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A megújult park

A mókus beköszön Emlékezés Hófátyol

Virágos kerület Kopjafák árnyékában

Felfrissülés Kizöldült a lakótelep

A kikapcsolódás új lehetőségeit kínálja 
a korszerűsített Kossuth tér

A természet nem csupán erdeinkben, 
hanem kertjeinkben is teret hódít

A téli csendben érdemes egy percre megállni, és fel
idézni azok alakját, akik már nem lehetnek közöttünk 

Amikor fehérbe öltözik a kerület, sokan ragadnak
lapátot, hogy a tél varázsa ne okozzon bukdácsolást 

A Városgazda18 Zrt. kertészetéből évről évre több 
virágot telepítenek ki a közterületekre

A korábban elhanyagolt Béke tér 
két ütemben szépül meg

A Bókaykert télen, nyáron kiváló hely 
a pihenésre, szórakozásra

A Vörösmarty iskola kertjében 
beérett a kiskert



SÜTŐ-NAGY ZSOLT 

– Hamarosan választ a kerület, 
és ha a választók úgy döntenek, 
már a harmadik ciklusát kezd-
heti meg. Hogyan éli meg a kam-
pányt? 
– A választási kampányoknak 
ezer arca van. Ilyenkor minden-
ből, jóból és rosszból is kijut az 
embernek. Nekem például a mos-
tani kampány hihetetlenül sok 
pozitív töltést adott: a fórumok, 
a találkozások során rengeteg 

támogatást és biztatást kaptam, 
amiből az ember sokszor és soká-
ig tud építkezni. Megtiszteltetés 
ezt a kerületet vezetni, és nagyon 
boldog vagyok, hogy a kerületiek 
értik és érzik a szándékainkat. 
De persze, emellett ott vannak 
az ellenfelek által terjesztett ha-
zugságok, a csúsztatások és a 
torzítások is, amikkel tisztességes 
városvezetőként és magánem-
berként már nehéz mit kezdeni. 
Nem beszélve az ígérgetésekről, 
mert ilyenkor a kihívóknak ugye 

semmi sem drága. Panaszkodni 
viszont nincs okom, mert kedves 
pillanatot ezerszer többet tudok 
felsorolni, mint bosszantót. A ke-
rület érezhetően velünk van, és ez 
biztos támaszt nyújt. 
– Mi a legfontosabb változás, 
amit a kerület megélt az elmúlt 
kilenc évben? 
– A lesajnált, lenézett külső ke-
rületi létnek vége: mára a fővá-
ros egyik legfejlődőképesebb, 
legbarátságosabb, legzöldebb 
városrészének számítunk. A 

statisztikák szerint Budapesten 
jelenleg a XVIII. kerület a leg-
népszerűbb hely az új otthont 
keresők között, és ez nem le-
het véletlen. A számok ugyanis 
nem hazudnak. A családbarát 
kerület építésének híre messze 
eljutott, és a lakóhelyet keresők 
maguk is megtapasztalhatják, 
hogy a kerületünk milyen élet-
színvonalat kínál. Fontos azon-
ban leszögeznem, hogy ez az 
egész kerület érdeme; az ered-
ményeinket közösen értük el. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
megtanult újra hinni magában. 
2010 előtt mindig csak a kifogá-
sokat hallottuk, ha számon kér-
tük a helyzetünket. Mi azonban 
másként dolgoztunk. Mi meg-
ígértük a csatornázást, és a ke-
rület mára gyakorlatilag teljesen 
csatornázott lett. Mi elmondtuk, 
hogy hitel nélkül is lehetne mű-
ködtetni a települést, és ma hitel 
nélkül működünk. Mi megígér-
tük az iskolák, óvodák, bölcső-
dék felújítását, és mára szinte az 

összes intézményt felújítottuk. 
Megígértük, megcsináltuk – van 
mire büszkének lennünk. 
– Egy civil, egy független és egy 
ellenzéki kihívója akadt. Mit gon-
dol az ellenfeleiről?
– Akik ismernek, tudják, hogy 
szeretek tanulni, így minden job-
bító szándékú felvetést szívesen 
veszek. Ezért érdeklődéssel olva-
som a jelöltekről szóló cikkeket, és 
ha hasznos dolgok kerülnek elő, 
azokat magam is megfontolom. 
Meggyőződésem, hogy a válasz-
tók meg tudják különböztetni az 
igazat a hamistól, így nem tartok 
a lózungok térnyerésétől, de sok 
esetben azért sokkal felelősségtel-
jesebb magatartást látnék üdvözí-
tőnek a kerületi közbeszédben.
  Folytatás a 5. oldalon
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„Itt az idő! Védjük meg 
közös eredményeinket!”
 
Ughy Attila: A kerület érezhetően velünk van, és ez biztos támaszt nyújt

�A STATISZTIKÁK SZERINT BUDAPESTEN JELENLEG A XVIII. KERÜLET A LEGNÉPSZERŰBB HELY AZ ÚJ OTTHONT KERESŐK KÖZÖTT, 
ÉS EZ NEM LEHET VÉLETLEN” – FOGALMAZ UGHY ATTILA, A XVIII. KERÜLET POLGÁRMESTERE, AKI A NÉPSZERŰSÉG OKÁT ABBAN 
LÁTJA, HOGY EGYRE TÖBBEN TAPASZTALHATJÁK MEG A CSALÁDBARÁT KERÜLET ELŐNYEIT. A POLGÁRMESTER HANGSÚLYOZZA: 

A VÁROSVEZETŐI SZÖVETSÉG A BIZTONSÁGOS, BIZTOS JÖVŐT KÍNÁLJA A BIZONYTALAN, PÁRTCSATÁROZÁSOKKAL TERHELT VÁROS
POLITIKA HELYETT.

ÚJABB ELISMERÉS 

A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG országos környe
zetszépítő versenyen a szervezőbizottság elnö
kének díját nyerte el PestszentlőrincPestszent
imre. Az elismerést Ughy Attila polgármester 
vette át a Szépművészeti Múzeumban október 
4én rendezett díjátadó ünnepségen. Tavaly a 
Brenner Jánospihenőparkért kapta a kerület a 
főváros különdíját.

AZ IDŐSEK ÉRDEKÉBEN

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által 
az idősek világnapja alkalmából október 2án a 
Pesti Vigadóban tartott bensőséges rendezvé
nyen Kásler Miklós miniszter ünnepélyes keretek 
között adta át az idősek érdekében kiemelkedő 
munkát végző személyeknek, önkormányza
toknak a kitüntetéseket, közöttük Pestszent
lőrincPestszentimre önkormányzatának is.

EURÓPAI PARK

LEZÁRULT A KOSSUTH TÉR fejlesztésének II. 
üteme, amelynek október 5i átadórendezvé
nyén a projektben részt vevő felek – a főváro
si és a kerületi önkormányzat – az összefogás 
fontosságát hangsúlyozták, hiszen ez tette 
lehetővé, hogy PestszentlőrincPestszentimre 
egyik meghatározó közkedvelt parkjában egy 
európai színvonalú központi hely jöjjön létre.

A ZENE SZABADSÁGA

HARMINC ÉVE ÉLÜNK SZABADON, ezért a magyar 
kormány az 1989–90es rendszerváltozás har
mincadik évfordulóját emlékévvé nyilvánította. 
Ennek része volt az október 4i Szabadság
koncert „A zene szabadsága” című program 
a Sportkastélyban, ahol szebbnél szebb klasz
szikus művek és közkedvelt, örökzöld melódiák 
csendültek fel jeles művészek tolmácsolásában. 

DIÁKOK A LÖVŐHÁZBAN

AZ IDÉN IS MEGRENDEZTÉK A ZILA KÁVÉHÁZBAN 
azt a diákok számára kiírt Prokopp Sándor 
sportlövőemlékversenyt, amelyen 13 iskola 51 
ifjú tehetsége lépett lőállásba. Az 1912es stock
holmi olimpián a 300 méteres hadipuska szám
ban aranyérmet nyert bajnok utódai légpuskával 
versengtek a Szemere Miklós által kialakított 
lövőház helyén működő étterem mellett. 
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Az önkormányzati ciklus képei 2014–19.
Csatornázás

Díjnyertes park

Legfontosabb az egészség

Körforgalom

Jobb utak, járdák

Megújuló erdők

Új posta a Havannán

KRESZ-pályák

Összesen mintegy 100 kilométer hosszúságú csatornával 
bővült a helyi szennyvízelvezető hálózat

A Lakatoslakótelep melletti elhanyagolt terület napjainkra a közkedvelt 
Brennerparkká alakult, amely 2018ban fővárosi elismerést kapott 

Az önkormányzat saját forrásból is folyamatosan fejlesztette 
a kerületi egészségügyi intézményeket

A biztonságosabb közlekedés érdekében a Gilice téren és a Baross–Margó 
Tivadar utca találkozásánál körforgalom épült, míg máshol forgalomlassítók, 
új zebrák létesültek

Évente 200–250 millió forintot fordít útkarbantartási 
és építési munkákra a kerület

A kerületi erdők folyamatosan fejlődnek, létrejött a Tündepark, 
madártanösvényt és erdei iskolát hoztak létre

A Havannalakótelepen élők régi vágya valósult meg 
az új posta kialakításával 

Fontos, hogy a gyermekek minél hamarabb elsajátítsák a közlekedési 
szabályokat, és ennek érdekében több KRESZpálya épült
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Összesen 300 tonna burgonyát és mintegy 60 ezer liter almalevet osztottak ki ÖNKORMÁNYZATOrszágszerte csodálják a Brenner-parkot és a Kossuth teret KÖRNYEZETVÉDELEM

A fővárosi önkormányzat útfel-
újítási programjának részeként 
elvégzett fejlesztés során felújí-
tották – illetve, ahol szükséges 
volt, teljesen cserélték – az útpá-
lyát, a vízelvezetési rendszert, a 
járdát (amelyet akadálymentesí-
tettek is), az ingatlanoknál pedig 
új kapubehajtókat alakítottak ki.

A Bélatelepi út és a  Csévé-
ző  utca  vonalvezetése nem vál-
tozott, azonban az útpályát ki-
szélesítették a buszmegállóknál, 
a gyalogos-átkelőhelyeknél épült 
középszigeteknél és azokon az 
útszakaszokon, ahol a megenge-
dett 70 kilométer/órás sebesség a 

biztonságos közlekedés érdekében 
szélesebb sávok kialakítását indo-
kolta. A teljes átadásig már csak 
néhány kapubehajtó felújítása és a 
zöldfelületek rendezése van hátra.

Nemcsak az autósok helyzete 
vált könnyebbé, a tömegközle-
kedést használók is kedvezőbb 
lehetőségekkel találkozhatnak ke-
rületünkben. Az elmúlt hetekben 
14 utasváró pavilont telepítettek, 
amelyekkel hamarosan az Ültet-
vény utcában is találkozhatunk. 
November elejéig a tervek szerint a 
Damjanich utcai, a Kétújfalu utcai 
és az Ipacsfa utcai megállók is kor-
szerűbbé válnak, valamint a tervek 
szerint a Nefelejcs utcában két kor-
szerűtlen várakozót cserélnek le.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

Nyugalmunk őrző szemei
A XVIII. kerületi önkormányzat a közbiztonság növelését, 
értékeink védelmét szolgáló távfelügyeleti rendszert fej-
lesztette, bővítette. Az üzemmód tesztelését a kerületi 
rendőrkapitányságon október 4-én tartották.

Kerületünk rendőrkapitánya, dr. Jánosik István rendőr ezredes 
köszöntötte a meghívott vendégeket, kiemelve, milyen sokat 
jelent a bővítés, fejlesztés. 

– A rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatáson túl a tárgyi 
fejlesztéseknek, mint a modern, új távfelügyeleti kamerák szol-
gálatba helyezése, a nyugodt pihenés, kikapcsolódás mellett a 
bűnmegelőzés céljait is segítik – mondta a kapitány. 

– Hatalmas kerület a miénk – tette hozzá Ughy Attila pol-
gármester. – Minden sarokra nem jut térfigyelő kamera, de sze-
rencsénkre olyan tanácsadók segítették a tervezést, kivitelezést, 
akik a lakossági javaslatok figyelembevételével megtalálták a 
térfigyelő kamerák optimális helyeit. Az ilyen fejlesztéseknek, 
bővítéseknek is köszönhetően a XVIII. és a szomszédos XVII. 
kerület a bűn ügyileg kevésbé fertőzött kerületek közé tartozik.  

A rendőrségi térfigyelő központ fejlesztése is megtörtént. 
Két új, nagy kapacitású szerver üzembe állításával feleslegessé 
váltak a korábbi öreg berendezések, nem is szólva a térfigyelő 
központi szoftver fejlesztéséről. 

