Mi itt, a 
kerületben, büszkék vagyunk 
rendkívül gazdag és színes 
kulturális életünkre és arra, 
hogy egy jelentős új színtérrel 
gyarapodtunk. Nekünk ez a 
Szépművészeti Múzeumunk, 
kicsi, de a miénk.

A megnyitóünnepség zá-
rásaként Marosvölgyi Gábor 
művészettörténész Kondor 
Béla életművét méltatta, Mo-
hai Gábor előadóművész pedig 
gyönyörű Kondor-versekkel 
tisztelgett a festő, költő előtt, 
akinek a testvére, Kondor Má-
ria is jelen volt.

Sokan látogatják
Az elmúlt években rendszeresen szerveztek már a készülőfél-
ben lévő villában épületlátogatásokat, kerti programokat. 2017 
májusától, a kert jelentős részének tereprendezése után, több 
mint 1000 diák és felnőtt látogatója volt.

Még van egy lakó
A villa egyik lakását egy 
bérlakó használja, ám a 
megfelelő cserelakás bizto-
sítása után a teljes épület 
megújulhat.  
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�Elkészült a Csontváry Kosztka Tivadar Ál-
talános Iskola tornatermének új sportpad-
lója. A felújítást követően szinte időutazást 

tehetett az intézmény tornatermében az, aki 
még látta a korábbi állapotokat. 

�Hosszú évek lassú pusztulása után a Bókay-kert melletti Herrich–Kiss-villa megújulva nyílt meg 
november 14-én immár múzeumként, hiszen ide költözött a Tomory Lajos Múzeum, amelynek törzs-
anyagát a Látványraktárban mutatják meg, és az épületben felavatták a kerület szülötte, Kondor Béla 

festő, grafikus, költő emlékszobáját is. A kiállítások november–decemberben csütörtökön, pénteken és 
szombaton látogathatók.
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A XVIII. kerület évek óta sike-
resen szerepel az országos me-
zőnyben, több díjat is elnyert 
már különféle kategóriákban. A 
november 16-i nagykőrösi díjá-
tadón a Brenner János-pihenő-
park, a vizes élőhely létesítését és 
a Kossuth tér megújítását ismer-
te el a szakemberekből álló zsűri.

– Ha nem is az első kiírás óta 
vesz részt a kerületünk ebben a 
versenyben, az biztos, hogy az 
első szerepléskor még óvodás gye-
rekek is felnőttek már, és tesznek 
a kerület szépítéséért. Az évek so-
rán biztosan sok kisgyerekben és 
akár felnőttben is sikerült elültetni 
a környezetszépítés, a környezet-
védelem fontosságát – mondta 
Dömötör István alpolgármester. 
– Azért szeretem ezt a versenyt, 
mert nem arról szól, hogy van-e 
egy településnek pénze arra, hogy 
rengeteg virágpalántát vegyen, 
és azokat elültesse, hanem sok-
kal inkább arról, hogy a lakóhely 
megszépítése mögött van-e olyan 
szellemiség, amely példaértékű és 
továbbadható a következő generá-
cióknak. Szerintem a XVIII. kerü-

letben ez a szellemiség létezik, és 
ha lenne egy kategória, amelyik 
ezt díjazná, abban az élmezőny-
ben lennénk. Mindezen felül pe-
dig megköszönöm a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
dolgozóinak azt a munkát, amivel 
a mi elképzeléseinket formába ön-
tik. Az elismerésben az ő munká-
juk is benne van, mint ahogy ben-
ne van azoké a kerületi lakosoké 
is, akik rendszeresen részt vesznek 
az önkormányzat környezetszépí-
tő programjaiban, és azokon túl is 
rendszeresen gondozzák, rendben 
tartják a lakóhelyüket.

Cikkeink mellett színes kerü-
leti hírekről, érdekességekről is 
olvashatnak a Tovább18.hu ol-
dalon.
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A hagyományőrzők időutazással repítettek vissza a múltbaKÖZÉLET

ELJÖTT A NAGY HÁBORÚ 
BEFEJEZÉSÉNEK NAPJA

Folytatás az 1. oldalról
A bakák és a tüzérek sátra 
előtt sem volt üres terület. Az 
utóbbi sátornál számos né-
zelődő kamaszkorú fiúra lel-
tünk, aminek magyarázata az 
volt, hogy fegyverek sokasá-
gát állították ki. A katonákon 
dél körül észrevehetővé vált 
a csatára való ráhangolódás, 
ugyanis 13 órakor már a kö-
zeli Turul-dombnál volt harci 
feladatuk, nem is akármilyen. 
Odébb sétálva, pontban egy 
órakor kezdetét vette a csata. 
Az első világháborús csatabe-
mutatón megelevenedett az 
1916-os román front, ahol a 
magyar honvédek egy utód-
védharcot folytató ellenséges 
géppuskaállás elfoglalásáért 

küzdöttek. A helyzetjelentés 
így hangzott a honvédekre 
váró feladatról: a domb tetején 
ellenséges román egység ta-
nyázik, ennek a dombtetőnek 
az elfoglalása a harci cél.

A lovas huszárok felderí-
tésre indultak, jelentették az 
ellenség helyzetét, majd gya-
logos katonák kúsztak a domb 
felé, hogy felmérjék a romá-
nok fegyverzetét. A kezdeti 
roham halottakkal és sérültek-
kel járt, s kiderült: az ellenség 
géppuskával is rendelkezik. A 
végső, jól szervezett támadást 
megelőzően sajnos az egész-
ségügyi osztagnak és a beteg-
szállító katonáknak is akadt 
dolguk. Miután bevontatták a 
géppuskánkat, nem volt két-

séges, hogy a tüzérségi támo-
gatással erősített összehangolt 
támadás meghozta a magya-
rok győzelmét. 

A megemlékezés második 
napja november 11-én a Kos-
suth téri református temp-
lomban kezdődött. Itt isten-
tiszteletet tartottak az első 
világháború befejezése 100. 
évfordulójának emlékére és 
az abban részt vevő magyar 
hősök tiszteletére, majd a Kos-
suth téri első világháborús 
hősi emlékműnél megemléke-
zés és koszorúzás következett. 
Juhász Gyula A jövő vetése 
című verse után Babák László 
megemlékező beszédét hall-
hatta a közönség.

Beszédéből ide kívánkozik 
egy levélrészlet, Magyari István 
22 éves szakaszvezető feleségé-
hez írt utolsó sorai: „Az utolsó 
útra megtértem. Isten így akar-
ta. Tarts meg emlékedben, és 
egy könnyet se hullass, mert a 
katonát illik emlékedben tarta-
ni, de nem siratni! Emlékfám 
lesz, jöjj el majd, ha csendes 
lesz a világ, és hazánkban újra 
virul minden. Egy koszorút el-
fogadok tőled!” 

BÚCSÚ DR. RAJHÁTHY 
AURÉLTÓL
Sokaknak fog hiányozni: életének 93. évében, rövid betegség után 
elhunyt dr. Rajháthy Aurél nyugalmazott körorvos, aki 45 éven át 
szolgálta munkájával a pestszentlőrincieket. Öt évvel ezelőtt, amikor 
az önkormányzat díszpolgári címmel köszönte meg majd ötvenéves 
szakmai tevékenységét, újságíróként volt alkalmam találkozni vele. 
Egy derűs embert ismertem meg, aki elégedetten tekinthetett vissza 
pályájára, és akit naponta körülvett egykori páciensei hálája, szeretete. 
Még az utca túloldalára sem tudott úgy átmenni, hogy valaki rá ne 
köszönt volna, ne érdeklődött volna hogyléte, családja felől.

Dr. Rajháthy Aurél – amint azt korábban a Városképnek elmond-
ta – gyerekkora óta tudatosan készült az orvosi pályára, nem csoda 
hát, ha érettségi után azonnal felvették a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemre. 1944-ben behívták, s a háború végéig hadikórházban tel-
jesített szolgálatot. A frontról hazatérve befejezte a tanulmányait, majd 
a Korányi kórházban kezdte a pályáját, de hamarosan megpályázott 
Pestszentlőrincen egy körorvosi praxist. 

Nem csupán a munkáját, az ott-
honát is megtalálta a kerületben, 
1995-ig, nyugdíjazásáig teljes lel-
kesedéssel dolgozott azért, hogy az 
itteniek egészségben élhessenek. Ezt 
nemcsak gyógyítással, hanem isme-
retterjesztő előadásokkal is igyeke-
zett elérni. Ő szervezte meg először 
a Lőrinci Orvosnapokat, és alapítója 
volt a helyi orvoskamarának is.

Szeretettel emlékezünk rá, és 
meg kell ismételnem: nagyon sokak-
nak fog hiányozni.

Kerékgyártó György
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Különdíjat kapott a kerület

Dr. Szebényi Attila a megnyitó-
beszédében elmondta, hogy a 
hagyományos rendezvényt már 
35. alkalommal rendezik meg. 

A Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re Egészségügyi Szolgáltató 
Non profit Közhasznú Kft. ügy-
vezető igazgatója köszöntötte a 

vendégeket, közöttük a fővéd-
nök Ughy Attila polgármestert, 
valamint Dömötör István alpol-
gármestert és dr. Haintz Andrea 
tiszti főorvost. 

Ughy Attila a köszöntőjében 
többek között arról beszélt, hogy 
az emberek különbözőképpen 
állnak hozzá a betegségükhöz, 
valamint méltatta a gyógyító 
szakemberek munkáját. 

– Az ijedtség és a félelem ter-
mészetes kísérői a rossz hírek-
nek. Akad, aki tudomást sem 
vesz a problémáról, míg más 
hallgat, és belülről dolgozza fel 
a fájdalmat. Olyan is van, aki 
minden szembejövő ismerő-
sének elsírja a bánatát. Mind-
három általános emberi reak-
ció, hiszen lélekben soha nem 
lehet felkészülni semmilyen 
betegségre. Ki-ki a maga sze-
mélyiségéből, erejéből, hitéből 
kiindulva próbálja elfogadni 
és megérteni a helyzetet, hogy 

most egy darabig nincs egész-
ség, hogy most védtelenek va-
gyunk, most minden változik, 
és nem mindig jó irányba. 

Az egészségügyi dolgozók 
munkájáról a polgármester el-
mondta, hogy a gyógyítók, gon-
dozók, ápolók azok, akik a bete-
gek mellett mindig a valóságot, 
a tárgyilagosságot képviselik. 

– Ők azok, akik a gyógyító 
szakmát élethivatásukká tették. 
Dolgoznak, és rendben teszik a 
dolgukat, amihez csak támoga-
tást kérnek. Ha a köszönetnek 
van itt az ideje, akkor megkö-
szönjük, amit tesznek. Ha a tá-
mogatásnak, akkor minden lé-
tező lehetőséget megragadunk, 
hogy ezt az egészségügyben dol-
gozók is érezzék – hangsúlyozta. 

A tudományos napon négy 
blokkba osztva 25 előadás 
hangzott el a kardiológia, a di-
abetológia, az urológia, a sebé-
szet, az onkológia, a radiológia, 
a fül-orr- gégészet, a fej-nyak-
sebészet és a pszichiátria tár-
gyköréből, de még szexuális 
kérdések kommunikációjáról 
szóló előadást is hallhattak az 
érdeklődők. Az egyes blokkok 
végén, sőt bizonyos előadásokat 
követően is viták, párbeszédek 
alakultak ki a szakma jeles kép-
viselői között. 

-bodzay-

Az orvostudomány jeles helyi képviselőinek részvételével tartottak tudományos 
konferenciát november 16-án a Rózsa Művelődési Házban. Az önkormányzat által 
támogatott eseményt a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. szervezte a dél-pesti egészségügyben dolgozó szakem-
berek részére.

Orvosok egymás között

Budapest Főváros külön-
díját kapta Pestszent-
l ő r i n c - P e s t s z e n t i m r e 
önkormányzata a 25. al-
kalommal kiírt Virágos 
Magyarországért környe-
zetszépítő versenyben.
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Mély vízben indult a késő dél-
utáni program. A Hiteles Moz-
galom ügyvezetője, Szabó Jó-
zsef több évre visszamenően 
szemléltető grafikonokkal alá-
támasztva ismertette a deviza-
hitelekkel kapcsolatban a svájci 
frank–forint árfolyam változása-
it. Bejelentette a mozgalom or-
szágjárását is: 

– Feladatunk sok helyen 
és sokszor átfogó képet adni a 
devizahiteles károsultaknak a 
múltról, a jelenről és a későbbi 
tennivalókról. 

Abban mindenki egyetértett, 
hogy embert próbáló volt a sok-
éves változások megértése, illet-
ve kezelése.

A szakpolitikát Mesterházy 
Attila parlamenti képviselő, Sza-

kács László, az MSZP elnökhe-
lyettese és Hegyesi Beáta, a Pár-
beszéd országos elnökségének 
tagja képviselte.

A szokásokhoz igazodva há-
zigazdaként köszöntőt mondott 
Kunhalmi Ágnes parlamenti 
képviselő, az MSZP választmá-
nyának elnöke, valamint Erdősi 
Éva szakember. 

– Az MNB-nek fogyasztó-
védelmi feladatai is lennének a 
hitelkárosultak megsegítése ér-
dekében – mondta Mesterházy 
Attila. – Brüsszelben is jár-
tunk, ahol egy helyzetjelentés-
sel tájékoztattuk az érdeklődő-
ket. A mai napig el-elhangzik 
a vádirat, mely szerint minek 
kellett ilyen hiteleket felvenni. 
Nos, a kezdeti feltételek nem 

éreztették a hitelfelvevőkkel a 
kézifék használatának szüksé-
gességét. Így vált a magyar ma-
gyarnak farkasává. 

Az a tény – talán nem vé-
letlenül – kevésbé került re-
flektorfénybe, hogy a deviza-
hitelezés 2003 után, akkor vált 
általánossá, amikor a szocia-
lista-liberális kormány idején 
megugrott az infláció, és ezzel 
párhuzamosan a forintalapú 
hitelek kamata. Ahogy arról 
sem esett sok szó, hogy a ban-
kok szabálytalan és törvényte-
len akcióit ebben az időszak-
ban semmi nem korlátozta. 

A 2010 után bevezetett kor-
látozások, illetve a rögzített 
árfolyamon való átváltások 
már sokaknak későn történ-
tek, így az elhibázott gazda-
ságpolitika napjainkig érezteti 
hatását. 

Városkép

Jubileumra készül a Széky Társaság KÖZÉLET

Az idén ötödik alkalommal útjára 
induló Látni és látszani országos 
akció célja az, hogy a baleset-
mentes közlekedés érdekében 
felhívja a figyelmet a látás és a 
láthatóság kiemelt fontosságára.
Az ORFK-Országos Balesetmeg-

előzési Bizottság és az XMEDI-
TOR közös közlekedésbiztonsági 
kampánya idén október 15-én 
kezdődött, és december 10-ig tart. 
Ennek keretében a járművezetők 
térítésmentesen vizsgáltathatják 
meg a járművük láthatóságáért 

felelős alkatrészeket azokban a 
kampányhoz csatlakozott szervi-
zekben, ahol a kampány újdon-
ságaként és pluszszolgáltatásként 
a gépjárművek általános műszaki 
állapotára is kiterjedő átvizsgálási 
lehetőséggel állnak az érdeklődők 
rendelkezésére. A regisztrált opti-
kákat felkeresve díjmentes látásel-
lenőrzésre és hasznos tanácsokra 
számíthatnak a járművezetők. 

Idén a kampány kiegészítéseként 
a járművezetés közbeni mobil-
telefon-használat szabálykövető 
módjára is felhívják a figyelmet.

A rendőrök az akció ideje alatt 
Pest megye több pontján bal-
eset-megelőzési tanácsokkal segí-
tik a közlekedőket, akik részletes 
felvilágosítást kaphatnak a látha-
tósággal kapcsolatos tudnivalók-
ról is.   A programmal kapcsolatos 
információkról, valamint a részt 
vevő szervizekről és optikusokról 
a www.latnieslatszani.hu webol-
dalon tájékozódhatnak.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

ELISMERÉS A PESTSZENTIMRÉÉRT FÁRADOZÓKNAK 
Egészen megtöltötték a nagytermet 
a Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság közgyűlésé-
nek résztvevői november 8-án a 
Pestszentimrei Közösségi Házban 
(PIK). A hivatalos napirendi pon-
tokat követően Galgóczy Zoltán 
alpolgármester, Bauer Ferenc, a Vá-
rosrészi Önkormányzat elnöke és a 
társaság tisztségviselői átadták az 
idei Pestszentimréért díjakat, vala-
mint a Széky Társaság Plaketteket. 

A társaság éves tevékenységéről 
szóló beszámolójában Pándy Ta-
más elnök visszaemlékezett az el-
múlt év eseményeire, és szólt a kö-
vetkező esztendei tervekről. 2019 
különleges év lesz a civil szervezet 
életében, hiszen a 30. születésnap-
jukat ünneplik. Az elnök elmondta, 
hogy a jubileumi évben is felvállal-

ják a Pestszentimrét érintő problé-
mák felvetését, akárcsak a megol-
dásukban való részvételt. Egyben 
felhívta a figyelmet a november 24-
re szervezett hagyományos adventi 
börzére, amely ugyancsak a PIK 
nagytermében lesz, és amelynek 
elengedhetetlen része a gyermekek 
kézműves foglalkozása. 