– Az elmúlt évek fejlesztései során számos közterület meg-
szépült – tájékoztatott Lévai István Zoltán, a közbiztonságért is 
felelős alpolgármester. – Gondoljunk csak a Kossuth, valamint a 
Hargita térre. Szeretnénk a gyorsan kedveltté vált helyeket meg-
óvni a rongálásoktól, a lopásoktól. A Kossuth tér kameráinak se-
gítségével a jövő generációjának is átmenthetjük a mai szépségét. 
 Gönczöl András

EGÉSZSÉGES ÁRU MEGBÍZHATÓ TERMELŐKTŐL 
Kisebb teher a vállon, jobb minőség a kiskocsiban

ELKÉSZÜLT A CSÉVÉZŐ UTCA 

BODZAY ZOLTÁN 

A régi piacra jellemző sürgés-for-
gáshoz hasonló arcát mutatta ok-
tóber 8-án a Piac tér. Jöttek az idős 
emberek a bevásárlókocsijukkal, 
esetleg fiatalabb segítőikkel, akik 
lehettek családtagok, barátok vagy 
esetleg szomszédok, hogy segítse-
nek hazavinni az önkormányzat ál-
tal adott 15 kilogramm burgonyát 
és a három liter finom almalevet. 
Ám a férfiak között voltak olyan 
fitt nyugdíjasok is, akik egyszerűen 
a vállukra kapták a nem könnyű 
krumpliszsákot. 

A korábbi évek tapasztalatai 
alapján a kétnapos élelmiszerosz-
tás időben nem egyenlően oszlik 
meg, mert már az első nap déle-
lőttjén elviszik a kiosztásra szánt 
áru jelentősebb részét. Az elmúlt 
évek gyakorlata azt is megmutatta 

a szervezőknek, hogy szinte kiszá-
míthatatlan, hogy a négy helyszín-
ből melyikre mennyien mennek el, 
ezért megfelelő mennyiséget kell 
vinni a Piac térre, a Sportkastély-
hoz, a Havanna-lakótelepre és a 
Marosvásárhely utcába is. 

A Piac térre kilátogató Ughy 
Attila emlékeztetett arra, hogy 
amikor az önkormányzat hét év-
vel ezelőtt elkezdte az élelmiszerek 
osztását, nem egészen olyan volt 
a nyugdíjasok helyzete, mint ma. 
A polgármester szerint ma már a 
nyugdíjprémium és a nyugdíjeme-
lések nyomán egy-egy élelmisze-
rosztás láthatóan nem ugyanazt 
jelenti, mint hét évvel ezelőtt. A 
jelenlegi élelmiszerek anyagi értéke 
talán kisebbnek tűnhet, mint an-
nak idején.

– Mégis úgy érezzük, hogy 
például ezzel a burgonyaosztással 

levesszük valamennyire a nyugdí-
jasok válláról azt a terhet, hogy az 
őszi időszakban maguknak kelljen 
elmenni és kitalálni, hogy hol mi-
lyen krumplit vásároljanak. Ez az 
áru ellenőrzött termelőtől, a lehető 
legkisebb ökológiai lábnyomot ha-
gyó gazdaságból származik, hiszen 
a közeli Kiskunlacházáról szállít-
ják ide a hazai télálló krumplit – 
mondta Ughy Attila.

A polgármester azt is kiemel-
te: fontosnak tartják, hogy évről 
évre mindig valami más terméket 
is adjanak a kerületi nyugdíjasok-
nak. Olyat, amelyet vagy azért nem 
vásárolnának meg az idősek, mert 
nem ismerik, vagy azért nem, mert 
olyan helyeken érhető el, ahova ők 
nem jutnak el. 

– Megmutatva a sokoldalú, 
egészséges étkezés lehetőségét, 
igyekszünk olyan típusú élelmisze-

reket is eljuttatni a szépkorúaknak, 
amelyeket egyébként önerőből, 
segítség nélkül nem tudnának be-
szerezni. Talán ez lehet az élelmi-
szerosztás legfontosabb üzenete 
2019-ben.

A polgármesteri hivatal hu-
mánszolgáltatási irodájának veze-
tője, Holové Zsolt elmondta, hogy 
a burgonyát évek óta közvetlenül 
egy megbízható magyar termelőtől 
rendelik meg, aki a jó minőséget és 
a megfelelő mennyiséget is képes 
garantálni. A kiskunlacházi ter-
melő olyan nagy területen gazdál-
kodik, hogy az önkormányzatnak 
szükséges mennyiség dupláját is 
tudná szállítani. 

Az önkormányzat idén úgy 
gondolta, hogy a korábbi években 
ötkilós kiszerelésben osztott alma 
helyett jobban fogadnák a nyugdí-
jasok a gyümölcslevet, ezért dön-
töttek a frissen préselt 100 százalé-
kos almalé mellett. 

– A gyümölcslé szintén hazai 
termelőtől és egyben feldolgozótól, 
a Nyírségből származik. Nagyon 

egészséges, fogyaszthatják a cukor-
betegek is, mert semmilyen édesí-
tő- vagy tartósítószer nincs benne 
– mondta Holové Zsolt. 

Az élelmiszerosztásra jól felké-
szülő Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. sátraiban az első 
napon voltak a legtöbben, de na-
gyobb sorállás nem alakult ki. A 
legzsúfoltabb reggeli órákban is 
mintegy tíz perc alatt mindenki át-

vehette a maga csomagját. A Város-
gazda munkatársai az áru rakodása 
mellett a krumpliszsákok kiskocsi-
ra rakásában vagy az autóig való 
elvitelében is segítettek azoknak, 
akik láthatóan nehezebben mo-
zogtak. Kisebb torlódás legfeljebb a 
környék közlekedésében alakult ki 
néha, de ezeket is hamar megoldot-
ták a közterület-felügyeleti csoport 
munkatársai. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Nagyobb forgalomkorlátozások nélkül haladhatnak az autósok 2019. 
október 6tól a XVII. és a XVIII. kerület határán húzódó Bélatelepi 
úton és a Csévéző utcában, mert a befejező szakaszához ért a má

jus óta zajló útfelújítás. 

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Fontos elismerésről van szó. 
Dömötör Tamás kiváló szak-
ember, megtisztelő, hogy figyel-
met szentelt a munkánknak, 
és így ismerte el azt – mondta 
Kirrné Feicht Ágnes, Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre főkertésze 
a Virágos Magyarország díjá-
tadóján a Szépművészeti Mú-
zeumban, ahol Ughy Attila pol-
gármester a szervezőbizottság 
elnökének különdíját vehette át a 
kerület nevében.

ERDÉLY IS 
BESZÁLLT
– A Virágos Magyarországért 
mozgalom azért indult el, hogy 
szebb, virágosabb település 

kialakítására ösztönözze az 
embereket. A célja azonban fo-
lyamatosan változott az idővel, 
már nemcsak virágosításról szól 
a verseny, hanem az egészséges, 
környezettudatos közösségről, 
a fenntartható környezetről és 
a környezeti nevelés fontossá-
gáról is. Ezek mind egyformán 
számítanak az értékelésnél, s 
mindehhez a közösség sem hiá-
nyozhat – mondta az ünnepsé-
gen elhangzott beszédében Gul-
ler Zoltán, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója. 

A szakembertől azt is meg-
tudtuk, hogy 333 település 
nevezett be a versenybe, és az 
országban hat régiót hoztak 
létre. Ebben az évben kétlép-
csőssé vált a megmérettetés, 
így első körben területi szinten 

mérkőztek meg a városok és a 
falvak. Hagyományteremtő cél-
lal az idei versenybe Erdélyből 
is lehetett nevezni, onnan 13 
település vállalta a megméret-
tetést, s a jövőben fokozatosan 
kiterjesztik a versenyt a többi 
határon túli területre is.

SAJÁTOS 
SZELLEMISÉG
A XVIII. kerület 1996 óta vesz 
részt a mozgalomban. A 2010 
óta működő önkormányzat 
különösen fontosnak tartja a jó 
eredmény elérését, hiszen annak 
ellenére, hogy Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre társasházi telepü-
lésrészekkel, lakótelepekkel is 
rendelkezik, alapvetően parkos, 
zöldfelületekben gazdag kerü-
letről van szó, jelentős erdőállo-
mánnyal. Az önkormányzat fo-
lyamatosan hangsúlyozza, hogy 
alapvető célkitűzésének tekinti 
e jelleg megőrzését és gazdagí-
tását, s ennek meghatározó esz-
köze a parkok, pázsitok, erdőré-
szek, kertek gondozása. 

„Azért szeretem ezt a ver-
senyt, mert nem arról szól, hogy 
van-e egy településnek pénze 

arra, hogy rengeteg virágpalán-
tát vegyen, és azt elültesse, ha-
nem sokkal inkább arról, hogy 
a lakóhely megszépítése mögött 
van-e valami olyan szellemiség, 
ami példaértékű és továbbad-
ható a következő generációk-
nak. Szerintem a XVIII. kerü-
letben ez a szellemiség létezik, 
és ha lenne egy kategória, ami-
ben ezt díjaznák, abban az él-
mezőnyben lennénk” – mondta 
Dömötör István alpolgármester 
2018-ban Budapest Főváros 
Különdíjának átvételekor.

A szervezőbizottság elnöke 
ezúttal éppen ezt a sajátos szel-
lemiséget díjazta. Az elismerés 
indoklásában kiemelték a Bren-
ner János-pihenőpark és a Kos-
suth tér megújítását.

A díjátadón Dömötör Ist-
ván és Ughy Attila képviselte 
a kerületet.

�A szervezőbizottság elnökének díját nyerte el PestszentlőrincPestszen
timre a Virágos Magyarország országos környezetszépítő versenyen. 
Az elismerést Ughy Attila polgármester vette át a Szépművészeti Múze

umban október 4én rendezett díjátadó ünnepségen.
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ÚJABB ELISMERÉS  
A KERÜLETNEK

Különdíj a Virágos Magyarország versenyen

Jubileumi fa a kerületben
2018ban a Virágos Magyarország környezetszépítő ver
seny 25. kiírásának alkalmából a Magyar Turisztikai Szövet
ség mind a 324 pályázó településnek egyegy facsemetét 
– egy oszlopos gyertyánt – és egy emléktáblát ajándéko
zott. Ezt a facsemetét Ughy Attila és Dömötör István tavaly 
november 22én ültette el a Kossuth téren. A gyertyán 
Magyarországon őshonos, parkokban kedvelt fafajta, a 
hazai kertkultúrában a XIX. századtól jelen van.

Már többször nyertünk
PestszentlőrincPestszen
timre évek óta sikeresen 
szerepel az országos 
mezőnyben, több díjat 
is elnyert már különböző 
kategóriákban. 2018ban 
a Brenner Jánospihe
nőparkért, vagyis a vizes 
élőhely létesítéséért járt az 
elismerés a zsűritől: akkor 
a főváros különdíját hozta 
el a kerület.

A szervezőbizottság elnökének különdíjat Ughy Attila polgármester vette át

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, 06-20-975-2749
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 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, 06-70-526-2711
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.

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu és 
a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as 
telefonszámon van lehetőség.

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

PESTSZENTIMREI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

1188 Nemes u. 14.
Tel: 290-8493, 297-5619)
Ügyfélfogadás: H.: 10-18, 

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

Pestszentimrei referensi 
iroda

Tel: 294-1685
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat
(www.bp18.hu)

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

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSEBŐK ZOLTÁN  
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

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

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY
„A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében a térfigyelő rendszer fejlesztése és bővítése” beruházás va-
lósul meg. 

A kerületben üzemelő térfigyelő rendszer szakaszos felújítása 2018-
ban kezdődött meg a Havanna- és a Szent Lőrinc-lakótelepen a 
kamerák cseréjével, illetve a korszerűtlen hálózat helyett az optikai 
vezetékrendszer kiépítésével. 

A jelenleg folyamatban lévő beruházás során a Gloriett- és 
a Lakatos-lakótelep hálózatának felújítása történik meg, szin-
tén új kamerák telepítésével és optikai vezetékek kiépítésével. 
A meglévő rendszer korszerűsítése mellett további új kamera-
pontok kialakítása is megvalósul. Az új hálózat helyszíneinek 
kiválasztása részben a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság be-
vonásával, részben a jogos lakossági igények alapján történt 
meg. A rendőrség épületében működő központi hardver- és 
szoftverrendszer elavult, ennek komplex felújítása és frissíté-
se a felújított és kibővített hálózat üzembiztos működtetéséhez 
mindenképpen szükséges. Ez a munka szintén részét képezi a 
projektnek.