A közgyűlésen a megürese-
dett helyekre új tisztségviselőket 
választottak, majd az esemény 
ünnepélyes perceiben adták át 
a díjakat és plaketteket. Az im-
rei közéletben vállalt szerepéért, 
kiváló iskolavezetői munkájáért 
Pestszentimréért díjban részesült 
Véghely Tamásné, a Kastélydom-
bi iskola igazgatója. Meghatározó 
helyi és országos tevékenységéért, 
a kerületi egyházakat összefogó 

munkásságáért, az imrei közélet-
ben és művelődésben betöltött 
kiemelkedő szervezői és vezetői 
szerepéért ugyancsak Pestszen-
timréért díjban részesült Háló 
Gyula, a Pestszentimrei Baptista 
Gyülekezet lelkipásztora, Papp 
László, a Pestszentimrei Sportkör 
sakkszakosztályának vezetője pe-
dig a sakkoktatás mindennapossá 
tételéért, a kerületi és az iskolai 
utánpótlás-nevelésért, az ifjúsági 
korosztály értelmes időtöltésének 
megszervezéséért kapta meg az 
elismerést.

A Széky Társaság Plakettjét idén 
Eitz Nándorné Csom Ildikó, Füre-
diné Kiefer Edit, Német Gabriella 
Ágnes, dr. Rákóczi István és Soly-
mosi Tamás vehette át. 

B. Z.

�A Széky Társaság november 8-án megtartott közgyűlésén ünnepé-
lyes keretek között kiosztották a Pestszentimréért díjakat, valamint a 
Széky Társaság Plaketteket. 

Egy szakmai fórumhoz illően szakmai egyesületek képviselői is részt vettek a ke-
rületi MSZP-irodában november 6-án megrendezett eseményen. A téma a deviza-
hitelesek helyzete volt. 

A JÖVŐRŐL SZÓLT A 
VÁLLALKOZÓI FÓRUM
Példaértékű az együttműködés Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzata és a Budapes-
ti Kereskedelmi és Iparkamara között. Többek kö-
zött erről is beszélt Szatmáry-Jähl Angéla, a BKIK 
kispesti tagcsoportjának elnöke a november 15-i 
vállalkozói fórumon.

– Ennek a kitűnő együttműködésnek az eredménye az is, hogy 
a kamara képviselői az önkormányzat valamennyi szakbizott-
ságának a munkájában részt vesznek, ami azt is elősegíti, hogy 
a helyi vállalkozók megbízást kaphassanak a kerületi projektek 
során – mondta a meghívott előadó, Szatmáry-Jähl Angéla.

 A Gombás Étteremben megrendezett találkozón Erdődy 
Viktor, a BKIK XVIII. kerületi Tagcsoportjának elnöke a be-
számolójában pozitívan értékelte a szeptember 26-án megren-
dezett fogyasztóvédelmi tájékoztatót, amelyen mind a fogyasz-
tók, mind a vállalkozók számos kérdésükre választ kaphattak a 
Budapesti Békéltető Testület munkatársaitól. 

A vállalkozói fórum résztvevőinek Ughy Attila polgármester 
beszélt a pestszentlőrinc-pestszentimrei településfejlesztési ter-
vekről, s megemlített olyan sikeresen megvalósult beruházáso-
kat is, mint amilyen például a TUD18 oktatási központ, amely 
az ott tartott képzésekkel mind a vállalkozók, mind a munka-
vállalók számára nagy segítséget jelent. A közeljövő tervei közül 
a polgármester kiemelte a Lőrinci Sportcsarnok küszöbönálló 
újjáépítését – aminek során gyakorlatilag néhány szerkezeti tar-
tóelem megmaradásával egy vadonatúj sportcsarnok létesül –, 
valamint a Havanna-piac rekonstrukcióját is.

P. A. 
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Szakmai fórum elhallgatásokkal

A téli időjárás, a fagyok és a hava-
zás okozta feladatok elvégzéséhez 
megfelelő gépparkra van szükség. 
A bevethető járművek száma – 
akárcsak az elmúlt évben – idén is 
bővült a városüzemeltető cégnél.

– Tavaly már üzembe he-
lyeztünk egy multifunkciós, 

nyáron és télen is használha-
tó Ferrari traktort, idén pedig 
ennek a párja is megérkezett 
hozzánk. Mindkét traktor veze-
tőfülkéje fűthető, s hótoló és só-
szóró adapterrel is használható. 
Emellett rendelkezésünkre áll 
a megszokott géppark. A síkos-

ság-mentesítést végző szórógé-
pek a már megszokott környe-
zetbarát jégoldót terítik majd a 
járdákon, az úttesteken pedig 
tolólapos, sószóróval felszerelt 
járművek dolgoznak – mondta 
el Haigl Béla, a közterületi ker-
tészeti osztály vezetője.

A Városgazda feladata az in-
tézmények járdáin, a kiemelt te-
rületeken, valamint a meredek 
és forgalmas útszakaszokon a hó 
eltakarítása. A dolgozói és a jár-
művek szükség esetén a lehető 
legrövidebb időn belül meg tudják 
kezdeni a hóeltakarítást és a jég-
mentesítést. A saját portája előtt 
viszont minden tulajdonosnak 

kötelessége síkosságmentessé tenni 
a járdát. Nem lehet elégszer ismé-
telni, hogy járdán és zöldterületen 
tilos az útszóró só használata! A fás 
szárú növények védelme érdeké-
ben ezeken a helyeken csak a növé-
nyekre veszélytelen környezetbarát 
szóróanyag alkalmazható.

Az esetleges havazással, a téli 
időjárás miatt megváltozott útvi-
szonyokkal kapcsolatos bejelenté-
seket, illetve bármilyen észrevételt, 
javaslatot a Városgazda Zrt. köz-
ponti ügyfélszolgálatán lehet meg-
tenni (Baross utca 7., telefon: 297-
0799 és 06-30-549-6922, e-mail: 
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu).

P. A.

Ahogy minden év novemberében, ezúttal is felkészült a télre a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A városüzemeltető cég 
munkatársai november 15-től a téli intézkedési terv alapján 
dolgoznak. Ez részletesen felsorolja az önkormányzat keze-
lésében lévő aszfalt- és földutakat, kiemelt járdaszakaszokat 
és közterületeket, amelyeken a Városgazda Zrt. munkatársai 
teremtik meg a balesetmentes közlekedés feltételeit. 

A Látni és látszani országos közlekedésbiztonsági kampány 
várja azokat a sofőröket, akik a programban az autójuk in-
gyenes átvizsgálása mellett saját egészségükre is figyelnek.

Felkészült a télre a kerület

Látni és látszani
Országos közlekedésbiztonsági kampány

Pestszentimréért díjban részesült Háló Gyula, Papp László és Véghely Tamásné
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PREZENTÁCIÓ ÉS ADOMÁNYOZÁS
Az új sportcsarnok terveivel ismerkedtek a képviselők

PUSKÁS ATTILA 

A Lőrinci Sportcsarnok újjáépítése 
gyakorlatilag egy teljesen új létesít-
mény létrehozását jelenti. A régi 
tartószerkezet néhány megfelelő 
elemét megtartva nem egy felújí-
tott, hanem egy új, modern sport-
csarnokot kap Pestszentlőrinc.

A beruházásról Lévai István 
Zoltán sportért felelős alpol-
gármester elmondta, hogy egy 
hasonló nagyságrendű építke-
zés időtartamát az építész szak-
ma 12–18 hónapban határozza 
meg.

– A projekt jelenleg abban a fá-
zisban van, hogy a kiegészítő támo-
gatásra vonatkozó minisztériumi 
döntést várja a Magyar Kézilabda 
Szövetség, amely ezt követően tud 
határozatot hozni annak érdeké-
ben, hogy megkezdődhessen az 
építkezés.

JELENTŐS  
ADOMÁNY  
A RENDŐRSÉGNEK

A bemutatót követő testületi ülé-
sen több támogatás odaítéléséről 

is döntött az önkormányzat, 
amely kitűnő kapcsolatot ápol 
mind a XVIII. kerületi Rendőr-
kapitánysággal, mind a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XIX. kerületi tűzol-
tó-parancsnokságával.

A kerület vezetése fontosnak 
tartja, hogy a rendőrkapitány-
ságnak nyújtott éves támogatás 
mellett az anyagi lehetősége-
ihez mérten hozzájáruljon a 
rendőrség eszközparkjának fej-
lesztéséhez, illetve épületének 
a korszerűsítéséhez, s javítsa a 

személyi állomány munkakö-
rülményeit. 

Ennek jegyében 5 millió 
forintos támogatást szavazott 
meg a testület a kapitányság 
épületében kondicionálóterem 
létesítéséhez. A teremre azért 
van szükség, mert a kapitányság 
közelében nem található olyan 
rendőrségi létesítmény, ahol biz-
tosított a kulturált, térítésmentes 
sportolás és testedzés. Az új kon-
diterem segítséget nyújt az ülő-
munkát végzők számára is, akik 

a mozgásszegény életmód miatt 
nehezebben érnek el jó ered-
ményt az alkalmassági teszten. 

HASZNOS  
ESZKÖZÖK  
A TŰZOLTÓKNAK

A XIX. Kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokságnak egymil-
lió forintos támogatást szava-
zott meg a képviselő-testület. 
A tervek szerint az összegből a 

parancsnokság többek között 
egy úgynevezett denevérpadot, 
azaz a gerinc-, hát- és derékfá-
jást enyhítő, megelőző, illetve 
rehabilitációs eszközt szeretne 
vásárolni az állomány részé-
re. Ezenfelül sisakra szerelhető 
ledes világítású fejlámpák be-
szerzésére és szakmai program 
szervezésére is fordítanak a tá-
mogatásból. A parancsnokság 
az esetlegesen fennmaradó ösz-
szegből egy személyi hőkamerát 
szeretne vásárolni. 

A polgárőrök is kondizhatnak
Az edzőtermet a kapitányság épületének földszintjén található, mintegy 50 négyzetméteres, jelen-
leg kihasználatlan épületrészben alakítják ki. A támogatás a felújítás fedezésére szolgál. A terem 
berendezésére kitérve Lévai István Zoltán elmondta, hogy ha szükséges, abban az önkormányzat 
Közbiztonságért közalapítványa tud majd a sporteszközök, kondigépek árának ismeretében az 
anyagi lehetőségeihez mérten segíteni. Az ülésre meghívott Jánosik István ezredes, kapitányságve-
zető kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a konditermet a rendőrség állományán kívül a kerületi 
polgárőrcsoportok tagjai is igénybe vehetik.
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�A leendő új Lőrinci Sportcsarnok látvány- és műszaki terveinek bemuta-
tása előzte meg az önkormányzat képviselő-testületének november 15-i 
ülését. A prezentáció során látható volt többek között, hogy hogyan fog 

kinézni a sportcsarnok a Thököly úti főbejárat felől, és hogyan helyezkednek 
el a közönség széksorai a mostanihoz képest megemelt nézőtéren.

TÖBB LESZ A FA
A Péterhalmi erdő nem csorbul 
A képviselő-testületi ülést megelőzően sokakat megrémisztő híre-
ket lehetett olvasni közösségi oldalakon. Az egyik ellenzéki képviselő 
blogjában megjelent, hogy 3,1 hektárnyi erdőt alakítana lakóövezetté a 
kerület polgármestere. Az információ kapcsán megkerestük az önkor-
mányzatot, ahol egyértelműen leszögezték, hogy a valóság ezzel ellen-
tétes, a rendezést követően még több fa lesz a kerületben.

Megkeresésünkre az önkormányzat felelőtlen pánikkeltésnek ne-
vezte a blogbejegyzést, és visszautasította a álhíreket, sőt megerősítette, 
hogy a rendezés után gyarapodhat a kerület faállománya.

A tájékoztatás szerint a Gilice tér közelében, a Közdűlő út men-
tén található – a 156102 helyrajzi szám egy részére bejegyzett 31673 
négyzetméteres – területen jelenleg sincs erdő. Az erdővel egy hely-
rajzi számon található a kialakult lakóterület megközelítését szolgáló, 
jelenleg is útként funkcionálú szakasz, melynek az ingatlan-nyilván-
tartásban történő hivatalossá tétele szükséges ahhoz, hogy a terüle-
ten lakók rendezni tudják a telkeik helyzetét. Ezek a családok jelenleg 
nem építési telken, hanem formailag gyümöcsösben laknak – annak 
összes hátrányával együtt.

A kaotikus állapotok rendezése érdekében vált szükségessé a kép-
viselő-testület döntése. Mint megtudtuk, az előterjesztés célja az volt, 
hogy a meglévő kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületek megkö-
zelítése szabályossá váljon, és a rendezés kizárólag a jelenleg is útként 
használt területre terjed ki, amely egyetlen fa kivágásával sem jár.

Mindezzel azok a képviselők is tisztában lehettek a blogbejegy-
zésük írásakor, akik építészként, a településfejlesztési bizottság vagy 
a tervtanács tagjaként tevékenykednek. Ahogy azzal is tisztában kell 
lenniük, hogy a törvényi előírások alapján a területrendezést követő-
en a jelenlegi állapothoz képest több fa lesz a kerületben.

Városkép  

Hogy is van ez? – ma technológiai csoda, holnap emberiség elle-
ni bűntett, elég, ha csak a műanyag szatyrok karrierjére gondo-
lunk

Különös véletlen, hogy mindhármunknak egy héten belül van a névnapja:
Erzsébet november 19-én, Jolán egy nappal később, Emma 24-én – ebben az évben tehát hétfőtől szomba-

tig… ünnepelhetnénk. De persze semmi ünnep, megajándékozni nem szoktuk egymást, egy „Isten éltessen!” 
is bőven megteszi. Amúgy meg mintha a régi nagy névnapozások is kezdenének kimenni a divatból – a világ 

másról szól, nem az ünneplésről, a másokra, a magunkra való odafigyelésről. Vannak fontosabb dolgok is, ugye.
De most a piaci kávézás közben teljesen véletlenül az jutott eszembe, hogy alig több, mint fél évszázada az első het-

vendolláros (vagy már száz?) nyugati társasutazásomon milyen tátott szájjal csodálkoztunk rá a különböző üzletek nej-
lonszatyor-költeményeire (annak idején nájlonnak ejtettük). Igen, mindez maga volt a csoda – főleg, hogy… ingyen volt. 
Este nem győztük egymásnak mutogatni az aznapi szerzeményeinket. Kis vicikvacakokat vásároltunk, de mindig minde-
nütt csak egyet-egyet, s ha úgy gondolták, hogy belefér a kézitáskánkban, mi egy idő után már annyira „elszemtelened-
tünk”, hogy kértük a jussunkat: a kis reklámszatyrot. Járt nekünk! Mennyire más világ volt ez számunkra, Istenem?! Egy 
alkalommal teljesen elvesztettem a fejemet, és vettem egy blézert egy „for sale” akcióban, s amikor az eladóhölgy levette 
a vállfáról, hogy becsomagolja, elkértem a vállfát is. Csodálkozott kissé, de adta. Sőt! Térült-fordult, és még vagy öt 
másikat is beletett a csomagomba. Másnapra azonban észhez tértem, s rádöbbentem, hogy ezzel a túlköltekezéssel szinte 
ellehetetlenítettem a további kint tartózkodásomat. Vettem egy mély lélegzetet, és visszavittem az üzletbe, felkészülve 
persze az itthon megszokott végeláthatatlan vitákra. De nem! Azonnal, szó nélkül, visszavették a kabátkát, visszaadták a 
pénzt, és amikor adtam volna persze az „ajándékba kapott” vállfákat is, intettek: ó, csak tartsam meg, present. És őszinte, 
kedves mosoly volt az arcokon. Én az első nyugati utamról tehát hat darab vállfával és tizenöt darab nejlonszatyorral tér-
tem haza, s egy híján mindet nagyvonalúan el is ajándékoztam baráti körben. (Igazi örömöt okozva – micsoda gazdagság! 
De, bevallom, néhány tubus Colgate fogkrémet is hoztam, és azokat mind megtartottam magamnak.)

Kíváncsiságból utánanéztem: a „csomagolástechnikát” forradalmasító cellulózfóliát 1960-ban egy svéd cég szabadalmaztat-
ta (először persze az USA-ban), s hogy mekkora „sikerrel”, azt ma elrettentő képeken láthatjuk. E remek találmány öröksége: 
több tíz kilométernyi műanyag szigetek az óceánokban, számuk állítólag meghaladja az ötbilliót (billió = ezermilliárd!). Hihe-
tetlen pénzeket mozgósítanak ezek felszámolására vagy legalábbis csökkentésére, mert hát, tudjuk, a műanyag… örök életű. 
Mint mindenre, erre is késve döbbent rá az emberiség (jaj, micsoda nevetséges közös többszörös!): ma már súlyos termékdíjjal 
sújtják jobb helyeken (nálunk is egyre emelik a tételeket, sőt 2021-től be is akarják tiltani). Vajon összeszámolta már valaki, 
hány ilyen egykori „csoda” teszi tönkre az emberi életet? Ma csoda – holnap megbocsáthatatlan bűn!

Mit szólnátok hozzá – kérdeztem a lányokat –, ha a névnapotokon megajándékoználak benneteket egy-egy szép rek-
lámszatyorral? Mit mondjak: néztek rám, mint Rozi a moziban. Erre föl kénytelen voltam elmesélni egykori „boldog 
találkozásomat” a nejlonnal (meg a vállfákkal is, persze), s onnan gyorsan eljutottunk a mai „büntetővámig”. Jolán szent-
ségelt is kicsit, mondván: mindig vele fizettetik meg a „boldogabb holnapot”. Én viszont felmutattam a régi cekkeremet 
– spárgából készült, nem műanyagból. Rajtam nem múlhat az emberiség jövője…
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A projektben – melynek kereté-
ben összesen hét európai város 
vállalta, hogy egész térségére ki-
terjedő egységes, fenntartható 
városi logisztikai tervet készít – a 
helyi önkormányzati és állami 
szereplők, valamint a szállításban 
érdekelt vállalkozások arra szer-
veződtek, hogy új, innovatív meg-
oldások kifejlesztésével segítsék a 
városi áruszállítás mainál hatéko-
nyabb és környezetbarátabb, azaz 
fenntarthatóbb fejlődését.

ÉRDEKELLENTÉTEK 
FELOLDÁSA
A mostani találkozón Tábori Fe-
rencnek, Vecsés alpolgármesteré-
nek a köszöntője után Mocsári Ti-
bor, a projekt egyik hazai szakértője 
az előadásában rámutatott, hogy az 
egyik fő cél a politikai döntésho-
zók támogatása annak érdekében, 
hogy a döntéseikkel elősegítsék a 
városi áruszállítás folyamatának 
optimalizálását, a szén-dioxid-ki-

bocsátás-mentes teherszállítás 
megerősödését és ezzel az élhető 
városi környezet megteremtését. 
Ezek a politikai döntések ugyanis 
elengedhetetlenek a városi szál-
lításban lévő érdekellentétek fel-
oldásához. A Ferihegy Autó Kft. 
kommunikációs menedzsere, Sza-
bó Emese arra mutatott rá, hogy 
az elektromos mobilitásnak, az 
elektromos teherszállításnak is újra 
helyet kell kapnia a fenntartható 
városi közlekedésben. Kövi Róbert 

(Porsche Hungaria Kft.) hozzá-
tette: az egyre jobban terjedő és 
fejlődő elektromos autóknak egy-
re hangsúlyosabb szerep jut majd 
ebben a folyamatban.

A kerület és Budapest fenn-
tartható városi logisztikai tervét 
(SULP) készítő Mobilissimus Kft. 
ügyvezetője, Ekés András arra 

hívta fel a figyelmet, hogy a fenn-
tartható városi közlekedési rend-
szerek kialakítása nem valósulhat 
meg a lakosság intenzív bevonása 
nélkül, továbbá ismertette a ké-
szülő terv főbb célkitűzéseit. A 
SULP (Sustainable Urban Logis-
tic Plan) egy új tervfajta, mely-
nek célja az, hogy az áruszállí-
tási, teherforgalmi és logisztikai 
folyamatokat a városok és kör-
nyékük viszonylatában egysé-
gesen kezelve olyan javaslatokat 

fogalmazzanak meg, amelyek ál-
tal az adott város élhetőbbé válik, 
a lég- és zajszennyezés mértéke 
csökken, és a hatékony szerve-
zésnek köszönhetően a lakóterü-
leteket kevesebb tehergépjármű 
terheli. 

NÉGY  
STRATÉGIAI CÉL
A tervezés első lépéseként már 
megszületett egy részletes hely-
zetelemzés, amely áttekinti a 
budapesti áruszállítási és lo-
gisztikai rendszer jelentősebb 
problémáit. Ezek közül érdemes 
kiemelni a kerületek közti, illet-

ve a budapesti agglomerációra 
vonatkozó egységes szabályozás 
hiányát, a koncentrált rakodó-
helyek alacsony számát, a kon-

szolidációs központok hiányát, 
a logisztikai folyamatok integrált 
IT-háttérrel való támogatásában 
rejlő problémákat, továbbá a 
zöld megoldások – elektromos 
teherszállító járművek, kerékpá-
ros futárok, úgynevezett utolsó 
mérföldes áruszállítási megoldá-
sok – kis részarányát. 

A tervben olyan jó gyakorlato-
kat és innovációkat is bemutatnak 
a tervezők, amelyek rövid vagy 
hosszabb távon adaptálhatók a 
hazai környezetben is (például kö-
töttpályás áruszállítás, kerékpáros 
futárok, elektromos teherszállító 
járművek, drónok használata, in-
telligens rakodóhelyek).

A helyzetelemzés és a vízió, 
valamint a részletes felmérések 
és egyeztetetések alapján meg-
született a célrendszer, amely a 
budapesti városi logisztikában 
négy stratégiai célt határoz meg: 
1.  A logisztikai és áruszállítási 

rendszerben új szabályozás 
bevezetése és a meglévők fe-
lülvizsgálata a pozitív ösztön-
zésre alapozva.

2.  A városi áruszállítás szervezési 
kérdéseinek megoldását támo-
gató szervezet és integrált in-
formációs rendszer kialakítása.

3.  A logisztikai, áruszállítási és 
rakodási folyamatok infra-
struktúraoldali támogatása.

4.  A környezetbarát technológi-
ák és járművek használatának 
ösztönzése.

A konkrét intézkedésjavaslatokat 
is megfogalmazó terv 2018 végére 
készül el, s jó alapot ad ahhoz, hogy 
Budapest és térsége előrelépjen az 
áruszállítási és logisztikai rendszer 
fenntartható fejlesztésében.

Szabó Noémi, Barcs Endre

Készül a XVIII. kerület és Budapest fenntartható logisztikai terve KÖZÉLET

Az önkormányzat tervei között 
szerepelt, hogy a pestszentimrei 
lakosok számára az ügyintézés 
megkönnyítése érdekében a szo-
ciális ügyek elintézésére is lehe-
tőséget biztosít a lakóhelyükhöz 
közelebb.

Az elképzelés 2018. december 
elejétől valósulhat meg. Akkor-
tól hétfői napokon a 13.30-tól 
18.00 óráig tartó ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal 
két szociális ügyekkel foglalkozó 
ügyintézője fogadja az ügyfele-
ket a 1188 Budapest, Nemes u. 
14. szám alatti épület emeletén.
Az ügyintézők az alábbi ügytí-
pusokban nyújtanak tájékozta-
tást, veszik át a kérelmeket és a 
szociális ügyekhez kapcsolódó 
egyéb beadványokat:
•  rendkívüli (például temetés, 

tűzifa), illetve méltányos tele-
pülési támogatás;

•  lakhatást segítő települési tá-
mogatás;

•  egészségügyi települési támo-
gatás;

•  rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény;

•  önkormányzati bérlakás szük-
séghelyzet alapján történő bér-
beadása;

•  bérbevételi ajánlat benyújtása 
szociális alapon történő ön-

kormányzati bérlakás bérleti 
jogának elnyerésére;

•  lakáscélú helyi támogatás és a 
fiatal házasok első lakáshoz ju-
tásának támogatása.

– Az elmúlt időszakban na-
gyon sokat tettünk azért, hogy 
az önkormányzat igazi szolgál-
tató önkormányzat legyen. Az a 
célunk, hogy az ügyek intézése 

– bármilyen területről van is szó 
– flottul, pontosan és felesleges 
várakozási idő nélkül valósuljon 
meg. A mostani fejlesztés szintén 
ennek bizonyítéka: a „gondosko-
dó kerület” a mi szótárunkban 
nemcsak szlogen, hanem pontról 
pontra megvalósuló tudatos ter-
vezés eredménye – nyilatkozta 
Ughy Attila polgármester.

Bár jelenleg a magyar lakosság 
Európa legolcsóbb áram-, gáz- 
és távhőárát fizeti a rezsicsök-
kentésnek köszönhetően, egy 
kis tudatossággal mi magunk 
is tovább mérsékelhetjük az 
energiára fordított kiadásain-
kat. Miután a háztartások az 
energiaköltségük 75 százalé-
kát fűtésre fordítják, érdemes 
a helyiségek rendeltetésének 
megfelelő hőmérsékletet be-
állítani (nappaliban 22 °C, 
hálóban 20 °C), amivel a költ-
ségeket akár 5–10 százalékkal 
is csökkenthetjük.   Amennyi-
ben a fűtési hőmérsékletet 1 
fokkal alacsonyabbra állítjuk, 
a költségből 6 százalék marad 
a pénztárcánkban. A fűtőtest 
mögött jól elhelyezett hőtü-
körfólia, a fűtési rendszer kar-
bantartása további megtaka-
rítást eredményezhet. A friss 
levegő érdekében pedig rövid 
ideig tartó intenzív szellőzte-
tést javasolnak a szakembe-
rek, így a lakás nem hűl ki.

Otthonunk fejlesztésével 
további megtakarításokat ér-
hetünk el, miközben az ingat-
lanunk értékét növeljük. Ab-
lakcseréhez és -szigeteléshez 
állami vagy önkormányzati 
támogatást vehetünk igénybe, 
illetve elérhető az MFB nulla-
százalékos hitelprogramja is – 
ez a hitel energiamegtakarítási 
beruházásokra vehető fel.

AZ OTTHON  
MELEGE
Novemberben folytatódott a 
kormány által meghirdetett Ott-
hon melege program, amely már 
eddig is összesen több mint 200 
ezer háztartás energetikai korsze-
rűsítéséhez járult hozzá.  A prog-
ram célja idén az, hogy a lakosság 
olyan hűtő-, fagyasztó- és mosó-
gépeket szerezzen be, amelyek 
hozzájárulnak a rezsiszámlák 
csökkentéséhez. Ehhez a kor-
mány akár 45 ezer forintos vissza 
nem térítendő támogatást nyújt.

AZ ÁLLAM  
IS ODAFIGYEL
Európában az összes elfo-
gyasztott energia 40 százalé-
kát az épületekben használjuk 
fel, ezért az Európai Unió és 
a magyar állam is kiemelten 
kezeli az épületek energiaha-
tékonyságának kérdését. A 
közfeladatot ellátó közintéz-
ményeknek törvényi kötele-
zettségük, hogy energiameg-
takarítási intézkedési tervet 
készítsenek, amelyben a kor-
mányhivatalokban működő  
Nemzeti Energetikai Hálózat 
működik közre. Emellett szá-
mos fejlesztést is végrehaj-
tottak az intézmények: a kor-
mány eddig több mint 600 
olyan projektet részesített 
támogatásban, amely a köz-
feladatot ellátó intézmények 
energiahatékonysági fejleszté-
seit segítette elő.

ÁTALAKULÓ TÉRSÉGEK
Élhetőbb városi környezetet a SULPiTER projekttel 

SZOCIÁLIS SEGÍTSÉG
Kihelyezett ügyfélfogadás Pestszentimrén 

ENERGETIKA: RENGETEGET 
SPÓROLHATUNK

KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Polgármesteri Hivatal – figyelembe véve a kerület földrajzi sajátossá-
gait – hosszú évek óta működteti Imrén a kihelyezett ügyfélszolgálati 

irodát, amely az általános feladatok mellett a Pestszentimrén élő lakosok 
hagyatéki ügyeit intézte.

�Nemcsak a pénztárcánk, hanem a környezetünk is fellélegezhet, ha 
egy kicsit odafigyelünk otthonunk energiafelhasználására. Ha a fű-
tési szezonban megfelelően állítjuk be a termosztátot, ha tudatosan 

korszerűsítjük az otthonunkat, vagy igénybe vesszük a kormány által 
biztosított háztartásigépcsere-programot, nemcsak rengeteg energiát, 
hanem pénzt is megtakaríthatunk.

�A vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ adott helyet októberben 
az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából (ERDF) az 
Interreg Central Europe transznacionális program keretében finan-

szírozott, kerületünk és Vecsés részvételével zajló SULPiTER nemzetközi 
projekt harmadik, a kerületi, illetve a fővárosi logisztikai tervezésben érde-
kelteket tömörítő szakmai találkozójának. 

A SULP (Sustainable Urban Logistic Plan) egy új 
tervfajta, melynek célja az, hogy az áruszállítási, 
teherforgalmi és logisztikai folyamatokat a vá-
rosok és környékük viszonylatában egységesen 
kezelve olyan javaslatokat fogalmazzanak meg, 
amelyek által az adott város élhetőbbé válik, a 
lég- és zajszennyezés mértéke csökken, és a ha-
tékony szervezésnek köszönhetően a lakóterülete-
ket kevesebb tehergépjármű terheli. 
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BODZAY ZOLTÁN 

Több mint száz fát ültettek már 
ki az idén annak a pályázatnak 
a keretében, amelynek alapján 
a kerületben élők a házuk előtti 
utcafront zöldítésére facsemetét 
igényelhettek a helyhatóságtól. 
A pályázat egyik résztvevőjéhez 
kísértük el a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. kertészeti 
szakembereit. A nyertes pályá-
zók útmutatását is figyelembe 

véve ők ültetik el fákat az adott 
helyeken, ám ezúttal Ughy Attila 
polgármester és Dömötör István 
alpolgármester személyében se-
gítségük is volt. 

1772 ÚJ FA IDÉN
Ughy Attila elmondta, hogy a ke-
rület fasorai elöregedtek, a folya-
matos pótlásuk ezért igen fontos, 
amihez az idei enyhe november 
különösen alkalmas. 

– A kerületi környezetvédelmi 
program és zöldfelület-gazdálko-
dási koncepció alapján hirdetjük 
meg az Ültess fát kerületünknek! 
pályázatot a helyi lakosoknak és 
intézményeknek. A pályázók az 
ingatlanuk előtti közterületre és 
az intézmények udvarára igé-
nyelhetnek facsemetét. Az elmúlt 
években a pályázat keretében 
mintegy 3000 facsemetét ültettek 
el a kertészeink a kerület közte-
rületein, illetve az intézmények 

területén. Ebben az évben tavasz-
szal és ősszel összesen 210 pályá-
zat érkezett, s ennek nyomán 866 
fát ültetett el a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt., csaknem 
43 millió forint értékben. A Fővá-
rosi Önkormányzat Tízezer új fát 
Budapestre! programja keretében 
ültetett növényekkel és a Város-
gazda által telepített további fákkal 
együtt összesen 1772 fát ültetünk 
el 2018-ban – tudtuk meg a pol-
gármestertől. 

SZÉP PÉLDÁNYOK
A Kond utca 27. számú ingatlan 
tulajdonosa, Trungel Zoltánné 

elmondta, hogy ő már áprilisban 
pályázott a fákra az önkormány-
zatnál, amikor a virágpályázatát 
is benyújtotta. Tavasszal gyönyö-
rű, egészséges növényeket kapott, 
a záporvirág még most is virít a 
három ládájában, de egyébként az 
egész terasz virágokkal ékes. 

– Amikor kijöttek a kerté-
szek bejelölni a helyüket, akkor 
mondták, hogy gömbkőrist hoz-
nak majd, s amint látom, szép, 
egészséges példányokkal érkez-
tek. Ápolni magam fogom, de a 
kertészek használati utasításként 
elmondták, hogy mennyit kell lo-
csolni és mikor. Az ültetéskor mel-
léjük teszik a locsolócsövet, amin 

keresztül öntözni kell, de egyelőre 
hagyom pihenni a fákat, mert az 
ültetéskor jól megöntözték őket 
– tette hozzá Trungel Zoltánné, 
azt is megemlítve, hogy a kerítés 
mentén a család ápolja, nyírja a 
füvet, s reményei szerint így talán 
nem állnak rá majd az autók.

MINDENKI  
PÁLYÁZHAT
Az önkormányzat minden évben 
kiírja azt a pályázatot, amelynek 
keretében facsemetét lehet igé-
nyelni a házak előtti utcafront 
zöldebbé tételére. Valamennyi 
kerületi lakos pályázhat, nem kell 
mást tenni, mint kitölteni és be-
küldeni az adatlapot, amely az ön-
kormányzat ügyfélszolgálati iro-
dáiban, illetve a környezetvédelmi 
csoport munkatársainál szerezhe-
tő be, vagy letölthető az internet-
ről is. Az igénylőnek vállalnia kell, 
hogy a kapott facsemetét szak-
szerűen ápolja. Annak esetleges 
eltűnéséről, károsodásáról pedig 
haladéktalanul értesítenie kell a 
polgármesteri hivatal vagyongaz-
dálkodási és műszaki irodájának 
környezetvédelmi csoportját.

A díjátadón Dömötör István 
alpolgármester kiemelte, hogy 
míg húsz évvel ezelőtt harminc 
résztvevővel és 200 ezer forint-
tal indult el ez a kezdeménye-
zés, addig idén már 1500 kerü-
leti lakos dolgozott azon, hogy 
az önkormányzat által bizto-
sított növények elültetésével 
szépítse a lakókörnyezetét.

– Ebben az évben ötmillió fo-
rintból valósult meg a program, 

amelyről elmondható, hogy ta-
lán a legsikeresebb azok közül, 
amelyeket az önkormányzat a 
lakossággal közösen hajt végre 
– fogalmazott Dömötör István, 
hozzátéve, hogy örömteli kihívás 
az évről évre növekvő részvéte-
li kedv, és továbbra is arra biztat 
mindenkit, hogy akinek vannak 
olyan ismerősei, akiket be lehetne 
vonni a kerületszépítésbe, azok-
nak szóljon, hívja őket jövőre.

AKI A VIRÁGOT 
SZERETI…
A Szebb, virágosabb kerületün-
kért pályázat első meghirdeté-
se óta részt vesz a programban 
Litauszky Pál. A 95. életévét 
betöltött nyugdíjas a korát meg-
hazudtoló aktivitással dolgozik 
lakóhelye megszépítéséért. Idén 
az utcaszakasz-kategória első he-
lyéért járó elismerést vehette át. 