A projekt megvalósításával, vagyis a térfigyelő rendszer-
nek a központi költségvetésből támogatott felújításával a 
kerület az eddigieknél kisebb karbantartási költségekkel és 
kamerahelyszínekkel kibővített, a korábbinál lényegesen na-
gyobb üzembiztonsággal működtethető rendszerhez jut, és a 
fejlesztés nyomán a kamerafelvételek minősége is sokat ja-
vulhat.

A megvalósult beruházás becsült teljes összege bruttó 92 236 470 
forint, 80 millió forintos támogatás mellett.

A 17 új kamera helyszíne:
1. Margó Tivadar utca – Kele utca sarka
2. Margó Tivadar utca – Darányi utca sarka
3. Lakatos utca – Nefelejcs utca sarka
4. József utca – Nefelejcs utca sarka
5. Üllői út – Bartók Lajos utca kereszteződése
6. Kossuth tér – Gyöngyvirág utca sarka
7. Üllői út – Haladás utca sarka
8. Kossuth tér, a K5 kultbisztró előtti terület
9. Hősök tere
10. Bókay-gödör – Gödör tér
11. Hargita tér 1.
12. Béke tér     
13. Teleki utca  – Aranyeső utca sarka
14. Benjámin utcai buszforduló
15. Fáy utca – Lenkei utca – Üllői út sarka
16. Herrich Károly tér
17. Vásáros tér

A kameracserék helyszíne:
Gloriett-lakótelep – 9 kamera cseréje és a hozzájuk tartozó optikai 
hálózat kiépítése
 Lakatos-lakótelep – 16 kamera cseréje és a hozzájuk tartozó optikai 
hálózat kiépítése 

�PestszentlőrincPestszentimre valamennyi 65 év feletti lakosa 15 
kilogramm burgonyát és újdonságként egy háromliteres almalevet 
vihetett haza október 8–9én az önkormányzat által kerületszerte 

felállított négy sátorból.
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– Nem merész vállalás ez? 
– Csak elsőre tűnik annak. Tudom, 
hogy az árokásás régóta tart, nem 
2010-ben kezdődött, s éppen ideje, 
hogy véget vessünk ennek – szö-
gezte le Szaniszló Sándor. – Például 
abban a kérdésben, hogy legyen 
saját CT-je a kerületnek is, amellyel 
a jelenlegi több hónapos várakozási 

időt három hétre lehet rövidíteni. 
Az sem titok, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés képviselőjeként a kerületünk 
érdekében, ha szükséges volt, egyez-
tettem a kormánypárti döntésho-
zókkal is.
– Ezek szerint hajlik arra is, hogy a 
2010 óta eltelt két önkormányzati 
ciklust ne mindenben kritizálja?

– Az sem igazságos, sem korrekt 
nem volna. A jelenlegi városveze-
tésnek vannak komoly érdemei, 
az egyik a Nyugdíjas Akadémia, 
ami sokaknak segít abban, hogy 
idősebb korban is hasznos isme-
retekhez jussanak. A másik az, 
hogy a kerület sporthagyománya-
it sikerült megőrizni, a sportéletet 

gazdagítani. Ezek mellett az én 
alpolgármesterségem idején is 
kiálltunk.
– Jó, de akkor hol a baj?
– A fejlesztések területén…
– Hiszen rengeteg valósult meg az el-
múlt nyolc-kilenc év alatt…
– De a fő problémákat nem si-
került megoldani. Ilyen például 
a csapadékvíz elvezetése. Ez még 
mindig sok területen gond. Vagy 
a kerületet érintő főbb útvona-
lak felújítása, ilyen a Gyömrői 
út, az Üllői út és a Nagykőrösi 
út. Rossz minőségűek, kátyúsak, 

rengeteg a közlekedési problé-
ma. Ezek rendbetételével nem 
lehet tovább várni.
– Mindhárom út felújítása szerepel a 
jelenlegi önkormányzat tervei között, 
sőt mindháromról hosszú ideje tár-
gyalnak a fővárossal.
– Örülök, hogy kimondta a lénye-
get: ezeknek az utaknak a gondo-
zása nem a kerület, hanem a fővá-
ros feladata volna, de a kerületiek 
érdeke az, hogy használhatók le-
gyenek. Fontos felújításokról van 
szó, mégsem sikerült eddig a fő-
várost rávenni arra, hogy ezekre 
forrást találjon.
– Úgy véli, önnek sikerülne?
– Nézze, tény, hogy amíg a szom-
szédos XVII. kerület tizenkét 
útszakasz leaszfaltozását tudta 
kiharcolni a legutóbbi fővárosi 
útfelújítási programban, addig 

ugyanebből az alapból a XVIII. 
kerületben egy méter út sem újul 
meg. Igen, határozottan kell lob-
bizni, és akkor komolyan vesznek 
minket.
– Akkor talán igen, ha az ellenzék 
jelöltje, Karácsony Gergely nyeri a 
főpolgármester-választást. De mi tör-
ténik akkor, ha ott Tarlós István kap 
bizalmat, a kerületben pedig ön? Ak-
kor is lesz lobbierő?
– Ahogy a beszélgetés elején 
említettem, ma is képes vagyok 
együttműködni bármilyen poli-
tikai erővel a kerület érdekében. 
Itt százezer ember él, miénk a 
negyedik legnagyobb szavazati 
arány a Fővárosi Közgyűlésben, 
ami egy szorosabb választási 
eredmény esetén megkerülhetet-
len erőt jelent.

Kerékgyártó György

Az ingatlanok tulajdonosai, 
kezelői a lomtalanításról, il-
letve a lomok kikészítésének 
pontos időpontjáról a postalá-
dájukba eljuttatott hírlevélből 
tájékozódhatnak. Az FKF Zrt. 
a társasházakban kifüggesztett 
plakátokon is tájékoztatja a la-
kosságot a lomkikészítés pon-

tos időpontjáról, amit kérünk 
minden esetben betartani.

Kerületünk közterületi rend-
jének és tisztaságának megóvá-
sa érdekében csak az FKF Zrt. 
hivatalos tájékoztató levelében 
megjelölt napon, 18 óra után 
készíthetik ki a lomokat a lako-
sok. Közterület-szennyezési sza-

bálysértést követ el az, aki nem a 
megjelölt időpontban készíti ki a 
lomokat.

A háztartásokban keletkező 
veszélyes hulladékok átadása a 
hírlevélben megadott ideigle-
nes gyűjtőpontokon történik 
a lomok kihelyezését követő 
napon.

Kérjük, hogy a lomtalanítás 
során ne helyezzenek ki a ház-
tartásokban naponta képződő 
kommunális hulladékot, ipari, 
mezőgazdasági, szolgáltatatási 
tevékenység következtében ke-
letkezett hulladékot, veszélyes, 
illetve a veszélyes hulladékok 
körébe tartozó hulladékokat, 
építési törmeléket, zöldhulla-

dékot, szénport, hamut, elkülö-
nítetten gyűjtött üveg-, papír-, 
műanyag és fémhulladékot, 
gépjárműroncsot.

Kérjük továbbá, hogy a lomo-
kat az ingatlanok előtti, az FKF 
Zrt. járműveivel jól megközelít-
hető közterületre helyezzék ki – 
ne az úttestre! 

A zöldfelületek megóvása 
érdekében kérjük, hogy a la-
kótelepeken az épületek előtti 
zöldfelületekre ne helyezzenek 
ki lomokat.

A hatályos jogszabályok 
alapján a lomtalanításkor az 
utcára kitett hulladék a hul-
ladékgazdálkodási koordiná-
ló és vagyonkezelő szervezet 

(NHKV Zrt.) tulajdona, emiatt 
ha azt más, azaz nem a közszol-
gáltató viszi el, az lopást kö-
vet el, és számolnia kell a jogi 
következményekkel. Ennek 
megakadályozására kérjük a 
lakosokat, hogy csak a tájékoz-
tatóban megjelölt időpontban 
tegyék ki a hulladékot. 

A lomtalanítást követően a 
közterület-fenntartók elvégzik 
az úttest takarítását, azonban 
az ingatlan előtti járdaszakasz 
tisztaságának biztosítása az in-
gatlan tulajdonosának, illetve 
üzemeltetőjének/kezelőjének a 
kötelessége.

A lomtalanítás fentiekben 
leírt szabályainak betartását a 

kerületi közterület-felügyeleti 
csoport és a rendészeti szervek 
ellenőrizni fogják. 

Ha olyan, önök számára 
feleslegessé vált dolgot ké-
szülnek kidobni, ami még 
megítélésük szerint jó álla-
potban van, még használható, 
érdemes azt az FKF Szemlé-
letformáló és Újrahasználati 
Központjában leadni (1186 
Besence utca 1/A).

A lomtalanítással kapcso-
latban az FKF Zrt. honlapján 
(www.fkf.hu), valamint a 06-80-
353-353-as ingyenesen hívható 
zöld számon lehet tájékozódni.

Közterület-felügyelet 
XVIII. kerület

– Alighanem sokakat meglepett az 
indulása a polgármesteri tisztségért. 
Hogyan jött az elhatározás?
– Nem először vágok bele a poli-
tizálásba, 2002-ben már indultam 
független jelöltként, és akkor a 
nagyobb pártok jelöltjei mögött 
végezve magam mögé utasítottam 
több kisebb párt indulóját. Min-
dig is fontosnak tartottam, hogy a 
közéletben tevékenykedjek.

– Ennek ellenére 2002 óta nem vállalt 
közszereplést…
– A közösség érdekében más fel-
adatokat végeztem. Talán kevésbé 
voltak látványosak, de legalább ilyen 
fontosak voltak. Az elmúlt években 
is ott voltam a kerület életének ala-
kítását befolyásoló időszakokban, 
hiszen többször is vállalkoztam rá, 
hogy szavazóköri elnökként segít-
sem a választások lebonyolítását.

– Miért gondolja, hogy van esélye?
– Több mint negyven éve lakom, 
dolgozom, élek aktívan a kerü-
letben, és nagyon büszke vagyok 
arra, hogy minden szegletét is-
merem, és hogy engem is sok ez-
ren ismernek. Az ő biztatásukra 
vállalkoztam erre a megmérette-
tésre. Amióta nyugdíjas vagyok, 
sokkal több időt fordíthatok a 
környezetemre, és hatvannyolc 

évesen még rengeteg tettvágy dol-
gozik bennem.
– Mivel elégedetlen a jelenlegi város-
vezetés működése kapcsán?
– Nem titkolom, hogy a jelenlegi 
önkormányzat sok intézkedését 
támogathatónak gondolom, mert 
szerintem nem mennek rosszul a 
dolgok. Nem teljes átalakítást aka-
rok, hanem jobbítani szeretném 
a működést. Bár sok mindenben 
egyetértek a kerület vezetésével, 
egyetlen párt mellé sem tudnék 
odaállni valódi meggyőződéssel. 
Viszont kifejezetten úgy érzem, 
hogy a jelenlegi ellenzéki pártok 

álszent és egymást sem tisztelő 
magatartása miatt megtorpanna a 
fejlődés.
– Milyen változásokat tart szük-
ségesnek?
– Meggyőződésem, hogy a párt-
érdekeken alapuló folyamatos 
ellenkezés nem visz előre. A 
kerületben élők érdekeit csak 
akkor lehet képviselni, ha min-
denki, aki részt vesz a döntésho-
zatalban, konstruktívan áll hoz-
zá a problémák megoldásához. 
Úgy érzem, hogy a konszen-
zusteremtésben gyakorlatom 
van, hiszen a családban is jól 
működik. A saját lányunk mel-
lett 1991-ben elhunyt testvérem 
gyermekeit is mi neveltük fel a 
feleségemmel, ezért úgy gondo-
lom, hogy tökéletesen értem a 
középkorúak és a fiatalok gon-
dolkodásmódját is. 

– A választási kampányban fel 
tudja venni a versenyt a nagy pár-
tok jelöltjeivel?
– Nem vagyok szemfényvesztő, sen-
kit nem vezetek félre. A kerületiek 
tudják, hogy közülük való vagyok, a 
hétköznapi problémáikat magam is 
ugyanúgy élem meg. 2002-ben sem 
volt könnyebb, amikor a pártok je-
löltjei sorra kerestek meg a szavazást 
megelőzően, hogy lépjek vissza a ja-
vukra, de mindvégig kitartottam az 
elhatározásom mellett, hogy függet-
len indulóként akarom képviselni a 
kerületiek érdekeit. Hiszek abban, 
hogy független képviselőkre is szük-
ség van, és egy független polgármes-
ter hidat képezhetne a pártok között, 
rákényszeríthetné őket a megegye-
zésekre épülő politizálásra. Elvégre 
a kerület fejlődésének fontosabbnak 
kell lennie a pártérdekeknél. 