Az önkormányzat ötödik alka-
lommal vesz részt a Magyarország 
legszebb konyhakertje pályázaton. 
A Karcag városa által kezdemé-
nyezett országos versenyben a 
XVIII. kerület jelöltjei eddig négy 
alkalommal vehettek át különdí-
jat. Idén Litauszky Pál Kevermes 
utcai konyhakertjét nevezték be. 
Dömötör István azt is elmondta, 
hogy több mint húsz intézmény, 
köztük iskolák, óvodák is részt 
vettek a programban.

– A virágültetésen túl ezek-
ben az intézményekben a pályá-
zatok olyan ötleteket, megoldá-
sokat is tartalmaztak, amelyek 
révén biztosak lehetünk abban, 
hogy a gyermekek környezettu-
datos nevelésére fókuszálnak, és 
a következő generációknak már 
sokkal természetesebb lesz ez a 
gondolkodásmód.

AKTÍV INTÉZMÉNYEK
Az önkormányzat díjazta a legin-
kább környezettudatos intézmé-
nyeket is. Az elbírálás szempontjai 
közé tartozott a környezetvédel-
mi napok szervezése, a pályázati 
részvétel és a saját környezetvé-
delmi program. Az első díjat és 
az ezzel járó egymillió forintot a 
Fecskefészek bölcsőde érdemelte 
ki, a második helyezett Iciri-Piciri 
bölcsőde 600 ezer, míg a harma-
dik helyen holtversenyben végző 
Csemete óvoda és Nyitnikék óvo-
da egyaránt 200-200 ezer forintos 
támogatást nyert el.

Puskás Attila

Az önkormányzat telepíti, és a lakók gondozzák a fákatKÖRNYEZETVÉDELEM
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Huszadik alkalommal hirdették meg a XVIII. kerületben a Szebb, virágosabb kerüle-
tünkért elnevezésű kerületszépítő pályázatot, amelynek ez évi nyerteseit november 
8-án díjazták a Rózsa Művelődési Házban.

HÚSZ ÉVE SZÉPÍTIK A KERÜLETET 60 EZER ÁRVÁCSKÁT 
ÜLTETNEK 
Gondozott és virágos köz-
területek fogadják Pest-
szent lőr inc-Pestszent imre 
lakosságát az őszi és a téli 
időszakban is.

Nemcsak a kertekben, a házak körül 
akad sok munka ősszel, hanem az 
utcákon és a parkokban is. A Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Közterületi Kertészeti Osztályának munkatársai ebben az időszak-
ban is fokozott figyelmet fordítanak Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
megjelenésére. Százhúsz hektárnyi zöldfelületet tartanak karban, és 
egy év alatt mintegy 1300 tonna falevelet és füvet gyűjtenek össze, il-
letve szállítanak el a közterületekről. Ennek a hulladékmennyiségnek 
a jelentős része, 90 százaléka lombhulladék.

– Több teret is rendbe tettünk már az őszi időszakban, s a 
járdákat és a sétányokat is megtisztítjuk az őszi zöldhulladék-
tól. Nyugodtan mondhatjuk, hogy folyamatos a jelenlétünk 
mindenhol. Az idén ültetett fákat felkupacoljuk földdel, hogy 
ne fagyjanak el – tájékoztatott Haigl Béla, a közterület kertésze-
ti osztály vezetője. – Mintegy 60 ezer saját nevelésű árvácskát 
ültetünk az ősz folyamán a XVIII. kerület különböző részeire, 
majd tavasszal további 15 ezret ültetünk ki. Az árvácska átvé-
szeli a havat és a téli hideget, így az egynyári virágok áprilisban 
esedékes ültetéséig is szépek lesznek a parkjaink, sétányaink és 
virágágyaink.

-kgy-

GÖMBKŐRISEKET ÜLTETTEK 
Voltak, akik virágokra és fákra is sikerrel pályáztak

Jövőre inkább ősszel 
ültetik a fákat
Az Ültess fát kerületünknek! 
akcióban csak lombhullató 
díszfákra lehet pályázni. A 
kiültethető fafajok meghatáro-
zásánál figyelembe kell venni 
a lombkorona méretét és 
magasságát, az utca széles-
ségét és a meglévő közmű-
vezetéket. A fák kiültetését 
az önkormányzat vállalja, de 
a gondozásuk, ápolásuk az 
igénylő feladata. Az egységes 
fasorok kialakítása érdekében 
az önkormányzat fenntartja a 
jogot, hogy minden utcasza-
kaszra a benyújtott pályázatok 
alapján egyetlen fafaj (fasor) 
telepítését támogatja. Az 
elbíráláskor előnyben része-
sítik a teljes utcaszakaszra, 
illetve lakótelepek esetében a 
háztömb előtti teljes területre 
benyújtott pályázatokat. A 
Városgazda Zrt. a fákat idén 
tavasszal ültette el, illetve 
jelenleg is folyamatban van a 
telepítésük. A tervek szerint 
2019-től tavasz helyett ősszel 
lesz az ültetés.

�Nem a szokásos módon ültették el november 12-én Erzsébettele-
pen a kertészek az Ültess fát kerületünknek! pályázat egyik nyerte-
sének háza előtt a három gömbkőrist, ugyanis Ughy Attila polgár-

mester és Dömötör István alpolgármester is segített a műveletben.

Ughy Attila polgármester és Dömötör István alpolgármester ásót ragadott a program sikeréért
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9Hagyománykövető menet Szent Márton nyomában KULTÚRA

A kiállított festmények, az el-
hangzott irodalmi művek – szá-
mos saját szerzemény – láttán, 
hallattán az az érzés motoszkált 
az emberben, hogy az Erzsébet, 
illetve Katalin név viselői vala-
milyen plusztehetséget is kaptak 
a keresztelő alkalmával.

A megjelent vendégeket Uj-
vári Ferenc költő, versmondó, 
Kanizsa József, az irodalmi kör 
titkára és a házigazda ifj. Zila 
László köszöntötte.

A műsorvezetés feladatait 
Sztancsics Erzsébet látta el, beil-
lesztve egy saját vers elszavalását is.

Miután Székesfehérvár mű-
vészeti csapatának nevében 
Sipos Mari verssel köszöntötte 
művésztársait és a vendégeket, 
egy színvonalas irodalmi mű-
sorfolyam következett. 

Képzőművészeti alkotáso-
kat Lászki Erzsébet, N. Sebestyén 
Kata, Szintai Katalin, dr. Tóth 
Katalin, Vagyóczky Katalin és T. 
Szabó Magda állított ki. Irodalmi 
művekkel G. Szabó Gábor, Lászki 
Erzsébet, Györgypál Katalin, N. 
Sebestyén Katalin, Ossik Jánosné 
Katalin, Dedik János és Bartha 
Erzsébet kényeztette a hallgatósá-
got. Néhány hiányzó költő verseit 
Ujvári Ferenc szavalta el.

A zenei betétszámokról Né-
meth Nyiba Sándor és Szöllősi 
Dávid gondoskodott. Az utóbbi 
által előadott dalok igencsak al-
kalmazkodtak az ünnepi talál-
kozó témájához: „Bözsi ne sír-
jon, Bözsikém drága…” és „Én 
édes Katinkám, csak egyszer 
kacsints rám…”.   

-gönczöl-

„SZIA, MÁRTON, 
MEGYÜNK UTÁNAD!
A bornak Márton a bírája – tartja 
a mondás arra utalva, hogy ekkor-
ra forr ki annyira az újbor, amikor 
már el kell dőlnie, hogy milyen 
minőségű lett. A gyerekeket per-
sze ez kevéssé foglalkoztatja, ők 
inkább azzal törődnek, hogy mi-
csoda látványosságokat és érde-
kességeket rejt magában egy olyan 
Márton-napi menet, mint amilyet 
november 7-én Pestszentimrén, 
8-án pedig Pestszentlőrincen 
szervezett a XVIII. kerületi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
és Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata. Az események 
fővédnöke Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, védnöke Szarvas Attila 
alpolgármester volt. 

Hozz lampiont és kövesd te is 
Szent Mártont! – hirdették a pla-
kátok, s ennek megfelelően eddig 
nem tapasztalt létszámban vettek 
részt az első nap eseményein az 
imreiek. A Táncsics Német Nem-
zetiségi Általános Iskolától induló 
felvonulásra több ezren jöttek el, 

megtöltve így a Szélső utcát, amely 
sem elég szélesnek, sem elég hosz-
szúnak nem bizonyult ahhoz, 
hogy a menet ne töltse be egészen. 

Ezúttal sem maradhatott el a 
menet elejéről a fehér lovon ülő fi-
atal „harcos”, akit már a felvonulás 
előtt ezzel a köszöntéssel biztattak 
a gyerekek: Szia, Márton, megyünk 
utánad! A gyerekek egyébként is a 
menet leghálásabb közönségének 
bizonyultak, szinte mindegyikük 
kezében ott volt a maga készítette 
vagy máshonnan beszerzett lám-
pás. A menet végül a Szélső és a 
Hunyadi utca kereszteződésénél 
felállított sátraknál, a máglyagyújtó 
helynél kötött ki, ahol forró tea és 
zsíros kenyér várta a felvonulókat. 
Előtte azonban kiosztották a Már-
ton-napi rajzpályázat győzteseinek 
a jutalmakat, majd az esemény 
fővédnöke szólt néhány szót a töb-
bezres hallgatósághoz, a gyerekek-
hez és szüleikhez.

Galgóczy Zoltán a köszöntőjé-
ben felelevenítette Szent Márton 

történetét, aki Pannóniában, a mai 
Szombathely területén született a 
IV. század elején. Márton római 
katonaként kezdte a pályafutását, 
megkeresztelkedése után Krisztus 
szolgájaként pedig Nyugat-Euró-
pában térített, majd visszatért a 
mai Magyarország területére.

– Nemcsak a lelkiismeretesség, 
hanem a jószívűség és legfőképpen 
a szelídség, az alázatosság azok a 
tulajdonságok, amelyekért mi is 
példaképnek tartjuk Szent Már-
tont – hangsúlyozta Galgóczy Zol-
tán, egyben köszönetet mondva a 
XVIII. kerületi Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, Lelkes Gá-
borné elnökhelyettesnek és Sunkel 
Dirk elnöknek, valamint Svélecz 
Editnek, a Táncsics iskola igazgató-
nőjének, illetve mindenkinek, aki 
hozzájárult az esemény minden 
eddiginél nagyobb sikeréhez.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

Bodzay Zoltán

�Lámpással a kezükben gyerekek és felnőttek ezrei követték novem-
ber 7-én a Szent Mártont jelképező lovast Pestszentimrén, ahol a 
menet végén a szokásoknak megfelelően máglyát is gyújtottak.

50 ÉV EIFERT-FOTÓI A KONDORBAN 
Ars poetica címmel december 5-ig látható Eifert János jeles fotóművész kiállítása a 
Kondor Béla Közösségi Házban. A 75 éves fotográfus ötven év fotóiból válogatott.

A november 15-én tartott megnyitón Galgóczy Zoltán alpolgármester a köszöntőjében kiemelte Eifert János 
hazai és nemzetközi sikereit, kiemelve, hogy Isten áldotta tehetség.

A kiállítást a pályatárs, a kerületünkben élő Chochol Károly nyitotta meg: – Páratlan eseménysorozatnak 
lehetünk részesei. A művész 75. életévét 75 eseménnyel jelzi. Egy alkotó, aki otthonosan mozog a kamera mind-
két oldalán. Sikeres volt táncművészként, az objektív előtt, s világhírű és elismert lett a kamera mögött is. 1968-
ban kezdett fotózni külföldi turnékon, és lett keresett fotográfus, szerkesztő, illusztrátor, oktató és felső szintű 
fotóművészeti szervező. Bátran mondhatom, hogy nincs a fotográfiának olyan területe, ahol nem dolgozott 
sikerrel, és nem alkotott maradandót. A táncot, a női szépséget, az aktot, a mozgást és a természetfotókat ked-
veli, e témakörökben számos könyve jelent meg. A világ negyven országában járt és alkotott, ezzel egy páratlan 
képgyűjteményt, egyedülálló kultúrkincset hozott létre. Minden, ami fotóművészet, Eifert János sajátja. 

A fotóművész 21 hazai és nemzetközi egyesület tagja. Eddig 231 önálló kiállítása volt, több mint kétezer cso-
portos kiállításon szerepelt világszerte, és számtalan díjat, nagydíjat, különdíjat, diplomát érdemelt ki a képeivel 
és a diaporámáival. 

A megnyitón a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola növendékei léptek fel kis műsorukkal. A kiállítás kurátora 
Varga Ferenc, a közösségi ház igazgatója.

Temesi László
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Az iskola életét bemutató 
tárlatot rendezett a Karin-
thy Frigyes Gimnázium a 
Tomory Lajos Múzeummal 
közösen a Kossuth téri Pa-
vilongalériában. A tablók 
az iskola történetén kívül a 
tanítási időn túli foglalko-
zásokat, képzéseket és az 
iskolai élet egyéb oldalait 
mutatják be. 

A megnyitón részt vevőket 
és a kiállítás készítőit Kéthe-
lyi Mátyás, a XVIII. kerületi 
Önkormányzat Köznevelési, 
Közművelődési és Sport Iro-
dájának vezetője köszöntötte, 
kiemelve a Karinthy gimnázi-
umban az 1986-os megnyitás 
óta felvállalt angol és német 

nyelvű oktatási program sike-
rességét.

– Indulása óta komoly neve-
lői munkát végez a gimnázium, 
és a kezdetektől felvette a ver-
senyt a belvárosi patinás gimná-
ziumokkal. Mára pedig nemcsak 
a főváros, hanem az ország egyik 
kiemelkedő gimnáziuma lett – 
fogalmazott az irodavezető.

A Karinthy gimnáziumban 
minden évben tucatnyi diák 
szerez nemzetközi érettségi bi-
zonyítványt, amelynek révén a 
világ számos egyetemén foly-
tathatják a tanulmányaikat. Az 
angol és általában az idegen 
nyelvek ismeretét emelte ki a 
kiállítást megnyitó Kéri Kitty. 
A színművésznő 1987-től járt a 
Karinthyba, pedig ehhez a XI. 

kerületből kellett nap mint nap 
utaznia.

– Mit keresett egy színész-
nőnek készülő lány ebben az 
iskolában? – emlékezett vissza 
Kéri Kitty. – Ezt most tudom 
megválaszolni. A magabiztos 
nyelvtudáson kívül egy különle-
ges gondolkodásmódot és azt a 
fajta nyitottságot tanulhattam itt 
meg, ami nélkül például a színé-
szi hivatás sem művelhető. Most 
pedig már karinthys szülőként 
is a közösséghez tartozom, és 
örömmel látom, hogy a fiam mi-
lyen boldogan jár ebbe a gimná-
ziumba. A Karinthy gimnázium 
kiállítása február 15-ig (keddtől 
szombatig 14 és 16 óra között) 
látogatható.

Puskás Attila

Bodnár Imre grafikusművész 
Játékosok és játékok című ki-
állítása az érdeklődők mellett 
a kerületi művészeket is von-
zotta, akik ugyancsak kíván-
csiak voltak arra, hogy milyen 
munkákat készít mostanában a 
kiállító alkotó. Mindemellett az 
estét Draskóczy Zoltán gitármű-
vész játéka tette bensőségessé és 
emlékezetessé.

Az Iránban élő, magyar szár-
mazású festőművész, Gizella Varga 
Sinai Bodnár Imre grafikai techni-
kájára hívta fel a figyelmet, amelyet 
már 1999-ben, egy Teheránban 
rendezett grafikai biennálén meg-
csodálhatott. 

– A világ kicsi, és mindenho-
va eljutnak a művek, s az alko-

tónak Iránban követői is vannak 
– mondta.

A kiállítást megnyitó Feledy 
Balázs művészettörténész a ma-
gyar opera napjához kapcsolódva 
kiemelte: az opera a szélsőségesen 
nagy érzelmekről szól, mint ahogy 
Bodnár Imre alkotásait is ez jellem-
zi, munkáiban az indulat, a mély 
érzelmi azonosulás fedezhető fel. 

– Egy rendkívül mélyen értel-
mező művészről beszélhetünk. A 
korábbi és a mai rézkarcait ösz-
szevetve is látható, hogy miként 
mélyül a tudás. Ahogy az első be-
nyomások után ránézünk az alko-
tásaira, rögtön nem nyílnak meg a 
néző számára, ezek titkok, amelye-
ket viszont jó megfejteni – mondta 
többek között a megnyitóbeszédé-

ben Feledy Balázs. Jól kiegészítette 
mindez a kiállító művésznek az 
alkotói folyamatáról vallott mon-
datait, miszerint öt évszázados 
technikával készít rézkarcokat, vas-
maratásokat. 

– Munka közben összekevere-
dik a múlt, a jelen és a jövő. Újra-
születnek a múlt mítoszai és alakjai. 
Szigorú szakmai követelmények 
mellett, a munkafolyamatok ha-
tározott sorrendjében rögzülnek 
pillanatnyi benyomások, vágyak és 
félelmek. Így kapcsolódik a klasszi-
kus a modernnel, így jelenhet meg 
a XXI. század Rembrandt eszköze-
ivel. Munkáim igénylik az intim, 
meghitt tereket, olvasó- és zenesar-
kokat, hálószobákat, s e helyek ösz-
tönzőleg hatnak rám – hallhattuk a 
művésztől.

Bodnár Imre kiállítása novem-
ber 24-ig tekinthető meg a PIK 
Galériában (hétköznapokon 8–20 
óráig, szombaton és vasárnap a 
rendezvényekhez igazodva). 

-bodzay-

A falakon látható grafikák élményén túl is igazán kellemes 
estét varázsoltak a szervezők és a résztvevők Bodnár Imre 
kiállításának megnyitójával november 7-én a PIK Galériába.

Játékos grafika

ERZSÉBETEK, KATALINOK 
FŐSZEREPBEN

Utazás a Karinthy körül

A Zila Kávéház galériája november 15-én ismét megtelt a Krúdy-kör rendezvénye alkal-
mából. Hálás feladat, az Erzsébetek és Katalinok köszöntése várt a szervezőkre.
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A Haza és Haladás Orszá-
gos Történelmi Tanulmányi 
Versenynek adott otthont a 
Pestszentlőrinc-Pestszen-
timrei Felnőttek Gimnáziu-
ma november 15-én.

Egy verseny, amely országos, sőt 
országosan elismert. Egy ver-
seny, amelyet 18. alkalommal 
rendeztek meg. Egy verseny, 
amelyre hatvan csapat jelentke-
zését tudták elfogadni az ország 
szinte minden szegletéből. A 
budapesti kerületi csapatokon 
túl ismét kitett magáért a vidék 

is. Hogy csak néhány települést 
említsünk: Várpalota, Nyíregy-
háza, Nyékládháza, Makó, Szol-
nok, Kecskemét, Székesfehérvár, 
Taksony, Szigetszentmiklós, Bé-
nye–Káva, Vác, Komló és Duna-
haraszti. Hol itt, hol ott, de szinte 
mindenhol feltűnt dr. Grünvald 
Mária, a Felnőttek Gimnázi-
umának igazgatója, a verseny 
szervezője, akit az esemény vé-
gén sikerült megkérdeznünk.

– Az idei verseny témái Kossuth 
Lajos, Deák Ferenc, Batthyány La-
jos életpályája, munkássága, a ma-

gyar reformkor, az 1848-as polgári 
forradalom, a leverést követő meg-
torlás, a kiegyezéshez vezető út, a 
dualista berendezkedés voltak. A 
zsűrizés feladatát Závodszky Géza, 
az ELTE tanára, számos tankönyv 
szerzője, egyben a zsűri elnöke, 
valamint Katona András és Baják 
László, a történész szakma elismert 
képviselői látták el.

Az írásbeli, tesztjellegű feladat-
sor megoldására 45 perc állt a ver-
senyzők rendelkezésére, mindezt 
két csoportban és laptopon teljesí-
tették. Az általános iskolásokra és 

a gimnazistákra azonos feladatok, 
témák vártak. A legjobb öt-öt ál-
talános és középiskolás csapat már 
döntősnek tekinthette magát. A 
tanulmányi verseny zárószakaszá-
ban szóbeli vizsga következett, itt 
többek között villámkérdésekkel, 
szituációs feladatokkal kellett meg-
birkózniuk a diákoknak. Minden 
résztvevő a szép emlékeken túl 
ezüstcímerrel, vászontáskával, tol-
lal és oklevéllel gazdagabban térhe-
tett haza. A tíz döntős csapat tagja-
inak nyakát  ezüstlánc is díszítette. 

A versenyt a Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat Közművelődési és Sport 
Közalapítvány, valamint a Sapere 
Aude 18 Alapítvány támogatta.  

 Gönczöl András

Tizedik alkalommal rendezték meg a rangos társasági eseménytKULTÚRA

S ha végignézték, egy kis időu-
tazáson vehettek részt, ugyanis a 
jobbnál jobb mozdulatokat meg-
örökítő képek az önkormányzat 
által az elmúlt évben megren-
dezett kiemelkedő sportesemé-
nyek krónikáját adták vissza.

Az érdeklődők képzelet-
ben újra ott lehettek a tavaszi 
Imre–Lőrinc-futóversenyen, 

végigfuthatták a Malacvágta 
dimbes-dombos terepét, ott 
lehettek a Mozgásvarázson 
vagy éppen a Havanna-kupán, 
s természetesen újra átélhették 
az év legnagyobb helyi spor-
teseménye, a Sportízelítő főbb 
mozzanatait. Ünnepélyes meg-
nyitóbeszédében Lévai István 
Zoltán sportért felelős alpolgár-

mester kiemelte, hogy a kiváló 
felvételek hűen adják vissza azt 
a gazdagságot és sokszínűséget, 
amely a kerület sportját ebben 
az évben is jellemezte.

A kiállítás szervezésében 
nagy szerepet vállalt az ön-
kormányzat két sportreferen-
se, Eszes János és Varga Judit 
Veronika. Utóbbi ráadásul 

amatőrként sok-sok kiváló 
profi felvétellel is hozzájárult a 
sikerhez.

Igen, múlt időben kell beszélni 
a kiállításról, mert az november 
19-én elköszönt a látogatóktól. 
De nem búcsúzott el végleg, mert 
ahogy Eszes János elmondta, a 
tervek szerint visszatér, s koráb-
ban készült fotográfiákkal együtt 
„résztvevője” lesz jövőre a jelentős 
önkormányzati eseményeknek.

Nem túlzás, ha azt írjuk: sokak 
örömére…

R. F.

JUBILÁLT A HOFHERR-EMLÉKBÁL

Soktucatnyi szempár a középen 
felállított kivetítőn: a zenével kí-
sért, gyorsan pergő, több mint 
nyolcpercnyi diaporámán min-

denki az elmúlt tíz év fontos pil-
lanatait leste, amelyeket együtt 
élt át a közössé. A Hofherr-Dutra 
Emléktársaság tíz éve rendezi meg 

a november 17-hez, a szervezet 
alapításának évfordulójához kö-
zel eső hétvégén a rangos kerüle-
ti társasági eseménynek számító 

Hofherr-emlékbált. És ugyancsak 
tizedik alkalommal szervezte meg 
idén május 1-jén a Gépmajálist. 
Az ezeken készült felvételek is ott 
peregtek a többi között.

– Felhívom a figyelmet arra, 
hogy november 17-én nemcsak 
az emléktársaság ünnepli a szü-
letésnapját, hanem a Pest, Buda 
és Óbuda egyesítésével létrejött 
Budapest is, utóbbi most épp a 
145-et – emelte ki az Új Tün-
dérkert Étteremben elmondott 
köszöntőjében Ughy Attila pol-
gármester. – A két születésnap 
között pedig van összefüggés, 
hiszen az egyesített Budapesttel 
jött létre az a gyorsan fejlődő, 
csodálatos európai nagyváros, 
amely fejlett ipari központ is lett 
egyben, és így táptalajul szol-
gálhatott az olyan nagyvállala-
tok létrejöttéhez, mint a Kispest 
és Pestszentlőrinc határában 
megépült traktorgyár. Remek 
dolog, hogy ez a társaság tovább 
tudja örökíteni azt a tudást, ami 
ebben az ipari központban lét-
rejött, és így a fiatalok között is 
akadnak, akik érthetnek ezek-

hez a régi gépekhez. Kívánom, 
hogy legyen még sok ilyen em-
lékbál, hogy legyen még sok-
sok tíz éve az emléktársaságnak.

A tizedik Hofherr-bálon, 
mint a korábbiakon is, a társa-
sági érintkezésen, a táncon és a 
finom ételeken volt a hangsúly, 
de a kerek évforduló alkamat 
adott arra, hogy a társaság ösz-
szegezze az eddigi munkát.

– Muszáj egy picit visszatekin-
teni – fogalmazott Szigeti Csaba 
étteremtulajdonos, házigazda kö-
szöntő szavai után Stieber József, a 
társaság tiszteletbeli elnöke. – Tíz 
évvel ezelőtt hosszan tanakod-
tunk, hogy egyáltalán életre hív-
juk-e ezt a társaságot, és ha igen, 
milyen feladattal. Ma már tudjuk, 
hogy jól döntöttünk, mert a gyár 
egykori munkatársaiból alakult 
kör egyre bővült, és mára egy jól 
működő, aktív közösség jött létre. 
Mindez nem sikerülhetett volna a 
XVIII. és a XIX. kerület, a Kondor 
Béla Közösségi Ház, a Tomory 
Lajos Múzeum, az Új Tündérkert 
Étterem és sok-sok civil szimpati-
zánsunk támogatása nélkül. 

A Hofherr-Dutra Emléktár-
saság rendezvényei – ahogy arra 
Stieber József utalt – egy egyre 
bővülő kört szólítanak meg. A 
Gépmajálisoknak köszönhető-
en az egykori traktorgyárasok 
felvették a kapcsolatot a Csepel 
Autógyár hagyományőrzőivel, 
veteránautó-gyűjtőkkel, mú-
zeumokkal. Köréjük szervező-
dik az érdeklődők csoportja,  
amely nemcsak Pestszentlőrinc 
vagy Kispest, hanem az egész 
dél-pesti térség kulturális és 
társasági életében fontos szere-
pet tölt be.

A kispesti önkormányzatot 
idén Vinczek György alpolgár-
mester képviselte, aki elmondta, 
hogy az önkormányzat finanszí-
rozásában, illetve adományokból  
elkészült egy dokumentumfilm, 
amely a Hofherr gyárat – a későbbi 
Vörös Csillag Traktorgyárat –, illet-
ve a társaság működését mutatja 
be. Az alkotást január–februárban 
szeretnék bemutatni a Kispes-
ti Munkásotthonban is, ahova a 
lőrincieket is várják.

Kerékgyártó György

�A társalgás, a kellemes vacsora és a tánc mellett most egy kis 
számvetésre is sort kerítettek a szervezők november 17-én a szoká-
sos Hofherr-emlékbálon: a társaság tízévi munkáját tekintették át.

A KUKAC ÉS A KIFLI 
ÖSSZEBÚJVA 
Egy mesekönyvsorozat bemutatójának és a stand-up 
műfajának szórakoztató elegyéből kaphattunk ízelítőt 
november 9-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pest-
szentimrei Könyvtárában.

Megjelent a Kufli, azaz a kukac és a kifli szóból összevará-
zsolt című mesesorozat legfrissebb, jubileumi 10. kötete, A 
kuflik és a szélposta. A mesekönyv címétől eltérően maga a 
szerző, Dániel András hozta el és mutatta be a Kuflik leg-
újabb kalandjait. 

A kiskönyvtár minden négyzetcentimétere foglalt volt, egy 
vendég azon morfondírozott, hogy a szerző következő meséjé-
nek címe Az összecsukható apuka története lehetne. A szülők 
bevallása szerint maguk is jól szórakoznak egy-egy ilyen előa-
dáson, amelyen gyakran saját apróságuk beszólásai is meglepe-
tésszámba mennek. A kis meserajongók a kivetítőn is követhet-
ték a mesekönyv illusztrációit, volt olyan, aki a szerző lábába 
kapaszkodva vagy Fodor Betty könyvtáros öléből, vagy hason 
fekve figyelt tátott szájjal. Megfontolandó javaslattal állt elő egy 
anyuka: 

– Borítékolható siker lenne a Showder Klub adásait „gyerek-
száj-produkcióval” bővíteni. 

Dániel András állta a sarat, közkívánatra mesélt két újabb 
kuflis történetet, és miközben a dedikációra váró kígyózó sorban 
nem maradt aláírás nélkül senki, még a 8:10-es esti vonatot is el-
érhette.    

-gönczöl-
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Népszerű történelem

– A múzeumi munka iránt ér-
deklődők tudják, hogy egy múze-
um sokkal nagyobb mennyiségű 
anyagot őriz, mint amennyit egy 
adott pillanatban a tárlókban lát-
hatnak – mondta Heilauf Zsu-
zsanna intézményvezető. – A 
látványtárban tematikusan, cso-
portokba rendezve ennek az 
anyagnak egy részét mutatjuk be.

Tehát egyfelől olyan tárgyak 
kerültek itt össze, amelyeket az 
érdeklődők már láthattak tema-
tikus tárlatokon – ilyen a repü-
léstörténeti anyag vagy a játék-
mackó-gyűjtemény –, másfelől 
olyanok, amelyek eddig nem 
szerepeltek a közönség előtt. A 
tárlók között bolyongó látoga-
tók ezen a napon lelkendezve 

ismerték fel gyerekkoruk ked-
ves játékait, használati tárgyait, 
a régi utcanév- és közlekedési 
táblákat.

A látványtár mellett a múzeum 
létrehozott egy olyan emlékszo-
bát is, amelyik a maga műfajában 
szenzációnak számít. Szabó Zsófia 
Lilla művészettörténésznek, a 
képzőművészeti gyűjtemény ke-
zelőjének a kutatásai alapján ál-
lították össze az Ekevasba fogott 
madárszárny – Kondor Béla a re-
pülés vonzásában című kiállítást, 
amellyel végre sikerült a gyermek-
korát Pestszentlőrincen töltő poli-
hisztor első állandó emlékszobáját 
kialakítani. Ebben festmények, 

metszetek, grafikák, illusztrált 
könyvek, hangzó és interaktív 
anyag emlékezik nemcsak Kon-
dor személyiségére és munkássá-
gára, hanem a kerületi kötődésére, 
az ugyancsak innen induló Szécsi 
Margithoz, illetve Nagy Lászlóhoz 
fűződő barátságára is.

– Az eredeti Kondor-művek 
többségét más múzeumoktól köl-
csönöztük, némelyik csak néhány 
hónapig lesz nálunk – hívta fel a 
figyelmet Heilauf Zsuzsanna.

Érdemes tehát a közeljövőben 
ellátogatni a Herrich–Kiss-villá-
ba. (Bővebb információ a www.
muzeum18ker.hu oldalon.)

K. Gy.

Színes nappal ünnepelte a Tomory Lajos Múzeum azt, hogy 
új helyre, az egykori Herrich–Kiss-villába költözött. Novem-
ber 17-én, az Első repülés című program keretében az őr-
zött anyag olyan darabjait is bemutatták az érdeklődőknek, 
amelyek máskor csak a raktárban lelhetők fel.

A látogató, különösen a sportot kedvelő számára minden bizonnyal szép élményt 
jelentett a Városháza Galériában november 12-én, hétfőn megnyitott fotókiállítás, 
amely a Pillanatnyi sport címet kapta, de nem csupán pillanatnyi élményt nyújtott 
azoknak, akik végignézték a felvételeket.

Berepültek a múzeumba

PILLANATNYI SPORT – NEM PILLANATNYI ÉLMÉNY



VÁROSKÉP p 2018. november 20. XXVII. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11

A rendhagyó, tanítás nélküli 
munkanapon gazdag program-
mal, többek között reggeli áhí-
tattal, bizonyságtétellel, kere-
kasztal-beszélgetéssel, kézműves 
foglalkozásokkal, kiállítással, 
színielőadással, közös tánccal 
ünnepelték meg a Szenczi iskola 
diákjai a reformációi emléknapot 
a Nagykőrösi úti intézményben.

– Szeretnénk tovább erősí-
teni a diákokban és a diákok-
kal, hogy a reformáció, a zsol-
tárok és azok emelkedettsége, 
öröksége minden időben, így 
a mostani évszázadban is élő, 
ható és mindannyiunk által 
érezhető erő és üzenet – mond-
ta az egyik szülő, aki azt kérte, 
hadd maradjon anonim, mert 

szerinte nem az a fontos, hogy 
ki mondta ezeket a mondato-
kat, hanem az, hogy mit takar-
nak.

JÓ EGYÜTT ÖRÜLNI
A Szenczi Molnár Albert Re-
formátus Általános Iskola – a 
Pestszentimrei Református 

Egyházközség intézménye – 
azzal a szándékkal szervezte 
meg november második szom-
batján a 
s o k s z í n ű 
p r o g r a -
mot, hogy 
a diákok, a 
tanárok, a szülők, a fenntar-
tó gyülekezet, a sok-sok hívő 
és nem hívő vendég egyaránt 
megtapasztalhassa azt, amit az 
egyik felsős, valóban felnőtte-
sen gondolkodó diáklány így 
fogalmazott meg:

– Igaz, együtt töltjük a nap-
jainkat, de a többiek nevében 
is mondhatom, hogy közösen 

örülni jó, 
a hitünket 
g yakorol-
ni pedig 
különleges 

öröm. Együtt megélni ezt pedig 
erősítő. Azt hiszem, senki sem 
bánja, hogy ma is itt vagyunk az 
iskolában.

Távolabbról jött vendégei is 
voltak az emléknapnak. A Sá-
rospataki Református Teológi-

ai Akadémia hallgatói Szenczi 
Molnár Albert élete zsoltárké-
pekben címmel iskoladrámát 
adtak elő. A mű a reformáció 
500. évfordulója alkalmából kiírt 
pályázat első díjasa volt.

KIÁLLÍTÁS, ÁHÍTAT
Ezen a napon nyitották meg az 
iskolában a Soli Deo Gloria – A 
magyar reformáció öt évszázada 
című vándorkiállítást, amelyet a 
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium a Nemzeti Múzeummal 
közösen készített a reformáció 
emlékévében. A kiállítást az 
igazgatónő, Magyarné Teliska 
Gyöngyi köszöntőbeszéde után 
Huszár Pál, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatá-
nak világi elnöke, a Dunántúli 
Református Egyházkerület fő-
gondnoka nyitotta meg.