Sütő-Nagy Zsolt 

Kilenc év után ez már egy másik kerületPolgármesterjelöltek az elképzeléseikrőlKÖZÉLET KÖZÉLET

Folytatás az 1. oldalról

– Hogyan értékeli a kampányát? 
– A munkát rendben elvégeztük. Az 
utóbbi hónapokban nagyon sokat 
tettünk azért, hogy a kerületieknek 
elmondhassuk: mit is tettünk az 
elmúlt két ciklusban. Hál’istennek 

rengeteg dologról számolhattunk 
be; azt gondolom, hogy a fejlesztések 
nagysága és száma minden várako-
zást felülmúl. Tevékeny és szorgos 
éveket hagytunk magunk mögött 
– amit elterveztünk, azt megcsinál-
tuk. Több mint háromszáz fejlesz-
tési projektet hajtottunk végre közel 
húszmilliárd forint értékben, és eb-
ben még a csatornázás sincs benne... 
Ezek óriási számok és nagyon nagy 
mérvű előrelépések. Az elmúlt ki-
lenc évben sok évtizedes lemaradást 
hoztunk be, ez világosan látszik.
– Melyek a legfontosabb tervek a kö-
vetkező időszakra?
– A fejlesztések nem állnak le, a 
munkának folytatódnia kell. Ezért 
folytatjuk az infrastukturális fej-
lesztéseket: újabb közintézmények, 
közterek, iskolák, óvodák, bölcső-
dék újulnak meg. A járdaprogram 
szintén folytatódik, ahogyan a 
zöldfelületek bővítése is. Folytatjuk 
az útfelújításokat, a földutak felszá-
molását, a közlekedési kapcsolatok 
javítását, a közösségi közlekedés 
szerepének növelését, a városköz-
pont és az alközpontok fejlesztését, 
a szociális városrehabilitációt, a 
szociális és az egészségügyi ellátás 
fejlesztését, a sportélet és a szabad-

idős tevékenységek népszerűsíté-
sét, valamint a helyi közösségi-kul-
turális élet színesítését is.
– Van olyan terv, amit, amiket külön 
is kiemelne, ami meghatározhatja a 
következő ciklus teendőit?
– Már eddig is sokat dolgoztunk 
azért, hogy a kerület útviszonyai 

javuljanak. A helyzet nem egy-
szerű, ugyanis nagyon sok olyan 
útszakasz van, ami nem hozzánk, 
hanem a fővároshoz tartozik. 
Vagyis a kerületnek elemi érdeke, 
hogy jó kapcsolatot ápoljon a fővá-
ros vezetésével. A dolog most úgy 
fest, hogy a budapestiek minden 
bizonnyal Tarlós István főpolgár-
mesternek szavaznak majd bizal-
mat, ami már csak azért is fontos a 
mi szempontunkból, hogy az eddi-
gi közös munkánkat zökkenőmen-
tesen tudjuk folytatni. Ennek egyik 
legjobb példája lehet, hogy elkez-
dődött az Üllői és a Nagykőrösi út 
teljeskörű felújításának előkészíté-
se, valamint több jelentős lépés tör-
tént a csapadékvíz-elvezetési prob-
lémák megoldása érdekében is. Azt 
gondolom, a következő ciklus leg-
inkább a további infrastrukturális 
fejlesztésekről, az útfelújításokról, 

valamint a vízelvezetési gondok 
megoldásáról szól majd. 
– Ha jól értem a szavait, a főváros és 
a kormányzat támogatása kulcskér-
dés a további fejlődésben. 
– Persze, és mi ezt sohasem ta-
gadtuk. Ezért is mondjuk el minél 
többször és minél több helyen, 
hogy a kerületieknek egyszerre kell 
támogatniuk Tarlós István főpol-
gármesterjelöltet, engem mint pol-
gármesterjelöltet és a városvezetői 
szövetségünk egyéni önkormány-
zati képviselőjelöltjeit. Ugyanis 
csak együtt, egy csapatban tudjuk 
megvalósítani a terveinket. Mi a 
biztos jövőt kínáljuk a bizonyta-
lanság, a gyarapodást a rombolás, 
a fejlődést a rossz hangulatú vissza-
rendeződés helyett. Azt gondolom, 
nem lehet kérdés, hogy a kerület 
melyik irányvonal mentén marad-
hat fejlődési pályán. 
– Azt is sokszor hallottuk, hogy sors-
döntő választás következik. 
– Mert ez tényszerűen így van! 
Most érkezett el ugyanis az az idő, 
amikor választanunk kell a köz 
érdekei és a magánérdekek, illetve 
pártérdekek között. A Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrét jelenleg 
irá nyító szövetség arra esküdött 
fel, hogy a köz érdekei mindennél 
fontosabbak. Az ilyen-olyan pár-
térdekek alapján összeborult tech-
nikai koalíciót viszont elsősorban 
az hajtja, hogy megszerezze a ha-
talmat, és utána majd csak lesz va-
lahogy… Ezt bizonyítja az is, hogy 
nem találunk olyan konkrét vízi-
ót, amely a XVIII. kerület jövőjé-
ről szólna. Ügyek, ügyeik vannak, 
amelyeket aszerint karolnak fel, 
vagy éppen engednek el, hogy ép-

pen melyik párt milyen lépéseket 
tesz a saját hatalmi játszmájában. 
Mi viszont szisztematikusan tö-

rekszünk arra, hogy az elképzelé-
seinket megvalósítsuk. Ennek kö-
szönhetően a családbarát kerület 
ma már nemcsak elképzelés, ha-
nem valóság. Mi tudjuk, hogy mit 
akarunk, és azt is tudjuk, hogyan 
érjük el a céljainkat. 
– Nemrég azt mondta, hogy a vá-
rosvezetésben kiemelt szerep jut az 
egyéni képviselőjelölteknek.

– Igen, mivel a dolgok többnyi-
re helyben dőlnek el. Lehet, hogy 
furcsán hat egy polgármesterjelölt 

szájából, de a választás talán leg-
fontosabb mozzanata az lesz, hogy 
a polgárok kire szavaznak az egyé-
ni szavazókörzetekben. Ugyanis az 
önkormányzati képviselők ismerik 
legjobban a saját körzetüket, és ők 
azok, akik irányt szabhatnak a fejlő-
désnek. Én a magam részéről biztos 
vagyok abban, hogy az egyéni sza-
vazókörzetekben a mi szövetségünk 

jelöltjei a legfelkészültebb várospo-
litikusok – velük együtt jutottunk 
el oda, ahol most tartunk. Minden 
jelöltünk helyben él, ismeri az itt 
élőket, ismeri a közös ügyeket, a 
problémákat, és szakértelemmel, 
elkötelezetten dolgozik a saját vá-
rosrésze fejlődéséért. Csak el kell 

olvasni az eredménybeszámolókat: 
elképesztő tettvággyal dolgozott 
mindenki a közös sikerekért. A mi 
legfőbb erősségünk az, hogy csapat-
ként tudunk kiállni és csapatként 
tudunk dolgozni. Mi ehhez a váro-
sépítő munkához kérünk felhatal-
mazást a választóktól október 13-án. 
– Polgármesterként milyen üzenetet 
tudna megfogalmazni? 
– Minden fórumon arra kérem a 
kerületieket, hogy mondják el, és 
osszák meg: nem térhet vissza az 
az instabil, lélekölő időszak, amit 
kilenc évvel ezelőtt magunk mö-
gött hagytunk. Kilenc éve új kor-
szak kezdődött, és kilenc év után 
ez már egy másik kerület. Egy 
olyan családbarát, otthonos, sze-
rethető városrész, amely ma már 
Budapest élvonalához tartozik. És 
most itt az idő, hogy megvédjük 
közös eredményeinket!

„MI A BIZTOS JÖVŐT KÍNÁLJUK”
Ughy Attila: Több mint háromszáz fejlesztési projektet hajtottunk végre

„Több mint háromszáz fejlesztési 
projektet hajtottunk végre közel húsz-
milliárd forint értékben, és ebben még a 
csatornázás sincs benne... Ezek óriási 
számok és nagyon nagy mérvű előre-
lépések. Az elmúlt kilenc évben sok 
évtizedes lemaradást hoztunk be, ez 
világosan látszik.”

„Mi a biztos jövőt kínáljuk a bizony-
talanság, a gyarapodást a rombolás, a 
fejlődést a rossz hangulatú visszarende-
ződés helyett. Azt gondolom, nem lehet 
kérdés, hogy a kerület melyik irányvonal 
mentén maradhat fejlődési pályán.”

„A választás talán legfontosabb mozza-
nata az lesz, hogy a polgárok kire szavaz-
nak az egyéni szavazókörzetekben. Ugyan-
is az önkormányzati képviselők ismerik 
legjobban a saját körzetüket, és ők azok, 
akik irányt szabhatnak a fejlődésnek.”

ERŐS, MEGBECSÜLT CIVIL TÁRSADALOMÉRT DOLGOZNAK
Láng László Agora Lokálpatrióta Egyesület

EGYÜTTMŰKÖDŐ VEZETÉSRE KÉSZÜL
Szaniszló Sándor Momentum–DK–MSZP–PM–LMP

FELHÍVÁS

HIDAT KÉPEZNE A PÁRTOK KÖZÖTT
Luka István független 

– Mióta él a kerületben, és „civil-
ként” mivel foglalkozik?
– Már hároméves koromban a 
Kassa utcába jártam felkészítő 
ovistornára, majd onnantól kezd-
ve szertornáztam. Az általános és 
a középiskolai tanulmányaim el-
végzése után különböző OKJ-kép-
zéseken vettem részt, és kis kitérő 
után attól kezdve építőipari vállal-
kozóként tevékenykedem. 
– A vállalkozóként kialakult szer-
vezőkészsége játszott-e szerepet 

az Agora Lokálpatrióta Egyesület 
létrehozásában? 
– Minden bizonnyal ez is benne 
volt, valamint a környezet iránti 
elkötelezettség is. A szervező-
készség jól jön, de még ha ezt 
sokan nem is vallják be, nem 
érthetünk mindenhez egyfor-
mán. Belátva ezt, én úgy vagyok 
vele, hogy ha valamihez nem 
értek, akkor tudom, hogy ki az, 
aki viszont nagyon érti a dolgát 
az adott területen, ezért az ő 

szaktudását és segítségét kérem. 
Igyekszem olyan emberekkel 
körülvenni magam, akik oko-
sabbak nálam.
– Személy szerint mi a célja a pol-
gármesteri posztért történő elin-
dulással?
– Személyes indulásomnak az 
az elsődleges célja, hogy jó ered-
ményt elérve minél nagyobb 
ismertséget, elismertséget sze-
rezzek az Agora Lokálpatrióta 
Egyesületnek. Ugyan 2014-ben 

létrehoztuk a kerületben az első 
közösségi kertet a Lakatos-tele-
pen, ám azóta is ez az egyetlen 
működő közösségi kert. Pedig a 
környéken élők szerint is siker-
történet volt. Úgy látjuk, hogy 
vannak a kerületnek további 
olyan részei, amelyek alulhasz-
nosítottak. Szeretnénk az álta-
lunk képviselt zöld és közösség-
formáló gondolatokat áthelyezni 
a kerület további részeire is. Arra 
ugyancsak rá kellett jönnünk, 
hogy nem elég tenni a környe-
zetünkért, hanem a további te-
vékenységünkhöz az is fontos, 
hogy ismertebbek legyünk Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrén. 
– Milyen céljai vannak egyesüle-

tüknek az önkormányzati válasz-
tásokon való elindulással?
– Az elsődleges célunk az, hogy 
az elképzeléseink minél nagyobb 
térben nyerjenek létjogosultságot 
a kerületben, hogy jó eredményt 
elérve az Agora egyesület neve 
minél ismertebb legyen. Az Ago-
ra alulról szerveződő ökomoz-
galomként kiáll az egészséges 
lakókörnyezet megteremtéséért, 
a civil kurázsi megerősítéséért. 
Ugyancsak az egyesület céljai 
között szerepel a természetes és 
az épített környezet közötti har-
mónia fenntartása, megóvása, 
megismerése, továbbfejlesztése és 
biztonságosabbá tétele, valamint 
újabb közösségi kertek létreho-

zása, szervezése, működtetése. 
Ez utóbbihoz lehet jó eszköz a 
nagyobb ismertség és az önkor-
mányzati munka közelsége.
– Milyen kerületet szeretnének 
látni a jövőben?
– Olyan környezetet szeretnénk, 
ahol erős a civil társalom, ahol 
megbecsülik a civil kezdemé-
nyezéseket, és azokat a lehető 
legszélesebb körben támogatják 
és segítik. Annak érdekében, 
hogy minél nagyobb hatással 
legyen a kerületi közéletre, az 
Agora szeretne minél jobb ered-
ményt elérni és a lehető legtöbb 
jelöltet bejuttatni a kerületi kép-
viselő-testületbe.