ELÉGEDETT  
PILLANTÁSSAL…
Felemelő lehetett a diákoknak 
az is, hogy az iskola egyik volt 
diákja szolgált bizonyságtétellel. 
Szenczi és a zsoltárok üzeneté-
nek célba jutásáról pedig a sá-
rospatakiak által előadott szín-
mű gondoskodott. A szerzővel, 
Tikász Ábellel, a Károli Gáspár 
Református Egyetem teológus-
hallgatójával szót is váltottak a 
gyerekek, akik szemmel látható-
an élvezték a beszélgetést.

E „tanítás nélküli munkana-
pon” a kisebbek dalokat tanul-
hattak, a tanáraik segítségével 
pedig kézműves foglalkozáso-
kon dolgozhatták fel a reformá-
ciótörténet számukra néha még 
ismeretlen, ám izgalmas részeit.

Mindenesetre a rájuk pillantó 
hittudós, Szenczi Molnár Albert 
elégedetten nyugtázhatta, hogy 
a tanai nem csupán a múltban 
éltek, hanem mind a mai napig 
elkísérik a református felekezetű 
gyerekeket.

Reformációi emléknapot tartottak a Nagykőrösi úti általános iskolában EGYHÁZ

Kilenc éve szervezi meg a Békéssy 
Sándor Baptista Értelmiségi Egye-
sület az Imreiek az imreiekért ka-
rácsonyi cipősdoboz-akciót, hogy 
ajándékkal lepje meg a 14 évesnél 
nem idősebb, Pestszentimrén élő, 
nehéz szociális helyzetű gyerme-
keket. Háló Gyulát, az esemény 
főszervezőjét, a helyi baptista kö-
zösség lelkészét kérdeztük.

– Évről évre nő az ajándék-
kel teli dobozok száma, minden 
évben több az érdeklődő, így el-
mondható, hogy sikertörténetté 
vált, amit kitaláltak.  

– Már tavaly is több mint 
száz cipősdobozt adhattunk át 
ajándékokkal megtöltve, ka-
rácsonyi koncert keretében. A 
Pestszentimrén élő embereknek 
mondhattunk köszönetet a há-
rom-négyezer forintos értéket 
képviselő meglepetésekért.

JOBB ADNI…
– Szűk tíz év alatt az ötlettől a ke-
rületi elismertségig jutottak. Mi az 
oka ennek az évről évre nagyobb 
lelkesedésnek?

– Tudjuk jól, Isten nagy ajándéko-
zó, mindannyian sokat köszönhe-
tünk neki. Most lehetőség nyílik 
arra, hogy mi is továbbadjunk 
valamit abból a szeretetből, amit 
tőle és másoktól kaptunk. Nekünk 
lassacskán nem is kell mást tenni, 
mint hogy bátorítsunk mindenkit, 
kapcsolódjon be az ajándékozás 
körforgásába. Jézus mondta: Na-
gyobb boldogság adni, mint kap-
ni. Merjék kipróbálni az ajándé-
kozás boldogságát.
– Kiknek szánják az ajándékokat?
– Erre a kérdésre egyre többen 
tudják a választ. Nulla és 14 év 
közötti, Pestszentimrén élő fiata-
lokat lepünk meg.

MINDENT  
VÁRNAK, DE…
– Minden évben aktuális a kérdés: 
mi kerüljön a dobozokba?
– Játékok, kisautók, labdák, ba-
bák, plüssállatok, tollak, ceruzák, 
számológépek, zsírkréta, kifestők, 
jegyzettömbök, fogkefe, fogkrém, 

szappan, fésű, cukorka, nyalóka, 
rágógumi, napszemüveg, pó-
lótrikók, játékszerek, hajgumik, 
képeskönyvek. Kedves, személyes 
lehet egy képeslap is, néhány üd-
vözlő sorral, jókívánsággal. Köze-
lebb kerülhet ezáltal egymáshoz 
ajándékozó és megajándékozott.  
– Mi az, amit nem szívesen látnak 
a dobozokban? 
– A megajándékozottak miatt 
mondom, nem magunk miatt: ne 
küldjenek agyonhasznált játékot, 
ruhát, könyvet, agresszivitásra 
késztető játékokat és képeket, 
konzervet, romlandó ételeket, 
gyümölcsöt, folyékony dolgokat, 
mint amilyen a sampon vagy a 
testápoló. Ne küldjenek gyógy-
szereket, alkoholos italokat, és 
persze az ajándék ne legyen ero-
tikus jellegű.

RAGASZTÁS  
NÉLKÜL
– Hogyan csomagolják be a külde-
ményt?
– Azt kérjük, hogy egy jó álla-
potban lévő cipősdoboz tetejét 
és alját külön-külön vonják be 
színes csomagolópapírral, s ezt 
követően töltsék meg azt az aján-
dékokkal. Fontos, hogy az aján-
dékcsomagot ne ragasszák le. A 
dobozban egy cédulára, jól látha-
tóan írják fel, hogy kinek szánják. 
Például így: „fiú 12” vagy „lány 
8”. Ezeket a csomagokat mi neve-
sítjük, s úgy adjuk át.

SZENCZI MOLNÁRHOZ  
MÉLTÓ UTÓDOK
Élmény és öröm közösen gyakorolni a hitet

DOBOZOLJUNK!
Kilencedik cipősdoboz-akció Pestszentimrén 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A kerületben lakók jó eséllyel már akkor tudják a folytatást, amikor ki-
mondjuk a szót – cipősdoboz… Igen, az idén is lesz cipősdoboz-akció, 
amikor a Békéssy Sándor Egyesület, karöltve a pestszentimrei baptista 

felekezettel, szebbé, jobbá teszi a rászoruló gyermekek karácsonyát.

�Minden bizonnyal emlékezetes nap marad a Szenczi Molnár Albert 
Református Általános Iskola tanulói számára november 10. Ekkor 
rendezték meg a reformációi emléknapot, amely természetesen nem 

a tanulásról szólt, sokkal inkább az emlékezésről, az elmélyülésről.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

 „Közösen örülni jó, a 
hitünket gyakorolni pedig 
különleges öröm.”

Tanulmányi versenyek, 
sikerélmények
Javában zajlanak a kerületi, körzeti iskolai tanulmányi 
versenyek. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolá-
ban érdeklődtünk arról, hogy állnak a csapataik.

Az igazgatónő, Kuti Margit el-
mondta, hogy jól szerepelnek 
az iskola diákjai.

Az anyanyelvi versenyek 
körzeti fordulójában a 3., a 4., 
a 7. és a 8. évfolyamból is sike-
resen mérette meg magát egy-
egy csapat. Az iskola színeit 
képviselő gyerekek korcsopor-
tonként bejutottak az első tíz 
helyezett közé. A matematika-
versenyen némileg szerényebb 
volt a részvétel, csupán az is-
kola 8. évfolyama képviseltette 
magát, s a 6. helyen végzett. 
Büszkén mondta el az igazga-
tónő, hogy a kerületi rajzver-
senyen sikeresen álltak helyt, 
mert az 1. osztályos Barnaki 
Dorka a 3. helyen végzett.

A diákok a kerületi Ki mit 
tud? versenyeken is bemutat-
ták a tudásukat. Népének ka-
tegóriában az 5. évfolyamos 
Csorvási Júlia az 1. helyen vég-
zett, míg a vers- és prózamon-
dó kategóriában a másodikos 
Tolnai Tamás lett a legjobb. 

Kuti Margit szerint az a 
legfontosabb, hogy ne vizsgá-
nak érezzék ezeket a gyerekek, 
sokkal inkább játékos vetélke-
désnek vegyék, mert csak így 
tudják a tudásuk legjavát adni. 
Mindenesetre az elért eredmé-
nyekkel elégedett lehetett az in-
tézményvezető, aki hozzátette:

– Meglátásom szerint fel-
készültek voltak a gyerekek, 
tudásuk legjavát hozták.
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SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752   

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 HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT ) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garan-
ciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n Megbízható precíz fogtechnikus fogpótlásokat vállal rövid határidővel. Igazítás, javítás, kivehető helyett rögzített! Szájsebész 
kolléganőmmel mindenre találunk megoldást! Hívjon bizalommal! Tel: 06-30/982-56-25

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, konvekto-
rok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 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,  karbantartá-
sa, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb 
lakatosmunkák. Telefon: 06-30-299-12-11

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON 
FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓ-
RA-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, illesz-
tését, 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

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 LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 

0620/3989152

n Várjuk jelentkezését épületvasalattal foglalkozó nagykereskedésünkhöz RAKTÁROS pozícióra: áruátvétel, komissiózás, stb. Elvárása-
ink: szakmai tapasztalat, targoncavezetői jogosítvány. Jelentkezés: bihari.orsolya@vbh.hu vagy 30/859-3281, bérigény megjelölésével.

n A sótlan ember kedélytelen, unalmas. Mi megfűszerezzük mások életét! IX. kerületi ipari fűszerkeveréket gyártó üzemünkbe, 
egyműszakos munkarendbe, betanított fizikai munkára, férfi munkatársat keresünk Tel.: 06-20-944-6579

RÉGISÉG
n Régiség felvásárlás! Sokan úgy gondolják a tisztesség hátrány az üzleti életben, legfőképp a régiségek kereskedelme terén. Én 

nem így gondolom! A becsület a tisztesség számomra a legfontosabb. Korrekt áron megvásárolnám retro és antik tárgyaikat akár teljes 
hagyatékot. Fizetés helyszínen kézpénzben. Forduljon hozzám bizalommal. Szabó Veronika, Tel.: +3670/604-2013. HÉTVÉGÉN IS 
HÍVHAT!

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

Közös adventi gyertyagyújtásra hívunk 
mindenkit Pestszentimrén a Hősök terére

*   *   *

 Lelki útravalót adnak Pestszentimre lelkészei

*   *   *

     Az estet ünnepi műsor teszi meghittebbé

      Pestszentimrei diákok közreműködésével.

 *   *   *

 

E g y ü t t 
P e s t s z e n t i m r é é r t  
E g y e s ü l e t

F o r r ó   t e a     f o r r a l t  b o r     p o g á c s a 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre
    Ö n k o r m á n y z a t 

t á m o g a t á s á v a l
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Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 
Dr. Németh Lóránd 

gerinc és izületi specialista 
reumatológus főorvos

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszerű  kezelése
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetőségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Üllői út 419. 

www.maganreumatologia.hu

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 LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől 
való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, 
karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. 
Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és 
készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.

n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és berendezések 
állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási 
munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, 
locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra való felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és 
visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).

n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki 
ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált 
megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, 
pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - 
fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos 
használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása; - az úszómedence és környezete 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 HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: - szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható munkavégzés. 
Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, 
vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve csereigények jelzése.

n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s 
végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; - a rakomány károsodásmentes szállítása; - részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - a gépjármú műszaki állapotának 
megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. 
Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok 
végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben 
és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; -az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat ismerete, 
mindhárom uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy 
(karbantartás) leállása alatti aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása.

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező víz-gáz-fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott vízvezeték-, 
fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség. 

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 jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n EMELŐGÉP-KEZELŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési terület 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 kiskönyv 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 KERTÉSZ: Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület 
előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás 
elvégzése; - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges baleset-mentesítésre javaslattétel, gallyazások elvégzése; - szerves növényi hulladék összegyűjtése közterületekről való eltávolítása; - a 
munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat elvégzése során esetlegesen keletkező kár, vagy rendkívüli esemény 
azonnali jelzése a vezető részére; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata és tárolása. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem; alkohol és 
tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: - teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi ellátások számfejtése; - a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a szakterülethez kapcsolódó adatok és dokumentumok 
pontos és naprakész vezetése; - munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos bejelentési és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások lekövetése; - 
munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése; 
- munkaidőkeretre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, nyomon követése; - munkáltatói igazolások elkészítése, levonások rögzítése, kezelése; - szervezeti egységekkel való kapcsolattartás; - adó- és járulékbevallások, 
kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, valamint a társosztályok részére; - a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. Elvárások: középfokú szakirányú bér és TB ügyintézői 
végzettség; minimum 3 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; nexONBÉR program ismerete, használatában szerzett tapasztalat; önállóság, jó problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet; precizitás, pontos 
munkavégzés; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Outlook). Előnyt jelent: Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai 
fejlődés, képzéseken való részvétel.

n SZEMÉTGYŰJTŐ: Feladatok: - a kerület közterületein (utcák, parkok, játszóterek, sétáló utak, szabadtéri kondicionáló helyek, futópályák, kutyafuttatók stb. területén és ezek környezetében) keletkezett szemét 
és kutyaürülék zsákokba történő, napi gyűjtése, elszállításának elősegítése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően; - a közterületeken elhelyezett szemétgyűjtők és tárolók rendszeres ürítése, szükség szerint 
a kukazsákok cserélése; - közterületi rendezvények esetén szemétgyűjtési, hulladék eltávolítási, tereprendezési munkák végzésében való részvétel; - a munkavégzési helyére vonatkozó előírások betartása, illetve a 
munkahelyi vezetője által adott utasítások végrehajtása.

n GÉPKEZELŐ: Feladatok: - a munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása, a munkaterületet felmérése; - az előírásoknak megfelelően munkagép-napló vezetése és áttekintése; - műszakkezdés előtti biztonsági és 
üzemi ellenőrzések végrehajtása; - a gép előírás szerinti stabilizálása, telepítése; - alapozás, közmű- és fenntartási-gép üzemeltetése; - munkakörre vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása; - a 
munkakörre előírt egyéni és csoportos védőeszközök használata; - a veszélyforrások, valamint az egészségre ártalmas tényezők felmérése és jelentése; - a munkakörének megfelelő intézkedés baleset, illetve veszélyhelyzet esetén; 
- egyéb kertészeti feladatok ellátása a Közterület Kertészeti Osztályvezető által kiadott utasítások szerint. Elvárások: szakképesítés: alapozás, közmű és fenntartási gépkezelő (OKJ száma: 32 582); fűnyíró traktorok kezelése.

n EDZŐTERMI RECEPCIÓS: XVIII. kerületi sportcentrumunkba keresünk talpraesett, vidám természetű, jó kommunikációs készséggel, pontos és precíz munkavégzésre alkalmas, hölgy illetve férfi munkaerőt. Feladatok: 
vendégek kiszolgálása; árukészlet kezelése, rendelése; személyi edzések koordinálása. Elvárások: azonos területen szerzett tapasztalat; jó kommunikációs készség; pontos munkavégzés; egészséges életmódban jártas sportos 
alkat. Amit kínálunk: hosszútávra tervezhetőség; családias légkör; egyedi kedvezmények.

n TAKARÍTÓ: Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség; terhelhetőség, precizitás. Feladatok: irodák, sportlétesítmények tisztántartása; rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása.

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület  
Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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

cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Baross utca 5. fszt. 5. 150836 50 m2 üzlet

Baross utca 40-42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince

Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. 151126/16/A 49 m2 üzlet

Garay utca 11/b fszt. 4. 149832/0/A/4 63 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 61. 151126/4/A/61 24 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 63. 151126/4/A/63 9 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 64. 151126/4/A/64 20 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 67. 151126/4/A/67 24 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 69. 151126/4/A/69 26 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt.71. 151126/4/A/71 24 m² üzlet

Havanna utca 13. fszt. 443. 151126/4/A/443 9 m2 üzlet

Havanna utca 13. fszt. 451. 151126/4/A/451 24 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221 23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 295. 151159/7/A/295 20 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 296. 151159/7/A/296 9 m2 üzlet

Havanna utca 52 fszt. 297. 151159/7/A/297 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 298. 151159/7/A/298 23 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet

Lenkei utca 20-22. fszt. 19. 152461/0/A/19 28 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 140. fszt. 162 150228/54/A/162 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 144. fszt. 1. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. 150228/52/A/138 17 m2 üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet

Sina Simon sétány 3. fszt. 3 150228/52/A/160 14 m2 üzlet

Tövishát utca 1. fszt. 148. 150228/67/A/148 14 m2 üzlet

Tövishát utca 5. fszt. 153. 150228/67/A/153 14 m2 üzlet

Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet

Tövishát utca 15. fszt. 137. 150228/65/A/137 16 m2 üzlet

Tövishát utca 19. fszt. 142 150228/65/A/142 14 m2 üzlet

Üllői út 333. fszt. 5–6. 151935/0/A/5-6 32+14 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet

Üllői út 350. fszt.7. 152332 22 m2 üzlet

Üllői út 394. fszt. 4 + fszt. 5 155147 49 m2 + 35 m2 üzlet

Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince

Üllői út 453.  150811 296 m2 étterem

Üllői út 495. fszt. 2.  149946/A/2 98 m2 üzlet

Üllői út 523. fszt. 13. 149910/A/13 93 m2 üzlet

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 tároló

   

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 garázs

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentá-
ció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg 

teljesíthető átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társa-
ság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. 

számlaszámára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 
Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció 
átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatal-

mazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával.  
A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot 

zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű, ezért kérem, 

hogy keresse fel weboldalunkat és töltse le az aktuális 
pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. január 7. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. január 11. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

Utánfutóbérlés az AVIA-tól
Hívjon minket: 20 979 1880!

Óránként650 Ft-tól!

Próbálja ki most!
2018. december 2-ig minden szombaton
és vasárnap az Üllői úti AVIA kútnál!
Nyitva: 00-24 h

GOLD motorvédelem

SILVER áron

Közhasznú könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület 
kiemelten közhasznú könyvterjesztésre 
pedagógusok útján vásárol könyveket, 
könyvsorozatokat, könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadomá-
nyaikkal segítik az egyesület munkáját.