Városkép

Az Agora Lokálpatrióta Egyesület megalakulásának hatodik évében elindul az önkormány-
zati választásokon. Az egyesület polgármesterjelöltet és 14 egyéni választókörzetben ön-
kormányzati képviselőjelöltet állít annak érdekében, hogy hatással legyen a helyi közélet-
re. Polgármesterjelöltjüket, Láng Lászlót magáról és az egyesület céljairól kérdeztük.

Öt ellenzéki párt Szaniszló Sándor polgármester-jelöltségét támogatja. Az MSZP-s poli-
tikus 2010 előtt nyolc évig volt Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere. Úgy véli, 
ha megkapja a kerületiek többségének bizalmát, új fejezetet kell kezdenie és egy olyan 
konstruktív városvezetést létrehoznia, amely képes építeni ellenzékének a véleményére is.

Az FKF Zrt. által a lakosság részére szervezett éves lomta-
lanítás keretében a kerületi lakosok október 25. és novem-
ber 8. között válhatnak meg díjtalanul a háztartásukban ke-
letkezett nagydarabos hulladéktól.

A kerületi lakosok érdekeinek képviseletével – a kormánypárti, illetve az ellenzéki erők 
melletti harmadik útként jellemezve magát – igyekszik megnyerni a választók bizalmát 
Luka István független polgármesterjelölt.
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A korábbi polgármester szerint ebbe az irányba kellene továbbhaladni KÖZÉLETMiniszteri elismerések az idősek világnapja alkalmábólKÖZÉLET

A CSALÁD SZÍVE ÉS 
LELKE A NAGYSZÜLŐ
Idősbarát önkormányzat lett Pestszentlőrinc-Pestszentimre

BODZAY ZOLTÁN 

– Minden nemzet, ha ad magá-
ra, és van önbecsülése, értékként 
tiszteli az időseket, ahogyan a 
magyar nemzet ismert 1100 éves 
történelme során mindig ezt tette 
– mondta Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere az idősek 
világnapja alkalmából a Vigadó-
ban tartott ünnepségen, amelyen 
átadták az Idősbarát Önkormány-
zat és az Idősekért díjakat.

ÚTRAVALÓ 
BATYUBAN
– Egy nemzet akkor marad fenn, 
ha a családokra támaszkodik, és 
akkor erős, ha minden életkori ré-
tege teljesíti a kötelességét, helytáll 
élete során, és helytáll a családban. 
A család irányítói mindenképpen 
a szülők, akik szervezik a gyer-
mekek életét, de a család szíve és 

lelke a nagyszülő. Ahogy a szív el-
látja oxigénnel az egész szerveze-
tet, átszövi a szöveteket, ugyanezt 
teszik a nagyszülők is – hangsú-
lyozta a miniszter a beszédében, 
hozzátéve: az, hogy az útra való 
batyuban mi van, nemcsak a szü-
lőktől függ, hanem nagymérték-
ben a nagyszülőktől is. Ők azok, 
akik végigdolgozták az életüket, 
ők szenvedték meg a történelem 
viszontagságait, a rendszerek, az 
ideológiák változásait, a forradal-
mak sárba tiprását, vérbe fojtását.

ÖRÖK ÉRTÉK
Kásler Miklós szerint egyetlen 
társadalom sem nélkülözheti a 
megélt élet tapasztalatait, ame-
lyeket megszűrt az idő, kiszűrve 
az értékeket, hogy azokat át le-
hessen adni. 

– Ha egy nemzetnek van önbe-
csülése, értékként tiszteli az időse-

ket – mondta, kiemelve: a magyar 
nemzet mindig értékként tisztelte 
az időseket, írott forrásai és ha-
gyományai szerint a nemzetet ösz-
szetartó erő az ősök tisztelete volt. 

Kásler Miklós azt is hozzátet-
te, hogy az ország politikai moz-
gástere, gazdasági lehetőségei 
kibővültek, kiteljesedtek. 

– Vissza nem térő pillanat ez a 
magyar családoknak, embereknek, 
köztük a nagyszülőknek is, hiszen 
amit átadnak az unokáiknak – a 
kereszténység, az európai kultúra 
és a hagyományos magyar értékek 
–, most megfelelő talajra találhat.

A DÍJAZOTTAK
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a Belügyminisztérium 
által tizenhatodik alkalommal 
adományozott Idősbarát Önkor-
mányzat Díjat Berettyóújfalu, a 
főváros XVII. és XVIII. kerülete, 

Kecskemét, Kőszeg, Lenti, Solt, 
Szentgotthárd, Szolnok és Vác 
önkormányzata kapta. A díjakat 
Kásler Miklós mellett Novák Ka-
talin család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkár, Fülöp Attila szo-
ciális ügyekért felelős államtitkár 
és Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár adta át.

KÖZÖS EREDMÉNY
Az Idősbarát Önkormányzat Díj 
átadási ünnepségén Ughy Attila 

polgármester mellett jelen volt 
Dömötör István alpolgármester is. 
Az idősügy területén kifejtett tevé-
kenységéért Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzatának 
adományozott díj indoklásában 
szerepelt az idősek tanulási, ön-
képzési lehetőségeinek biztosítása, 
a hagyományőrzésre és a nemze-
dékek közötti kapcsolatépítésre 
helyezett hangsúly is.

Az idősek világnapja alkal-
mából a kerületi önkormányzat 
által ugyanezen a napon a Rózsa 

Művelődési Házban rendezett 
ünnepségen Ughy Attila a díjról 
elmondta, hogy azt ugyan köz-
vetlenül egy személy veszi át, de 
soha nem egy ember érdemli ki. 

– A díj elnyerésében ugyanúgy 
benne vannak az egészségügyi 
szolgálatok, az önkormányzat 
munkatársai és mindazok, akik a 
kerületben az idősek érdekében 
dolgoznak. Ezt a kitüntető elisme-
rést közösen értük el, s a mai na-
pon közösen megünnepelhetjük 
– hangsúlyozta a polgármester.

�Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az idősek világnapja alkal
mából október 2án a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Kásler 
Miklós miniszter ünnepélyes keretek között adta át az idősek érdeké

ben kiemelkedő munkát végző személyeknek, önkormányzatoknak a kitün
tetéseket, közöttük PestszentlőrincPestszentimre önkormányzatának is.

A Bókay-gödörben október 4-én 
adták át rendeltetésének a meg-
újult játszóeszközöket, valamint 
egy teljesen új fitneszparkot. Az 
eseményen jelen volt Ughy Attila 
polgármester, Szarvas Attila alpol-
gármester és Tóth Kálmán, a kör-
zet önkormányzati képviselője is.

Az átadási programok szerve-
zőjétől, Ricsóka-Müller Gyöngyitől 
megtudtuk, hogy a régi játékokat 
újrafestették, a komplex mászókát 
szétszedték, majd a felújítás után 
ismét összeállították. Az elmúlt év-
ben létrehozott kézilabdapálya és a 
játszótér között található területet 
részben térkövezték, részben mur-
vával szórták fel, s ide került egy 
teqball- és egy pingpongasztal is. 
A fitneszpark immár a tizedik volt 
azok között, amelyeket az utóbbi 
hónapokban adott át az önkor-
mányzat. Tóth Kálmán elmondta, 
hogy 2004-ben született az az ön-
kormányzati határozat, miszerint 
három ütemben alakul át a terület.

– Ezen a helyen az elmúlt idő-
szakig a Bókay-telep legrégebbi 
grundja volt. Gyerekkoromban 
én játszottam itt, aztán a lányom 
is itt nőtt fel, ma pedig az uno-
kámat hozom ide gyakran a Bó-
kay-telep e nagyon régi közösségi 
terére – tette hozzá. 

A képviselő azt is elmondta, 
hogy az első lépésben megújul-

tak a játszóeszközök, és bekerí-
tették a helyszínt, majd elkészül-
tek a járófelületek, a közvilágítás 
földkábelei, továbbá a projekttől 
függetlenül a Magyar Kézilabda 
Szövetség jóvoltából megépült a 
kézilabdapálya. A jelenlegi átala-
kítást is igyekeztek úgy megol-
dani, hogy a projekt találkozzon 
a környéken élők elképzeléseivel, 
és megmaradjon a téren a szán-
kózási lehetőség is.

Ugyancsak október 4-én ad-
ták át a Wing Csoport és az ön-
kormányzat együttműködésével 
készült tizenegyedik kerületi 
szabadtéri fitneszparkot. Az Ül-
lői út 807. szám alatt megvaló-
sult sportlétesítmény ünnepélyes 
átadóján részt vett Ughy Attila, 
dr. Takács Ernő, a Wing Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese és Dámsa 

József, a körzet önkormányzati 
képviselője is. A parkosított kör-
nyezetben létesített, mintegy 120 
négyzetméter hasznos területű 
sportparkba bárki által szabadon 
használható kondielemeket és 
professzionális kültéri fitneszesz-
közöket telepítettek. 

Ughy Attila örömtelinek ne-
vezte, hogy vannak a kerületben 
olyan cégek, amelyek a saját te-
rületükön közösségi fejleszté-
sekbe fognak. A polgármester 
elmondta, hogy a Wing cég a 
társadalmi felelősségvállalás 
jegyében járul hozzá a kerület 
közterületeinek megújításához 
és a sportosabb életmódhoz, 
aminek egyik eleme a Ganztelep 
és a Ganzkertváros határán most 
létesült szabadtéri sportpark.

B. Z. 

KERTÜNK KINCSEI, 
ISTEN AJÁNDÉKA

A pestszentlőrinci Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tanári kara, együttműködve a 
szülőkkel és a diákokkal, az idén is megrendezte a Kertünk kincsei, Isten ajándéka elne-
vezésű projekthetet szeptember 24. és 27. között. A zárónapon a legjobbakat díjazták.

Az intézmény előcsarnokában „tálalták” a 
gyerekek, a szülők és a pedagógusok által fő-
leg zöldségekből és gyümölcsökből kreált re-
mekeket, tálakat, amelyek gazdag fantáziáról 
tanúskodtak. Volt itt csűr, falusi jelenet, állat 
almából, körtéből, szilvából, szőlőből kirakva, 
a falon festmények madarakról, kutyákról, 
növényekről, zöldségekről. Ezek mind külön-
böző tanórákon készültek, miközben beha-
tóbb ismereteket szerezhettek a tanulók a kör-
nyezetükben fellelhető kerti kincsekről, azaz 
Isten ajándékairól. Vetélkedőket is rendeztek a 
diákoknak az ezekben a hetekben megszerzett 
tudásukból. Az iskola nyolc-nyolc alsó és felső 
tagozatos osztályába járó 340 tanuló aktívan 
részt vett az igen ötletes és hasznos projektben, s közülük a legjobbaknak Szarvas Attila alpolgármes-
ter, az iskola igazgatóhelyettese adta át a díjakat.

– Tavaly indítottuk el ezt a programot, aminek a legfőbb célja az, hogy a gyerekeknek megvilá-
gítsuk, hogy azt az ételt, amit nap mint nap fogyasztanak, mind Istentől kapjuk, de mindezért nem 
vagyunk elég hálásak – mondta. Galgóczy Zoltán alpolgármester ehhez annyit tett hozzá, hogy ez egy 
remek kezdeményezés, ami erősíti a tanulók, a pedagógusok és a szülők egységét, közösségét.

Az iskola igazgatója, Kuti Margit pedig lapunknak elmondta, hogy ezen a héten a környezetis-
meret-, a biológia-, az irodalom-, a rajz-, a vizuális kultúra, a technika-, az életvitel és az énekórákon 
foglalkoztak behatóbban a témával. Ezeknek az eredményes és hasznos óráknak a „gyümölcseit” ál-
lították ki, amelyeket a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is szép számban tekintettek meg a 
kerület óvodásai, akik sokat tanulhattak a látottakból.

A projekt zárásaként Tampu-Ababei József vezetésével mondtak hálát Isten ajándékaiért az iskola 
udvarán megtartott szentmisén, amelyet terményáldás követett. A plébános atya beszédének fő gon-
dolata az volt, Isten e világba ültetett kis magjai, csemetéi, szőlővesszői vagyunk, akik szeretnénk bő 
és jó termést hozni. 

– Ahhoz, hogy gyermekeinket növekedni lássuk, jó talajt kell biztosítanunk, az iskola ilyen jó talaj, 
biztos alap, érték. A hagyományok ápolása, Isten teremtett világának apróságai: növények, állatok, 
környezet, természet, a velük való foglalkozás, értékeink, hagyományaink bemutatása, átadása mind 
gyermekeink életét, tudását gazdagítják.

-temesi-

NEM LEHET KIFOGÁS 
A SPORT ELKERÜLÉSÉRE
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�Októberben is folytatódott az önkormányzat Gyerekzsivaj játszótérfelújí
tási programja, amelynek keretében egy újabb felújított játszóteret és két 
fitneszparkot adtak át a kerületben. 

Visszavonult a politikától, ma már 
a civil életben, a Pátria Páholy 
Egyesület vezetőjeként igyekszik 
részt venni Mester László a kerületi 
közösség formálásában. Az ismert 
közéleti személyiség 1994-től négy 
cikluson át volt Pestszentlőrinc-
Pestszent imre polgármestere. 
2006-tól az MSZP parlamenti frak-
ciójának vezetőhelyetteseként dol-
gozott, 2014-ben azonban kilépett 
a pártból, és független jelöltként in-
dult a polgármesteri mandátumért. 
Ma már nem foglalkozik közvetle-
nül politikával.

– Ma már elsősorban a civil 
élet foglalkoztat – mondta. – Az 
egyesületet 2010-ben alapítottuk, 
sok ismerős ember a tagja, a cé-
lunk pedig a közösségépítés, a kö-
zösségszervezés. Bárkit szívesen 
várunk a sorainkba.

Mester László úgy látja, hogy a 
XVIII. kerület sokat változott, és 
előnyére.

– Korábban alvóvárosnak ne-
vezték, vagyis olyan településnek, 
ahova csak este, a munka végez-
tével járnak haza az emberek – 
mondta. – 1950-ig előváros volt, 
aztán sorra épültek fel a lakótelepei, 
ami sokarcú városrésszé tette, de a 
kertvárosi jellegét meg tudta őriz-
ni. Az én polgármesterségem alatt 
parkvárosnak neveztük, és örö-
mömre szolgált, hogy a 2010-től 
működő városvezetés is szívügyé-

nek tekintette továbbvinni ezt a 
gondolatot. Ráadásul a koncepciót 
sikerült átvinni a lakótelepekre is, 
így parkos, zöldfelületekben gaz-
dag lakókörnyezetek jöttek létre. 
Talán ezért is szeretnek sokan eze-
ken a lakótelepeken élni.

A korábbi polgármester üd-
vözölte a kerületben zajló vál-
tozásokat.

– Maga az arculat is so-
kat változott. A Kossuth tér 
szerintem Budapest egyik 
legszebb tere, komoly ered-
ménynek tartom a Lakatos-la-
kótelep tavának megtisztítását 
és a környék rendezését. 
Régi álom volt ez is. 
Nemrég pedig ki-
alakítottuk a Ju-
bileumi teret, 
amit szeretnénk 
t ar t a lomma l 
m e g t ö l t e n i . 
Sok minden 
történik, szé-
pen változik 
a kerület.

Bár Mes-
ter László ma 
már nem poli-
tizál, véleménye 
azért van a köz-
élet eseményeiről. 
A közelgő választás 
apropóján a nemrég 
létrejött ellenzéki ösz-

szefogással kapcsolatban így fo-
galmazott:

– Sok ismerős van ebben az 
összefogásban, ahogy a jelenlegi 
városvezetésben is, olyan közéleti 
személyiségek, akikkel korábban 
én is együtt dolgoztam. Remélem, 

hogy a választások 
után létrejövő vá-
rosvezetés tovább 
gazdagítja és fej-
leszti a kerületet.

Kerékgyártó 
György

Európai szintű városi park jött létre
Lezárult a Kossuth tér fejlesztésének II. üteme, amelynek átadórendezvényén a projekt-
ben részt vevő felek az összefogás fontosságát hangsúlyozták, hiszen ez tette lehetővé, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimrén egy európai színvonalú központi hely jöjjön létre.

A Kossuth tér két ütemben megvalósított fejlesztése – már csak a tér központi elhelyezkedése miatt is – az 
elmúlt években a kerület legjelentősebb projektjei közé tartozott. A második ütem október 5-i átadásán jelen 
volt Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, Ughy Attila polgármester és Szarvas Attila alpolgármester is.

Ughy Attila a saját álma megvalósulásának nevezte a Kossuth téri fejlesztést, amelynek célja egy 
európai szintű városközpont kialakítása volt. A polgármester elmondta, hogy amikor a kerület vezető-
jévé választották, az első lépései egyike volt, hogy megvizsgálja, miként lehetne itt egy közfunkciókkal 
ellátott közéleti teret létrehozni. 

– Az, hogy ezen a helyen szűk egy évtized alatt egy európai szintű városi park lett, nagy részben 
köszönhető a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázata által nyújtott támogatásnak, a fővárosi 
és a kerületi főépítésznek, valamint mindazoknak, akik részt vállaltak a projektben – hangsúlyozta 
Ughy Attila.

Hozzátette: sokan dolgoztak a park fenntarthatóságának kialakításán, hiszen nem egyszerű munka 
eredménye az, hogy a park folyamatosan így néz ki. A kerületben a Kossuth téri az első olyan park, 
amely modern stílusjegyeket visel magán, és olyan összetett gépészettel, szökőkúttal, vízjátékkal ren-
delkezik, amelyek működtetésében addig nem volt még tapasztalat.

– Remélhetően az unokáinknak egyszer majd természetes lesz, hogy ez a XVIII. kerület főtere, 
amivel egy adósságot törlesztettünk, hiszen hasonló tér létrehozását már az elődeink is tervezték az 
1920-as években – mondta a polgármester. 

Szeneczey Balázs szerint az elmúlt évek városfejlesztései alapján Budapest sok szempontból egy-
fajta reneszánszát éli. Ez mérhető többek között a projektek számában, a tömegközlekedés, a hulla-
dék- és a vízgazdálkodás fejlesztési mértékének alapján, valamint abban, hogy mennyire vonják be 
a helyben élőket a változtatásokba. A főpolgármester-helyettes elmondta, hogy a Tér_Köz pályázat 
keretében az elmúlt években több mint kilencven fejlesztés valósult meg Budapesten, mintegy har-
mincmilliárd forint értékben. 

– Mindez csak a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek összefogásával történhetett meg, hiszen 
helyben ismerik a legjobban, hogy ott mire van szükség. A kerületekben élők ötleteit, javaslatait csak 
közvetíteni kellett a döntéshozók felé, s az arra érdemes pályázatokra a Fővárosi Önkormányzat tá-
mogatást nyújtott. Erre az összefogásra nagyon sok pozitív példa van a fővárosban az elmúlt évekre 
vonatkozóan, s ha megnézzük az előkészített projektek számát, joggal mondhatjuk, hogy ez a fejlesz-
tési lendület nem hagy alább a jövőben sem – hangsúlyozta Szeneczey Balázs. 

A főpolgármester-helyettes egyúttal további jó munkát kívánt a kerület vezetőinek annak érdeké-
ben, hogy a korábbi időszakhoz hasonlóan a jövőben is jól előkészített tervekkel hívják fel a figyelmet 
magukra, ami a következő években újabb sikeres projekteket eredményezhet. 

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
-bodzay-

Tovább fejlődött a régi gyár menti terület
A kerület Kispesttel határos részén, Kádár Tibor önkormányzati képviselő körzetében 
sok minden történt az elmúlt esztendőkben. Parkolókat létesítettek, járdákat újítottak 
fel, és fákat telepítettek az önkormányzat támogatásával.

Ha csak az idei év fontosabb eseményeit nézzük, találkozhattunk a képviselővel mintegy harmincfős 
csapat szervezőjeként márciusban a Brenner János-pihenőpark még fel nem újított részén, ahol meg-
tisztították a területet a szeméttől és az ártalmas anyagoktól. Azért választották a parknak ezt a részét, 
mert fel akarták hívni a figyelmet erre a lehetőségeket rejtő környezetre.

Áprilisban már a Zenevár óvoda tornaszoba-avató ünnepségén volt jelen Kádár Tibor, ahol öröm-
mel fogadta a tornaszobának az önkormányzat programjába illeszkedő átalakítását, aminek révén biz-
tonságosabb körülmények között mozoghatnak a gyerekek. Mint elmondta, a gyerekeket így nemcsak 
a neveléssel, hanem fizikailag is felkészíthetik későbbi életükre. 

Szeptemberben újra a Zenevár óvodában találkozhattunk a képviselővel, ahol az óvoda udvarán 
felszerelt új játszóeszközöket adták át a gyerekeknek. Kádár Tibor akkor elmondta, hogy kilenc évvel 
ezelőtt ennek az intézménynek még nagyon üres volt az udvara, volt tehát mivel megtölteni. Ez az 
óvoda vállalta két éve, hogy autista gyerekeket is integrál, valamint nagyon sokáig ez az intézmény lát-
ta el a roma gyerekek nevelését is a kerületben. E rengeteg pluszszolgáltatás mindenképpen indokolttá 
tette azt a nagyságrendű fejlesztést, ami az óvoda udvarán megvalósult.

– Mindezek mellett is sokat fejlődött ebben a ciklusban a kerületnek ez a körzete, amely a régi 
gyárterületek mentén lakóparki övezetté vált, így kisebb népességrobbanás történt. A gyárnegyed ol-
dalában, a valaha elhanyagolt területen az önkormányzat új parkolókat létesített, amelyeket a lakosok 
is igénybe vehetnek. 

– A Hengersor utcában végig felújítottuk a járdát, és térfigyelő kamerákat helyezünk ki az Üllői 
úti kereszteződésnél. Ugyancsak felújítottuk a Benedek Elek utca hosszú járdaszakaszát, új fákat te-
lepítettünk, valamint továbbiakat ültettünk az újonnan kialakított parkolórészeken is – tette hozzá a 
képviselő. 

B. Z. 

 „JÓ AZ IRÁNY”
Mester László a civil életről és a változó kerületről

�„Ebbe az irányba kellene továbbhaladni” – foglalta össze a helyi 
ügyekről alkotott véleményét Mester László, PestszentlőrincPest
szentimre korábbi polgármestere. A ma is népszerű közéleti szemé

lyiség szerint előnyére változott a kerület.

Bemutatták a jelölteket 
Kampányrendezvényre hívták a kerületieket a helyi ellenzéki pártok október 4-én, amikor 
bemutatták a különböző posztok elnyeréséért indított jelöltjeiket. 

A Kondor Béla Közösségi Házban megtartott programon jelen voltak az ellenzék képviselői, közöttük 
Kunhalmi Ágnes, Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési képviselője, Karácsony Gergely főpolgár-
mester-jelölt és Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármesterjelölt.

Miután Kunhalmi Ágnes felhívta a figyelmet a kerület hiányosságaira, hangsúlyozta, hogy 
van csapatuk, és van jelöltjük a polgármesteri posztra is, akikkel képesek a jövőben a változ-
tatásokra. 

– Ennek az önkormányzati választásnak nem csak az a tétje, hogy fel tud-e csatlakozni a kerületünk 
azokhoz a helyekhez, amelyeknek már most is baloldali vezetője van – hangsúlyozta az országgyűlési 
képviselő. 

Hozzátette: soha nem volt Budapestnek és az országnak akkora szüksége a XVIII. kerületre, mint 
most.

Karácsony Gergely szerint az önkormányzatiság lényege az, hogy a megválasztott tisztségviselők azo-
kat az embereket képviseljék, akikkel együtt élnek a településen, akik szembejönnek az utcán, akikkel 
találkoznak a piacon, és akiknek ismerik a problémáit. 

– A mi világunk az, hogy megpróbálunk tisztességesek maradni. A magunk erejéből igyekszünk eljut-
tatni a programunkat és az igazunkat azokhoz, akiknek szánjuk, például a XVIII. kerületi embereknek. 
Nagyon sok okunk van arra, hogy ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk. Fontos tehát, hogy ok-
tóber 13-án kezünkbe vegyük a sorsunkat, és azt a három szavazatot, amit leadhatunk az egyéni jelöltre, 
a polgármester- és a főpolgármester-jelöltre, egy erős, összetartó, tisztességes és a jövő politikáját építő 
csapatra adjuk – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

Szaniszló Sándor megköszönte a kerületi ellenzéki pártok és az egyik civil szervezet támogatását, 
amelyek összeálltak annak a célnak az elérése érdekében, hogy „legyen a XVIII. kerület is az embereké, 
azoké, akik itt élnek”. 

– Ha október 13-a után feláll az új képviselő-testület, pontosan tudjuk, hogy milyen feladataink van-
nak, s azok miként jönnek egymás után. Élni fogunk a lehetőséggel, és úgy dolgozunk, hogy ha öt év 
múlva itt állunk, és a tizennégy képviselőjelölt érdekében is a választók bizalmát kérjük, azt jó eséllyel 
megkaphassuk – hangzott el a polgármesterjelölt beszédében.