Telefon: +36 20 3882 083

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:
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A MIKULÁS A 
KERÜLETBEN
Az idei évben is több alkalommal és helyen találkozhatnak a gyere-
kek a Mikulással. Myrai Szent Miklós püspök mai utódai a követke-
ző helyszíneken és időpontokban várják a kerületi gyermekeket egy 
kis ajándékkal és a személyes találkozás felejthetetlen élményével:

December 6. 16 óra: Mikulásvonat a Havannán – előzetes regiszt-
ráció szükséges a Kondor Béla Közösségi Ház telefonszámán (291-
6564). December 6. 17 óra: A Mikulás ajándéka – a Manócska Tár-
sulat előadása a Lőrinci Nagykönyvtárban.

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 22. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele. Erzsébetek és 
Katalinok köszöntése.
November 23. 15. óra: A Mátyás 
király-emlékév versenyeinek gálaműsorral 
egybekötött ünnepélyes díjkiosztója
November 24. 10 óra: HKK (Hatalom 
kártyái) – országos kártyaverseny
November 25. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
November 27. 17.30: A Biblia igazi 
világa – Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata. Téma: 
Az Ószövetség társadalma és vallási 
képzeletvilága.
November 28. 18 óra: Házasság 2.0 – a 
Hetednapi Adventista Egyház előadás-so-
rozata. Téma: A kapcsolatot cseréld, ne 
a társad! Ha nem tudod megváltoztatni, 
fogadd el!
November 28. 18.45: Ladies’ Dance Mix
November 30. 15 óra: Emlékezés a Nagy 
Háborúra – az első világháborús pályázat 
díjkiosztó-ünnepsége
November 30. 16 óra: Club-Net-Cet-börze
December 2. 10 óra: Színes gyermek-
programok, kézműves foglalkozások 
advent első vasárnapja alkalmából
December 2. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
December 5. 18 óra: Kalandozások a 
XVI. századi Európában – Cserbik Já-
nos lelkész, pedagógus előadás-soroza-
ta. Téma: A megtalált Biblia – Izlandtól 
Szlovéniáig, Walestől Oroszországig 
– Reformátorok és bibliafordítók a 
Szentírás nyomában.
December 5. 18.45: Ladies’ Dance Mix
December 6. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
December 6. 16 óra: Mikulásvonat a Ha-
vannán – előzetes regisztráció szükséges 
a 291-6564-es telefonszámon.
December 8. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
December 8. 15 óra: Fesztivál a nemzeti-
ségek napja alkalmából
December 9. 10 óra: Színes gyermek-
programok, kézműves foglalkozá-
sok advent második vasárnapja 
alkalmából
December 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-kor 
gerinctorna. Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott műhely.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 22. 17 óra: Testünk templom 
– Győzelem a stressz felett a gondolkodás 
segítségével. Sonnleitner Károly előadása.
November 27. 17 óra: Arioso – Csonka 
Gábor hegedűművész koncertje
November 28. 16.30: KézműveSzerda 
– gyöngy
November 29. 17 óra: Kultúrkör – dr. Ber-
zsenyi Emese vallástörténész előadása. 
Téma: Kulturális hasadás és társadalmi 
fordulópont, avagy mit visznek tovább 
gyermekeink?
December 4. 17 óra: Schmidt Gabriella 
festő kiállításának megnyitója a Galéria 18 
kiállítóteremben
December 6. 17 óra: A Mikulás ajándéka 
– a Manócska Társulat előadása
December 7. 14 óra: Rendhagyó iroda-
lomóra Lackfi Jánossal. Beszélgetőtárs: 
Berta Beáta.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
December 5. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – nem csak gyerekeknek. 
Mikulás-ajándékok készítése.
December 6. 10 óra: Csevegő csütörtök 
– asztalon a karácsonyi menü
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 
– A brüsszeli világkiállítás két lőrinci 
résztvevője című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
November 23. 17.30: Boribon cicája – a 
Nefelejcs Bábszínház előadása

November 30. 17.30: Hogyan kell 
tündérkertet készíteni? Workshop, 
alkotás, szórakozás.
A belépés minden programunkra 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni az elérhetőségeinken 
lehet.
Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várjuk az 
olvasókat. Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
November 24. 18 óra: PLER-Budapest–
Balassagyarmati Kábel SE NB I/B-s férfi 
kézilabda-mérkőzés

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 23. 14 óra: Huckleberry Finn 
kalandjai – az Apolló Színház előadása 
két felvonásban. Belépőjegy: 1500 Ft.
November 24. 10 óra: Adventi börze
November 25. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
November 27. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Ájurvéda a mindennapi 
életben. Előadó: Pál Tamás. Belépőjegy: 
500 Ft.
November 28. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 29. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
December 5. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások a 
legújabb technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
December 5. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Növényi károsítók a kiskertek-
ben. Előadó: Gergely László. A belépés 
ingyenes!
December 7. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután régi idők ismerős 
dallamaival. Fellép: Pethő-Tóth Brigitta 
és Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
December 8. 9 óra: PIK varró work-
shop – Készülj az ünnepekre egyedi 
ajándékokkal! Alapszintű varrótudás 
szükséges. Részvételi díj: 6000 Ft. 
Előzetes jelentkezést kérünk elérhetősé-
günk valamelyikén.
December 8. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
December 9. 10 óra: Karácsonyváró 
családi nap. A belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött.
A PIK Ház online programfüzete elérhe-
tő ezen a linken: http://www.pikhaz.hu/
programfuzet-2018-osz/
A PIK állandó foglalkozásai: 
hétfőnként 10.30-tól Babusgató 
babatorna, keddenként 10.15-kor 
Babadúdoló, szerdánként 10.30-
kor Bábos mesekuckó, szerdánként 
16 órakor kismamajóga, hétfői és 
szerdai napokon 17.30-kor pedig 
NIA-foglalkozás. Kéthetente kedden 
18 órakor Művészműhely. Minden 
hónap második péntekén 9.30-kor 
Baba-mama klub és játszócsoport. 
Jelentkezni, illetve a foglalkozások 
részleteiről érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet.

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
November 25. 16 óra: Madách Film-
klub: A nyughatatlan – amerikai életrajzi 
dráma. A belépés ingyenes!

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 29. 16.30: Hangfürdő. A 
belépés ingyenes!

December 1. 18 óra: Adventi hang-
verseny Hegedűs Endre Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 
előadásában. Belépőjegy: 1700 Ft.
December 4. 19 óra: Mintha elvágták 
vol – a L’art pour l’art Társulat előa-
dása. Belépőjegy: 2600 Ft.
December 9. 11 óra: Téli daloskönyv 
– Gryllus Vilmos családi koncertje. 
Belépőjegy: 1700 Ft.
Még lehet csatlakozni a felnőtt 
hobbitánctanfolyamhoz, amelynek 
alkalmai hétfőn és szerdán 19.30-tól 
vannak. Bővebb információ a +36-
70-612-3929-es és a +36-30-203-
1516-os telefonszámon, valamint 
az info@newdanceworld.hu e-mail 
címen.
Szerdánként 10 órakor baba-mama 
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántor-
na. A foglalkozás az energia-egyen-
súly helyreállításával erősíti az 
immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink 
(Pilates-torna, Etka-jóga, ringató, 
zumba, callanetics, gerinctorna) 
időpontjairól az elérhetőségeinken 
lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 
9–19 óra között, hétvégéken pedig 
a rendezvényekhez igazodva tart 
nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségein-
ken való előzetes egyeztetés alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum új 
központjában, a Herrich–Kiss-vil-
lában a látványraktár és a Kondor 
Béla-emlékszoba az elérhetőségeink 
valamelyikén tett előzetes bejelent-
kezéssel látogatható.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfor-
dulók – Pestszentlőrinc és Soroksár-
péteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/.
Időszaki kiállítások:
Látványraktár (Margó Tivadar utca 
116–118.): 
Ekevasba fogott madárszárny – Kon-
dor Béla a repülés fogságában. Meg-
tekinthető: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 
óráig. Szombati napokon időről időre 
külön programmal is készülünk, en-
nek részleteit a honlapunkon találják 
majd meg.
Pavilongaléria (1183 Kossuth tér): 
Utazás a Karinthy körül – a Karinthy 
Frigyes Gimnázium kiállítása. A 
galéria keddtől szombatig 14 és 18 
óra között tart nyitva.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repü-
léstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című ván-
dorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, tárlat-
vezetés magyarul és angolul, hely-
tör téneti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható 
a honlap Múzeumpedagógia 
menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyezte-
tés alapján látogatható.

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 14 és 
18 óra között tart nyitva.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást 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, különle-
ges minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

ÚJRA  
HEGEDŰS-KONCERT
Immár hagyományosnak mond-
ható, hogy a Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész, 
Hegedűs Endre lélekemelő adventi 
zongorahangversennyel örvendez-
teti meg a kerületünkben élőket. 
Idén sem marad el ez a rendez-
vény, amelyen a legszebb adventi 
dallamok csendülnek majd fel. 
Hegedűs Endrét Hegedűs Katalin 
kíséri.
Időpont és helyszín: december 1. 
(szombat) 18 óra, Rózsa Művelődési 
Ház Belépőjegy: 1700 Ft.

ADVENT A 
KONDORBAN
Az elmúlt esztendőkhöz hasonló-
an ezúttal is különleges adventi 
programokat szervez a kerületi 
gyerekeknek a Kondor Béla 
Közösségi Ház. Advent valamennyi 
vasárnapján kézműves foglalko-
zásokkal és színes gyermekprog-
ramokkal várják a kicsiket és a 
szüleiket.
Időpontok: december 2., 9., 16., 
23. (vasárnap) 10 óra.
A részvétel ingyenes!

CSALÁDI 
KARÁCSONYVÁRÓ
Arcfestéssel, kézműves fog-
lalkozással, Zentangle-rajzsa-
rokkal és babasarokkal rendez 
karácsonyváró családi programot 
a Pestszentimrei Közösségi Ház. 
A program részeként megte-
kinthető lesz a Maszk Bábszín-
ház Betlehemi történet című 
előadása is.
Időpont: december 9. (vasárnap) 
10 óra. A részvétel ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a PIK elérhetőségein 
lehet.

EGÉSZSÉGNAP 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

INGYENES 
lakossági szűrővizsgálatok

2018. november 24.
szombaton, 9 és 14 óra között

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványát! 
Adószámunk: 18014871-1-13
A szűréseken történő részvételhez Taj-kártya,  lakcímkártya és személyazonosító igazolvány 
szükséges!  A vizsgálatokra való bejelentkezés érkezési  
sorrendben történik, előzetes regisztráció nincs. A vizsgálatok száma korlátozott!

VEKOP-7.2.2-17-2017-00010 
Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és átfogó egészségfejlesztési programosorozat

További információk és részletes program: 
www.delpestikorhaz.hu

NINCS IDEJE HÉTKÖZNAP SORBAN ÁLLNI AZ ORVOSNÁL? 
IDŐT TAKARÍTUNK MEG ÖNNEK! JÖJJÖN EL MOST ÉS EGY DÉLELŐTT ALATT 
LEGYEN TÚL TÖBB SZŰRŐVIZSGÁLATON!

• Bemutatkozik az Egészségfejleszési Iroda
• ingyenes vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint mérés

• komplex betegség rizikószűrés és életmód tanácsadás 
• tüdőszűrés,  légzésfunkciós vizsgálat

• látásvizsgálat
• nőgyógyászati szűrés

• urológiai szűrővizsgálat
• lúdtalpszűrés

• ételbemutató kóstolóval egybekötve
• kiállítók, érdekességek

ŐSSZEL IS 
EGÉSZSÉGESEN!J A H N F E R E N C

DEL-PESTI
KORHAZ

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

J A H N F E R E N C

DEL-PESTI
KORHAZ

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

HÚGYSAV VIZSGÁLAT 
(GYORSTESZT VÉRBŐL)

PSA TUMORMARKER 
SZŰRÉS 
(50 ÉV FELETTI 
FÉRFIAKNAK)

ÚJDONOSÁGOK
TESTÖSSZETÉTEL 
VIZSGÁLAT- 
DIETETIKAI 
TANÁCSADÁSSAL

EKG VIZSGÁLAT 
ÉS KIÉRTÉKELÉS

Európai Szociális

Alap
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– Lehangoló lehet bemenni az öltözőbe, amikor ve-
reség vereséget követ, s lassacskán elfelejtik, milyen 
a győzelem íze.
– Éreztem magam már jobban is, de ez egy pilla-
natig sem jelenti azt, hogy feladtuk volna.
– A számok nehéz tavaszt ígérnek…
– Valóban, mert az a nyolc vereség mindent meg-
határoz, lesz dolgunk tavasszal.
– Kínálja magát a kérdés: mi az oka ennek a mély-
repülésnek?
– Egyrészt az, hogy tökéletesen meg tudjuk, meg 
tudtuk verni saját magunkat… A vereségek szin-
te kivétel nélkül úgy születtek, hogy előnyben 
voltunk, onnan ajándékoztuk el a pontokat.
– És ennek mi lehet az oka?
– Saját hibák, kihagyott helyzetek, ajándékba 
adott gólok… Röviden így tudnám összefoglalni 

azt, hogy most az utolsó előtti helyen vagyunk. 
Lehetne sorolni az okokat a miértre, de a tények 
önmagukért beszélnek. Fiatal az együttes, ebből 
fakadóan rutintalan, nem működnek együtt a 
csapatrészek, kimaradnak a helyzetek.
– De gondolom, megvan az edző felelőssége is…
– Szó se róla, nem akarom felmenteni magam, az 
edzőnek mindig megvan a maga felelőssége, ezt 
vállalni kell.
– Mit szól a sikertelen őszhöz a vezetőség, és mit 
a szurkolók?
– Egyelőre mellettünk állnak. Még bírom a bizal-
mat, de tudom jól, ennek meg is kell felelni.
– Vagyis?
– Olyan tavaszi szezont kell nyújtani, hogy azzal el-
kerüljük a kiesést. Nehéz lesz, de nekimegyünk…
– Bízik ebben?
– Nem lennék sem sportember, sem edző, ha azt 
mondanám, hogy nem. Kőkemény alapozás kö-
vetkezik. A tornateremben és a kinti futásokkal 
kell megalapoznunk a bent maradásunkat.
– Azt szokták mondani, hogy reménytelen 
helyzetből a 
legszebb nyer-
ni.
– Mi így me-
gyünk neki, 
mert látom, 
hogy a srácok 
nem veszítet-
ték el az önbi-
zalmukat.

Az élmezőnyben a PLER kézilabdacsapata, a cél a feljutás SPORT

A bevezetőben leírt „mindentudó-
ja” szó egy pillanatig sem túlzó, ha 
Tasnádi Andrásról, a Brassó Utcai 
Általános Iskola igazgatójáról, a ke-
rületi diákolimpia szervezőjéről be-
szélünk. A 65 éves „diri” ugyanis 35 
éve szervezi a rendezvénysorozatot.
– Akkor kezdte, amikor a fél világ az 
„igazi” olimpiáért szorított. Azért, 
hogy a politika ne szóljon bele az 
ötkarikás játékokba…
– Valóban, sem az 1980-as, sem az 
azt követő olimpia nem volt teljes. 
Ki ide, ki oda nem ment el. Sze-
rencsére azóta mindenki elindul, 
jómagam pedig már a 35. diáko-
limpiát szervezem, a mai napig 
nagy örömmel.
– A diákok olimpiáját nem fenye-
gette veszély sem akkor, sem nap-
jainkban…

– Nem, mert itt mindenki vár-
ta, s várja ma is, hogy a kerületi 
versenyeken át eljusson előbb a 
budapesti, aztán meg az országos 
döntőkig.
– Ha a kerületünkről beszélünk, 
hány diák áll rajthoz a különféle 
sportágakban?
– A mi olimpiánkon nincs gond 
a résztvevők számával, sőt min-
den évben valamivel nagyobb az 

indulási kedv. Három-négyezren 
vágnak neki a sorozatnak, ami ör-
vendetesen magas szám.
– Gondolom, az iskolai tanévhez al-
kalmazkodnak a versenyek…
– Nem is tehetnénk mást, hiszen a 
diákok esetében az zár le egy egysé-
get, a következő tanévtől már más 
kategóriában állnak rajthoz.
– Hogy állnak a kerületi olimpi-
konok?
– A Budapesti Diáksport Szövetség 
az általános iskolásoknak 17, a kö-
zépiskolásoknak kilenc sportágban 
írta ki a versenyeket. A lebonyolítás 
hasonló az eddigiekhez: kerületi, 
budapesti, majd országos versenye-
ken dőlnek el a helyezések. Hogy 
csak néhányat említsek: a labdarú-
gás selejtezői már folynak, a kosár-
labda, az atlétika, az asztalitenisz, a 
röplabda, az úszás pedig „azonnal” 
elindul, tehát a jól megszokott és 
bevált rendszer szerint megy.

MELÓS IDÉNY
Ismét az első osztályban akarnak szerepelni

OLIMPIA – DIÁKOK EZREINEK MEGNYERT MECCSEK MENTEK EL
 
A BLSZ I. osztályában szereplő pestszentimrei klub, a PSK labdarúgói, ahogy mon-
dani szokták, nem tehetik ki az ablakba a lassan véget érő őszi szezont. Egyetlen 
győzelem, négy döntetlen és nyolc vereség jelzi, hogy sokat kell tennie tavasszal a 
focistáknak azért, hogy ne essenek ki. A csapat edzőjét, Mészáros Dánielt kérdeztük.