Városkép
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SZOLGÁLTATÁS
 

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

n Társasházak közös képviseletének ellátását, vagy társasházak könyvelését vállalom 
egyéni vállalkozóként, sok év tapasztalattal. 06-30/906-0022

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül laposte-
tő szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb. NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 
25%. Hívjon bizalommal! 06/70-908-9578

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

n Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forgalomtechnika tervezése, közmű-
egyeztetés. Műszaki tanácsadás, lebonyolítás, Műszaki ellenőrzés. Keressen bizalommal! 
Steinhardt Tamás, +36704215725 - https://www.mernokiszolgaltatas.hu 

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

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, 
INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350 

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, 
zuhanytálcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, régiek cseréje. Mosógép, 
mosogatógép bekötés. Zuhanykabin csere. Tel: 06204120524

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

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

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, 
cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSA-
TORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

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

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

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

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍ-
TÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZE-
RELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁ-
RÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR 
ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 
06-70-550-0269

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

n Házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. 

Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

GYŰJTEMÉNY/RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ  - KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes 

hagyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, 
ezüstneműket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, 
csillárt, érméket, kitüntetéseket, stb. T.: 06-70-673-7787, email.: antik@
magyarantik.hu

n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit lemezek, 
horgászfelszerelések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, játékok, szalagos magnók vétele 
(Hibásat és nem működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 
06309734949, 0614668321, pinterregisegek@gmail.com

ÁLLÁS
n XVII. kerületi cukrászda munkatársat keres takarítói és mosogatói feladatokra. Jelent-

kezni a 06-30/798-4428 telefonszámon lehet.

n Kézi takarítót keresünk a Nagybani Piacra. Feladat: hulladék kézi erővel történő ösz-
szegyűjtése, szelektálása, tároló edényekben való elhelyezése, a hulladékgyűjtő edények 
ürítése. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen a Budapesti Nagybani 
Piac Zrt-nél (cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) Bővebb felvilágosítás a 06-70/657-
8165-ös telefonszámon kérhető.

n Pénzkereset! Otthoni csomagolás ,stb. elérhetőségei hívás: 06-90-603-607 
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 06-209104517)

n Negyven év körüli női beállító segítséget keresek gyermek fotózáshoz. koppany-
foto@t-online.hu  Tel:20/9429829

Szabadságkoncert örökzöld dallamokkalKULTÚRA Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

 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

Ady Endre utca 39. fszt. 4. 141154 60,5+17,4 m2 üzlet

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

Csontváry utca 21. fszt. 224. 151126/16/A/224 9 m2 üzlet

Csontváry utca 30. fszt. 301. 151159/20/A/301 25 m2 üzlet

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

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

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

Havanna utca 44. fszt. 9. 151159/7/A/9

Havanna utca 44. fszt. 10 151159/7/A/10 
23 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221

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

Havanna utca 50. fszt. 225. 151159/7/A/225

Havanna utca 50. fszt. 226. 151159/7/A/226 
25 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 291 151159/7/A/291 20 m2 üzlet

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

Lakatos út 11. fszt.3. 152172/2 61 m2 üzlet

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

Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 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. 3. 152341 46 m2 üzlet

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

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

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:

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)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció 
megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető 
átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) 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. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 

7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befizetési bi-
zonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. 

A pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36 (70)513-9455
A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért kérem, érdeklődjön 

személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1181 Budapest, Baross u. 7. ), vagy a fenti telefonos elérhetőségeinken. 

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. november 4. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. november 8. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

n TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C 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 gépjármű műszaki állapotának 
megőrzése és ellenőrzése; az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Előny: D kategória megléte.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó csoportvezető 
pozícióba keres munkavállalót a Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő intézmények 
sportpályáinak karbantartási munkálatainak irányítására. Munkakör célja: Társaság telephelyein és Társaság 
üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáin a karbantartási tevékenység tervezése, szervezése és irányítása. 
Feladatok: a Pályakarbantartó csoport tevékenységének tervezése, a beosztott munkavállalók beosztásának 
elkészítése, munkájának koordinálása, irányítása, a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó sportpályák éves 
karbantartási, felújítási és fejlesztési tervének összeállításában való részvétel, az elvégzett munkák helyszíni 
ellenőrzése mennyiség és minőségi szempontok alapján, az esetleges hiányosságok esetén a szükséges 
intézkedés megtétele, a csoport feladatellátásához szükséges eszközök, anyagok, munkavédelmi eszközök 
meglétének biztosítása, a kapcsolódó beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű 
bemutatása, illetve betanítása, folyamatos kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a telephelyek 
vezetőivel, valamint a külső partnerekkel, a munkakörhöz tartozó kötelező nyilvántartási és adatszolgáltatási 
feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: legalább középfokú, szakirányú pálya-karbantartási vagy 
kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves tapasztalat, jó problémamegoldó és kommunikációs 
képesség, határozott fellépés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), 
B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, élő- és műfüves) karbantartásában 
szerzett szakmai, továbbá vezetői tapasztalat.

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára 
is igényes, energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező 
víz-, gáz- és 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 VILLANYSZERELŐ végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: végzettséget igazoló 
bizonyítvány, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. 
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n ÉPÜLET VAGY BÚTORASZTALOS végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
épületek faszerkezetű nyílászáróinak és berendezési tárgyainak (beépített szekrény, bútor, lambéria) karbantartása 
és felújítása, könnyen összeszerelhető bútorok gyártása. Elvárások: végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 
1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés. 

n KŐMŰVES: Feladatok: középületek és lakások karbantartása, felújítása során a kőműves feladatok elvégzése. 
Elvárások: kőműves végzettség; önmagára és munkájára is igényes, energikus férfi jelentkezését várjuk; 
építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n FESTŐ: Feladatok: Társaságunk kezelésében álló ingatlanok, illetve saját telephelyek festése, mázolása, 
tapétázása. Elvárások: szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos és precíz 
munkavégzés.

n RENDEZVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ: Feladatok: rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak 
felállítása, kordonozása, feliratok kihelyezése stb.), berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, 
rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása (bontás, 
szállítás, raktározás). Elvárások: „C” kategóriás vezetői engedély, hátfalas emelőgép-kezelői végzettség, fizikai 
állóképesség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelői végzettség.

n KERTÉSZETI CSOPORTVEZETŐ: Feladat leírása: osztályvezető utasítás a helyszíni munkálatok 
megszervezése, irányítása. Munkalapok alapján koordinálja és ellenőrzi a kertészeti vezető által kiadott 
feladatokat. Elvégzi a műszaki átvételeket, mennyiségi és minőségi szempontokat figyelembe véve. Főbb 
feladatok: a helyszínen köteles ellenőrizni a munkák minőségét, a munkavégzés rendjét és szükség esetén 
intézkedik; felel a kertészeti állomány folyamatos, hatékony, gördülékeny munkavégzéséért; munkaszervezés: 
az adott munkaterületre megfelelő számú dolgozó beosztása, szállítási kapacitások folyamatos kihasználása, a 
munkafolyamatok befejezése után a munkacsoportok rugalmas átcsoportosítása; heti munkaterv elkészítésére 
javaslattétel; a jóváhagyott heti terv végrehajtása; baleset esetén jegyzőkönyv, fénykép, megfelelő dokumentáció 
készítése; műszaki adminisztráció vezetése: építési naplók, menetlevelek nyilvántartása; ellenőrzési napló 
vezetése napi szinten, munkaidő-, órabeosztással, havi elszámolás alapjául; időszakos jelentések készítése; 
a hozzá tartozó munkavállalókra vonatkozó tűz-, és munkavédelmi előírások betartatása, különös tekintettel 
a munkavédelmi eszközök használatára, illetve viselésére. minden munkakezdés előtt köteles ellenőrizni, 
hogy a beosztott munkavállalók számára rendelkezésre állnak-e a megfelelő munkavédelmi eszközök, 
valamint, hogy azokat a dolgozók rendeltetésszerűen használatba vették-e. Elvárások: kertészeti végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat, vezetői tapasztalat előny, kiváló szervezőkészség, jó 
problémamegoldó képesség, csapatmunka, „B” kategóriás vezetői engedély.

 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.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

Fogtechnika
Új helyen!
1173 Újlak utca 19. 
198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesü-
let kiemelten közhasznú könyvterjesz-
tésre pedagógusok útján vásárol köny-
veket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik 
könyvadományaikkal segí-
tik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

MEGHÍVÓ
A NYUGDÍJAS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET

MŰSOROS RENDEZVÉNYÉRE

A Bp. XVIII. Kerületi Önkormányzat és a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Rózsa Művelődési Házban 

(Városház u. 1.)

2019. október 20-án 14.00 órakor kezdődő

“Szépkorúak köszöntése az
Idősek világnapja alkalmából” 

megrendezésre kerülő műsoros délutánra.

Endrődi Éva – Táncdal  Szóka Júlia – operett  Nógrádi Tóth István – nóták
Kothencz Lajos – mulatós

A támogatói jegyek ára: 800 Ft

A rendezvény fővédnöke:
 UGHY ATTILA
Polgármester úr 

Jegyek az Egyesületben és a helyszínen kaphatók!

Miután az intézmény vezetője, Lip-
cseyné Horváth Ágnes fogadta az 

ünnepelteket, a koncert előtt Bauer Ferenc képviselő, a Pestszent—
imrei Városrészi Önkormányzat elnöke saját példáját megemlítve 
köszöntötte őket:

– Többgenerációs családban nőttem fel – mondta –, így az 
együttélés alatt természetes volt számomra az idősek szeretete. 
Emléküket ma is őrzöm. A mai generációk már nem élnek együtt, 
ezért az idős embereknek ma sokkal nagyobb szükségük van a kö-
zösségekre, amelyeknek a szerepe felértékelődött, hogy ne legyenek 
egyedül, hogy fontosnak érezzék magukat. Nekünk is fontosnak 
kell éreznünk őket, mert nélkülük nem lennénk!

Ezután Vásáry André különleges kontratenor hangján, Kéménczy 
Antal és zenekara kíséretében számos hazai és külföldi sláger csen-
dült fel. A nagy sikerű műsor után a rendezvény fővédnöke, Ughy 
Attila polgármester arról is beszélt, hogy a fiatalabb generáció tegyen 

ígéretet, sőt fogadalmat arra, hogy mindig ott lesz, ahol egy nagypa-
pa vagy nagymama nyújtja a kezét…

– Nem egyszer kell a tiszteletet kinyilvánítani, hanem úgy kell 
élni és dolgozni, hogy a törődést mindennap megkapják azok, aki-
ket illet – hangsúlyozta. – A mi közösségünk régóta tudja, hogy 
nincs nagyobb becs, mint őrizni az élő hagyományt, a megélt min-
dennapi történelmet. Mi igyekszünk mindent megtenni idős pol-
gáraink testi, lelki és szellemi egészségéért, hogy maguk körül érez-
zék a fiatalabb generációk törődését, biztonságot nyújtó, támogató 
tiszteletét. Egyszerű a dolgunk: igazodni kell ahhoz az örökséghez, 
amit önöktől kaptunk, folytatni kell az utat, az ösvényt, amelyet 
kitapostak, vágtak nekünk, és ha legalább ugyanezt a minőséget 
tudjuk tartani, akkor Pestszentlőrinc-Pestszentimre továbbra is a 
legdinamikusabban fejlődő kerülete lesz a fővárosnak, példa egy 
országnak, egy nemzetnek.

T. L.

ESTE A SZÉKELYEKNÉL 
A SPORTKASTÉLYBAN
Harminc éve élünk szabadon, ezért a magyar kormány az 1989–90-es rendszerváltozás harmincadik évfordulóját emlé-
kévvé nyilvánította. Ennek része volt az október 4-i Szabadságkoncert „A zene szabadsága” című program a Sportkas-
télyban, ahol szebbnél szebb klasszikus művek és örökzöld melódiák csendültek fel jeles művészek tolmácsolásában. 

Az ünnepi alkalomra a küzdőtér 
nézőtérré változott, így kényel-
mes székeken ülve várhatta a pár 
száz fős hallgatóság a nívós kon-
cert kezdetét, amelyet műsorve-
zetőként Zámbori Soma színész 
harangozott be.

A magyar kormány az 1989–
90-es rendszerváltoztatás har-
mincadik évfordulóját emlékév-
vé nyilvánította 30 éve szabadon 
címmel. Ennek része a koncert, 
amelyre változatos zenei stí-
lusokból válogattunk minden 
zenekedvelő számára.  A kon-
certen először a hagyományos 

komolyzenei és kamarazenei 
irányzatot képviselő Budapesti 
Vonósok Kamarazenekar, to-
vábbá az acappella műfajának 
hazai kiválósága, a Jazzation 
formáció lépett fel.