– Nos, ön szerint mi lesz?
– Feljutunk, még akkor is, ha lát-
juk, hogy melós lesz, mert má-
sok is sokat tesznek ezért.
– Mekkora alapja van a remény-
kedésnek, magyarán, hogy állnak 
most?
– Inkább reménykedéssel tölt-
het el bennünket a helyezésünk, 
de talán még ennél is fontosabb, 
hogy erre következtethetek a srá-
cok akaratából, hozzáállásából. 

Hét meccsen vagyunk túl, van tíz 
pontunk, ezzel a negyedik helyen 
állunk, két pont hátránnyal, ami 
nem sok. Az Algyőnek és az Oros-
házának két-két ponttal van csu-
pán többje, tehát minden nyitott.

NYERTEK,  
EZ A LÉNYEG
– Mi lehet a vége?
– Nem lennék a csapat vezető-

edzője, ha nem azt mondanám, 
hogy feljutunk, ismét a legjob-
bak közé kerülünk.
– Ha így történik, akkor ott mi 
lesz elvárható a mai PLER-től, 
amely néhány éve még az első 
osztály „szebbik” felében volt?
– Oda talán fölösleges visz-
szanyúlni, azt azonban állítom, 
hogy koncentrált játékkal és a 
megfelelő erősítéssel nem lenné-
nek kiesési gondjaink.

– Előtte azonban még fel kel-
lene jutni… A legutóbbi hazai 
találkozó, az Ózd elleni azt 
mutatta, hogy van még hova 
javulni.
– Győztünk ugyan, de tény, 
hogy csak a végén biztosí-
tottuk be a hatgólos sikert. A 
lényeg azonban az volt, hogy 
nyerjünk.

SÉRÜLTEK IS,  
IFJAK IS
– A feljutásra az említett két csa-
paton meg a PLER-en túl a Békés 
is esélyes, tehát sokan vannak. 
Optimista?

– Messze van még a vége, de ha 
kellő koncentrációval, akarattal 
„működünk”, bajnok lehet a csa-
patom.
– Mi kell még ehhez?
– Ha kis túlzással akarok vá-
laszolni, azt mondom, egész-
séges játékosok… Nem kezdek 
panasznapba, de két, mond-
hatom, alapember, Patyi Zol-
tán és Bak Sándor keresztsza-
lag-operáción esett át, rájuk 
nem számíthatok. Hogy jót 
is mondjak, két fiatalember, 
Papp Bence és Halim Kerim 
úgy erősít bennünket, hogy 
közben az utánpótlás-váloga-
tottban is érdekelt.

– Egy csapat életében már csak 
így van: ha néhányan sérültek, 
betegek, akkor jönnek a többiek. 
Mutassák meg ők, hogy mit tud-
nak…
– Ezt teszik, és lehet is számítani 
rájuk.

IZZADÓS LESZ
– Egyetlen szóval sem említette, 
hogy van-e jó irányítója a csapat-
nak, ami alapkérdés.
– Bizony, kellene egy klasszikus 
irányító, vele még bizakodóbb 
lennék.
– Két hazai és két idegenbeli mér-
kőzés vár még a csapatára. Ezeket 
meg kellene nyerni, hogy aztán a 
tavaszi szezont jó eséllyel kezd-
hessék.
– Azt a kezdést azért megelőzi 
majd egy olyan alapozás, amely 
nagyon is izzadós lesz. Ezt ígér-
hetem… De azért, hogy febru-
ár közepén úgy tudjuk folytat-
ni, ahogy az egy bajnokesélyes 
együtteshez illik, nagyon sokat 
kell tenni, mert a többiek is ezt 
teszik majd.

VISSZATALÁLNI
– Minden mondatából az opti-
mizmus sugárzik. Ha ezen múl-
na, akkor már most „fent” len-
nének.
– Ha ezt szűri le, az jó, mert én 
meg úgy látom a játékosokon, 
az egyesület vezetőségén, hogy 
hasonlóan állnak hozzá ehhez 
a kérdéshez. Meggyőződésem, 
hogy ha egyet akarunk, akkor 
mi lehetünk mosolygósak a sze-
zon végén.
– S gondolom, akkor azt mondja 
majd, hogy megérte a sok meló, 
mert a PLER visszatalált oda, 
ahonnan két éve elbúcsúzott.
– Nemcsak mi örülhetünk majd 
akkor, hanem azok a lelkes szur-
kolók is, akik kitartottak és ki-
tartanak mellettünk.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Javában zajlanak a 2018–19-es diákolimpia kerületi versenyei, ame-
lyeket idén is nagy érdeklődés kísér a tanulók körében. A részletekről 
Tasnádi Andrást, a kerületi diáksport mindentudóját kérdeztük.

�Amikor a PLER-Budapest férfi kézilabdacsapata kiesett az első osz-
tályból, mindenki bizakodott, hogy csak egy szezonra szóló átszállót 
váltott az együttes az NB I/B-be. Nem így történt, mert a csapat „ott 

ragadt”. Mi lesz most? Sok szurkolót foglalkoztat a kérdés, amit feltettünk 
a vezetőedzőnek, Perger Zsoltnak.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Példaképek
– Régi klasszikusokról neveztem el egy-egy sportág versenyeit. 
Ez részben felemelő, részben pedig megismerik a diákok azokat 
a neveket, amelyeket illik ismerni. A Bókay-kerti terepfutás név-
adója a nagy klasszikus, az atléta Iharos Sándor. A Zila Kávéház 
kertjében lebonyolított sportlövészet „keresztapja” az olimpiai 
bajnok Prokopp Sándor, míg a kosaras fiúk és lányok a kosárlab-
dázó és mesteredző, Zsíros Tibor neve alatt mérkőznek egymás-
sal. Ha megjegyzik ezeket a neveket, már akkor sokat értünk el a 
húsz általános iskola és hét középiskola diákjainál.
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16 Pécsi, de élete jó részét a kerületben tölti a katonai hagyományőrzőPORTRÉ

Az ünnepeltek tiszteletére kisebb 
nyomozásba kezdtünk: vajon hon-
nan is ered az Imre név? Ennek so-
rán gyakran találkoztunk „Az Imre 
név jelentése tisztázatlan” meg-
jegyzéssel. Ennél a pontnál akár 
kedvünket is veszthettük volna, ám 
nem adtuk fel a keresést. Imre ba-
rátainkra bízzuk, gazdálkodjanak 
a nekik legjobban tetsző eredettel 
és jelentéssel. Gót, török, illetve ősi 
germán eredetre bukkantunk, és 
a következő jelentéseket szedtük 
csokorba: szorgalmas, munkás, 
uralkodó, híres, hatalmas.

PAJZÁNSÁG  
MÁTYÁS KORÁBÓL 
Az ünnepi rendezvényt rögtön 
sebességbe tették, a mikrofon 
már nem ácsorgott gazdátlanul, 
kedves szavak töltötték meg a 
színháztermet.      

 – Különlegesen hálás dolog 
az Imre-napi rendezvényen a 

házigazda szerepében üdvözölni 
a vendégeinket – mondta Ódor 
Katalin intézményvezető. – Kö-
rülnézve meggyőződtem, hogy 
nincs a teremben fiatalkorú, így 
nyugodt lelkiismerettel jelenthe-
tem be a Mátyás király korához 
köthető színpadi produkciót, vá-
sári komédiát. Az erősen pajzán 
töltetű zenés előadás a Szamársá-
gok testamentuma címet viseli, s 
előadói a Kacsóh Pongrác Szín-
ház művészei. Ehhez és a továb-
bi közös ünnepléshez kívánok jó 
szórakozást!

Hol kuncogás, hol hangos 
nevetés kísérte a valóban pajzán 
darabot, és miután az asztaltársa-
ságok jól kibeszélték a látottakat, 
Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter lépett a mikrofon elé, persze 
némi mosoly kíséretében, hiszen 
őt sem hagyták hidegen a látottak.

IDŐKORLÁTOK NÉL-
KÜL KIBESZÉLNI
– Igen komoly hagyománya van 
ennek a névnapi köszöntésnek, 
immár tizenhetedik alkalommal 
koccintunk közösen az imrei 
Imrék egészségére. Érzem az ün-

nepség sajátos intim atmoszfé-
ráját, olyan ez, mint egy családi 
összejövetel. Külön kiemelném 
Vida Imrét, akit egyedüliként 
köszönthetünk tizenhetedik al-
kalommal. És ha már családot 
említettem, a civil szervezetek, az 
Együtt Pestszentimréért Egyesü-
let, a nagycsaládosok egyesülete, 
a Vasvári Pál Polgári Egyesület, 
a Dr. Széky Endre Társaság és a 
Papp László Egyesület sakkozó-
inak képviselőit is örömmel üd-
vözlöm a családunkban. Jólesik 
asztaltól asztalig járni, a dolgain-
kat időkorlátok nélkül kibeszél-
ni, ugyanis a hétköznapi rohanó 
életforma nem mindig enged 
meg ilyen lazaságot.

A háttérből pezsgős dugók 
pukkanása hallatszott, azaz meg-
érkezett az alkalomhoz illő kö-
szöntő ital. Az ajándékcsomagok 
átadását követően alpolgármes-
teri vezetéssel mindenki min-
denkivel koccintott, s mindenki-
nek mindenkihez volt egy-két jó 
mondata. 

Mit is mondhatnánk zárszó-
ként: ilyenek a hangulatos családi 
összejövetelek.   

 Gönczöl András

A MI HUSZÁRUNK
Baka Béla kalandozásai Pécstől Tokióig

EGY NAGY CSALÁD
Tizenhetedik alkalommal ünnepelték az Imréket

 
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Pécs közelében született, és egy 
hosszú cirkalmas életszakasz után 
most a baranyai megyeszékhelyen 
él, de ideje jelentős részét azon kí-
vül tölti, nem keveset itt, a XVIII. 
kerületben. Baka Béla egyik szen-
vedélye a katonai hagyományőr-
zés, az alapítás óta tagja a Vasvári 
Pál Polgári Egyesületnek, állandó 
résztvevője a civil szervezet ren-
dezvényeinek. Nem túlzás azt állí-
tani, hogy ő a mi huszárunk…

KALANDOK  
KELETEN
– A két szenvedélyem már gye-
rekkoromban kialakult. A csa-
ládomnak több olyan férfi tagja 
volt, aki harcolt a második világ-

háborúban, nagyon sok történe-
tet hallottam tőlük, így született 
meg bennem az ötlet később, 
hogy katonai hagyományőrzés-
sel foglalkozzam – árulta el Baka 
Béla. – A lovak is érdekeltek. A 
másik vonzódásom a tenger, 
szorosabban az Adria felé vitt, 
amit Dékány András regényei-
nek köszönhetek.

Egyik vágya sem teljesült be 
hamar, és mielőtt ezeknek szen-
telhette volna az idejét, a pálya-
választás nehézségeivel is szem-
be kellett néznie. 

– A mai napig egyszerre va-
gyok műszaki és humán érdek-
lődésű ember – mondta. – A 
családban sok volt a műszaki 
ember, így én is a Zipernowsky 
Károly Gépipari Technikumba 
iratkoztam be Pécsett, később 
pedig a budapesti Pollack Mi-

hály Műszaki Főiskolára. Végül 
is, úgy hiszem, jól döntöttem.

Baka Béla a diplomával a zse-
bében a pécsi vízműnél kezdett 
dolgozni, mellette pedig belevá-
gott az idegenvezetésbe.

– Ezt hobbiból és keresetkiegé-
szítésként csináltam, de arra is jó 
volt, hogy az utazási vágyaimat 
beteljesítsem. Angolul és oroszul 
beszéltem, vittem csoportokat 
Londonba is, de az igazán nagy 

élmények a Szovjetunióhoz köt-
nek. Az akkor Leningrád nevet 
viselő Szentpétervár és Moszkva 
két izgalmas nagyváros, de jártam 
olyan egzotikus tájakon is, mint az 

Amur vidéke, Taskent, Szamar-
kand. Ezenkívül eljutottam Ja-
pánba, megmásztam a Fudzsit, és 
bejártam Észak-Koreát is. Nagyon 
izgalmas tizenkét év volt.

AKKOR HÁT LÓRA!
A rendszerváltozás évei új ka-
landokat hoztak az ambiciózus 
fiatalembernek. 

– Ekkoriban végre világútleve-
let kaptak a magyarok, az idegen-
vezetés már nem azt jelentette, 
amit addig, ezért abbahagytam. 
Közben úgy éreztem, szakmailag 
is jobb volna továbblépnem. Hal-
lottam arról, hogy Esztergomban 
beindul a Suzuki gyár, és mivel 

villamosmérnököt kerestek, je-
lentkeztem. Fantasztikus hu-
szonkét évet töltöttem el ott. Hét 
év után az anyagbeszerzésre ke-
rültem vezető beosztásba, majd 

újabb hét év után a személyzeti 
osztályra, ahonnan igazgatóhe-
lyettesként köszöntem le.

De az esztergomi évek más 
területen is áttörést hoztak. 

– Én 1952-ben születtem, a ki-
lencvenes évekre már túl voltam a 
negyvenen, amikor teljesült végre 
a vágyam: egy barátomnak kö-
szönhetően egy helyi lovardában 
elkezdhettem lovagolni tanulni.

Amikor a lovaglás már jól 
ment Baka Bélának, egy fesztivá-
lon megismerkedett Napkor tele-
pülés lovas hagyományőrzőivel, 
akikhez azonnal csatlakozni akart.

– Nehezen akartak befogad-
ni, mert én voltam számukra a 
messziről jött ember, de nem 
hagytam magam lerázni – me-
sélte nevetve.

A hagyományőrzés állandó 
elfoglaltsága lett. Ma már Buda-
pesten a Zrínyi Miklós Szaba-
didő- és Sportegyesület tagja.

– Az egyesület különlegessége, 
hogy egyedülálló módon három 
korszak megidézésével is foglal-
kozik: az 1848–49-es szabadság-
harc huszárságával, valamint a 
Monarchia és a Horthy-korszak 
hadseregével is.

VÉGRE AZ ADRIÁN
Tíz év balatoni vitorlázás után 
szállhatott végre hajóra az Ad-
rián is.

– Egy versenyre neveztem. 
Egy hajóba kerültem Tóth Kál-
mánnal, a Vasvári egyesület tár-
selnökével és a feleségével, s 
ebből egy azóta is tartó 
barátság lett.

Ez a barátság nem csak 
az éves adriai hajózásra 
érvényes. Baka Béla 
csatlakozott a katonai 
hagyományőrzést is 
feladatának tekintő 
Vasvári egyesü-
lethez, aminek 
köszönhetően a 
civil szervezet 
v a l a m e n n y i 
rendezvényén 
részt vesz. 

– Tagja 
vagyok még 
egy civil 
szervezetnek, 

amely nagyon fontos nekem – tet-
te hozzá rögtön. – Fiatal felnőtt 
korom óta érdekelnek a borok. 
Nem vagyok borász, csak érdek-
lődő, fogyasztó, és nagyon régóta 
érdekelt a borlovagrendek tevé-
kenysége. Ezekbe persze nagyon 
nehéz bekerülni, de egy találkozó 
alkalmából az esztergomi baráti 
körömből kérdezték meg ketten, 
hogy érdekelne-e ilyesmi. Így let-
tem a kismartoni székhelyű Eu-
rópai Borlovagrend tagja, aminek 
nagyon örülök. Azért is szeretek 
több közösségnek is tagja lenni, 
mert mindegyikben más érdeklő-
désű emberekkel találkozom. Tet-
szik, hogy ilyen sokfélék az embe-
rek, és boldoggá tesz, hogy részese 
lehetek ennek a sokféleségnek.
Baka Béla legutóbb november 
elején járt a kerületünkben: ő is 
résztvevője volt az első világhá-
ború befejeződésének centená-
riumán rendezett hadijátéknak.
– Kivételesen nem lovas szerep-
ben tűntem fel. Az elmúlt négy 
évben sokat foglalkoztunk a 
világháború korszakával, nagy 
öröm volt ez a játék is. Az úgy-
nevezett újrajátszásnak szerte a 
világon az a célja, hogy ismert 
ütközeteket idézzenek fel ponto-
san. Ennek is megvolt a forgató-

könyve, mi pedig lel-
kesen hajtottuk 

végre.
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�Terített asztalokkal, szem-szájnak tetsző falatokkal fogadta Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata az Imre névre keresztelt 
imrei férfiakat a Pestszentimrei Közösségi Házban november 9-én.

�Minden kerületi találkozhatott már vele, aki járt a Vasvári-napon vagy 
más katonai hagyományőrző rendezvényen: Baka Bélát mintha hu-
szárnak teremtette volna a Jóisten, pedig hosszú út vezetett számára 

a történelmi egyenruháig. Élete ma is olyan kalandos, mint azokban az 
években, amikor azon törte a fejét, hogy mi is szeretne lenni.

„Azért is szeretek több közösségnek is a tagja 
lenni, mert mindegyikben más érdeklődésű embe-
rekkel találkozom. Tetszik, hogy ilyen sokfélék az 
emberek, és boldoggá tesz, hogy részese lehetek 
ennek a sokféleségnek.”

Baka Béla 1848-as huszáregyenruhában, ám más rendezvényen I. világháborús uniformist öltött

Lévai István Zoltán alpolgármester családias hangulatban köszöntötte az Imréket