A Budapesti Vonósok Kama-
razenekar 2001-ben megkapta 
Magyarország egyik legrango-
sabb szakmai díját, a Bartók–
Pásztory-díjat, és Vivaldi Négy 
évszak című zeneműve az ő 
előadásukban vezeti a nézettségi 
listát  208 milliós megtekintéssel 
a világ egyik legnépszerűbb vi-
deómegosztó oldalán. 

A Sportkastélyban Weiner 
Leó  Jó alapos csárdás és Ró-
katánc című művét, valamint 
Liszt Ferenc II. Magyar rap-
szódiájának Wolf Péter-féle vo-
nószenekari átiratát adták elő. 
Érdekességként jegyezzük meg, 
hogy Deák Kristóf 2016-ban Os-
car-díjat nyert Mindenki című 
rövidfilmjében is az ő előadá-
sukban hangzik el a Rókatánc.

Ezt követően a Budapesti 
Vonósok és a Jazzation közös 
műsorát hallhattuk, olyan nagy 
slágerekkel, mint az Egy kis édes 
félhomályban, Pest megér egy 
estet, Köszönöm, hogy imádott, 
Az én babám, de elhangzott Ko-
dály Zoltán Esti dala is. 

Ezután a Rendhagyó Prímás-
találkozó következett Herczku 
Ágnes és Korpás Éva énekesek 
népzenei repertoárjával. Felcsen-
dült Küküllő menti és gömöri 

muzsika, vala-
mint egy szatmá-
ri összeállítás is 
Vizeli Balázs és 
Nyitrai Tamás 
prímással.

A fináléba 
aztán az összes 
zenész bekap-
csolódott, hogy 
előadják Bartók 
Béla Este a szé-

kelyeknél című gyönyörű művét, 
majd a műsorvezető Lakatos Ró-
bert  így búcsúzott el a közönségtől:

 – Remélem, hogy az itt szer-
zett élményekkel úgy térnek 
haza, hogy a zene szabadságát 
viszik szívükben!

Az ingyenes koncerten az ön-
kormányzatot Szarvas Attila és 
Galgóczy Zoltán képviselte.

Temesi László

Köszönet 
a szépkorúaknak
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata által 
fenntartott Gyöngyvirág Szociális Szolgálat az idősek vi-
lágnapja alkalmából közös ünneplésre invitálta az imrei 
Borostyán és Reménység nappali szolgálat ellátottjait a 
Pestszentimrei Közösségi Házba október 1-jén.   

Mielőtt a meglepetésműsor első dallamai felcsendültek, Timárné 
Penczi Ildikó, a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat vezetője köszön-
tötte a megjelenteket, a szolgálatok vezetőit és a vendégeket.

– Tartalmasnak ígérkező programmal szeretnénk tisztelegni 
időskorú barátaink előtt – mondta többek között.

Ughy Attila polgármester köszönetet mondott az ünnepelteknek: 
– Mi sokszor és sokat kaptunk önöktől, és ezt nem lehet elég-

szer hangsúlyozni. Mi sokszor és sokat akarunk kapni még önök-
től, ezt nem lehet elégszer mondanunk. És a mi köszöntésünk 
egyben felkérés is: a kerület mindig, minden helyzetben számít 
önökre, hogy a közösbe tegyék be mindazt, amit jónak, megoszt-
hatónak találnak, hisz ezáltal leszünk még erősebbek és leszünk 
még bölcsebbek. De azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mi 
is szeretnénk adni. Sokszor és sokat… 

Az első vastapsot az Ady Endre Általános Iskola tanulója érdemelte ki 
Óbecsey István Szeressétek az öregeket című versének elszavalásával. A 
Four Fathers énekegyüttes előadása közös éneklésre ingerelte a nagyér-
deműt, és egy esetleges tapsmérő mutatója tutira kilengett volna. A szol-
gálatok dolgozóinak esernyős tánca meglepetésként szerepelt a műsor-
számok listáján, volt is meglepetés a magas színvonalú előadás láttán.

Pohárköszöntőjében Dömötör István, a szociális ügyekért is 
felelős alpolgármester megköszönte az időskorúaktól kapott, a 
munkáját segítő, több erőt adó szeretetet, és megemelt pohárral 
adta át jókívánságát: Isten éltessen mindenkit nagyon sokáig!

Az ünnepség állófogadással zárult.
Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvas-

hatnak a Tovább18.hu oldalon.
-gönczöl-  

Meríthetünk a kincsestárból
Én a nagyimat az év minden napján ünneplem! – jegyez-
te meg egy fiatal vendég a Rózsa Művelődési Házban az 
idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség kezdetét 
megelőzően október 2-án.

Sokan egyetértettek a fiatalember mondatával, ám az ENSZ 1991-
ben október 1-jét nyilvánította hivatalosan az idősek világnapjává. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata ezen alkalomból kö-
szöntötte a kerület idős lakosait olyan érzékenységgel, ahogy egy 
szerető unoka is tenné.

Az ünnepség résztvevőit Ughy Attila polgármester köszöntötte: 
– Egy egészséges, jól működő közösségben az idősek tapasztalata-

ira, meglátásaira, tanácsaira és bölcsességére a fiatalok mindig bizto-
san támaszkodhatnak, és ebből a kincsestárból meríthetnek lendüle-
tet a soron következő feladatok teljesítéséhez.

Az ünnepi rendezvény vendégei között köszönthettük Dömö-
tör István és Szarvas Attila alpolgármestereket. A Sáfár Mónika és 
Bardóczi Attila színészek által előadott – a 60-as, 70-es, 80-as évek 
hangulatát idéző – egyperceseket és slágereket követően az alpol-
gármesterekre még szép feladat várt. Sorról sorra araszolva ajándék-
csomaggal kedveskedtek a Somogyi László, a Gyöngyvirág, az Életfa 
szociális szolgálat ellátottjainak, valamint a Nyugdíjas Érdekvédelmi 
Egyesület és a Rózsa Nyugdíjas Klub tagjainak. 

Gönczöl András

KITÜNTETŐ ÜNNEP
Az idősek világnapjának idei egyik kerületi rendezvényét október 5-én tartották a Pestszentimrei Közösségi Házban, 
nívós zenés műsorral színesítve a programot.
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Ötödször találkoztak a pestszentimrei tökfesztiválonKULTÚRA

A TÖKKIRÁLY 
ÉS A TÜZES CICA
Ismét a töké volt a főszerep október első vasárnapján a pestszentimrei Hősök terén. Im-
már ötödször találkoztak a tökfesztiválon a zöldség szerelmesei, akik közül többen késsel 
a kezükben fúrtak-faragtak…

Tisztelgés az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt PROGRAMAJÁNLÓ

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!
 

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt,
családját és barátait

2019. október 22-én 10 órára
(XVIII. kerület, Béke téri kopjafa)

az 1956-os forradalom és szabadságharc
alkalmából rendezett

megemlékezésre!
Közreműködik:

Korpás Éva
Pál István Szalonna

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
A NEMZETI GYÁSZ EMLÉKNAPJA
alkalmából tartandó megemlékezésre 
2019. november 4-én hétfőn 13 órára

a XVIII. kerületi Hargita térre
Közreműködik:

Kávészünet együttes

EMLÉKEZÉS 
A SÍRKERTBEN
Koszorúzási ünnepséget tart a 30 éves Dr. Széky Endre 
Pestszent imre Történeti Társaság a Fiumei úti sírkertben (Ke-
repesi temető) professzor Krepuska Géza síremlékénél. Ha-
lálának 70. évfordulós napján, 2019. október 15-én, kedden 
15.00 órakor rójuk le kegyeletünket Magyarország első fülgyó-
gyásza védett sírjánál. 

Az Európa-hírű tanszékvezető egyetemi tanár orvosnemze-
dékek figyelmét hívta fel a fül okozta betegségekre. A mai napig 
keresett Fülgyógyászat című könyve bizonyítja, hogy teljesen új 
mederbe terelte az orvoslást. Nyugdíjazásakor az akkor a magyar 
orvosi Nobel-díjnak nevezett Balassa-emlékérmet adták át szá-
mára. Ő volt a XIX–XX. század utolsó polihisztora. Szőlőoltvá-
nyaival, pestszentimrei szőlőbirtokával megmentette a filoxéra ál-
tal megtizedelt hegyi szőlőket. A „Cabernet” bor az ő honosítása 
révén terjedt el Magyarországon.

 (Ugyancsak a Kerepesi temetőben 14 órakor megkoszorúzzuk 
a 110 éve született Széky Endre sírját is.)  

pt 

PROGRAMOK

KÜLÖNLEGESEN 
KONDOR BÉLÁRÓL
Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichote-
rapeuta, szupervízor rengeteg sikeres előadást tartott, és számos 
könyvet írt relaxációs technikákról, stresszkezelő módszerekről, 
valamint a lelki egészségmegőrzés lehetséges útjairól. A költészet 
és a képzőművészet iránt táplált szeretete nyomán született meg 
2016-ban a Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünk-
ben című könyve, melyben Kondor Béla egyedi szimbólumvilá-
gának lélektani feltárására is vállalkozik.

Bagdy Emőke A repülés szimbolikája Kondor Béla művészeté-
ben címmel a Tomory Lajos Múzeum Kondor Béla a repülés von-
zásában című állandó kiállításához kapcsolódóan tart exkluzív 
művészetpszichológiai előadást a Herrich–Kiss-villában október 
22-én (kedden) 18 órakor.

A programra maximum 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, 
regisztrálni október 18-ig lehet a muzeum@muzeum18ker.hu cí-
men. A regisztráció a visszaigazolás után a részvételi díj befizeté-
sével válik érvényessé. Fizetni a visszaigazoló e-mailben elküldött 
számlaszámra utalással lehet. (Részvételi díj: 1500 Ft.)

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 26. 18 óra: Hajnalcsillag gyúlt 
fel – ünnepi hangverseny a reformáció 
tiszteletére. Közreműködik az Új Ad-
vent Kórustársaság, vezényel Juhász 
Zsuzsa. A belépés díjtalan!
Októberben Kolláth Marianna 
képzőművész kiállítása látható a 
művelődési házban.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezése a következő:
Pilates-torna: hétfőn és szerdán 
9.30-tól. New Dance World (Modern 
Táncok Iskolája): hétfőn és szerdán 
16 órától. Ringató: kedden 9.30-tól 
és 10.15-től. Gerinctorna: kedden 
és csütörtökön 10 órától. Etka-jóga: 
kedden és csütörtökön 15 órától. 
Zumba: kedden és csütörtökön 
18 órától. Callanetics: kedden és 
csütörtökön 19 órától. Baba-mama 
klub és játszóház: szerdán 10 órától. 
Meridiántorna: szerdán 14.30-tól.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra 
között, hétvégén a rendezvényeinkhez 
igazodva.
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetősé-
geinken való előzetes egyeztetés 
alapján.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 
sízést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó kedv 
határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szak-
képzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójár-
da-felvonó és esti világítás segíti 
a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola 
honlapján: www.siiskola-bokay-
kert.hu.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 17. 17 óra: A legjobb sehol – 
Hekl Krisztina könyvének bemutatója
Október 24. 17 óra: Egészséges 
életmód – Sonnleitner Károly előadá-
sa. Téma: Hogyan kerülhetjük el az 
emésztőszervi daganatos megbete-
gedéseket?
Október 30. 17 óra: Papírszínház
Október 30. 17 óra: KönyVáros 
Foglaló
A Galéria 18 kiállítóteremben október-
ben Vári Ildikó festőművész Bábvarázs 
című kiállítása látható.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és 
pénteken 9–19 óra között, kedden és 
szombaton 9–14 óra között várjuk az 
olvasókat.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Telefon: 291-1069
Október 25. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja. Téma: Mit olvasunk mosta-
nában?
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által összeállított 
Expo ’58 – A brüsszeli világkiállítás 
két lőrinci résztvevője című kiállítás 
látható.
A könyvtár hétfőn és szerdán 13 és 
19 óra, csütörtökön 9 és 15 óra, 
pénteken 12 és 18 óra között fogadja 
az olvasókat. 

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Október 14. 14 óra: Egy csésze 
irodalom, egy szelet kultúra Popo-
vitsné Csapó Zsuzsa tálalásában
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, 
csütörtökön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várjuk az olva-
sókat. Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.
Október 16-án (szerdán) a 
könyvtárosok szakmai napja 
lesz, ezért minden könyvtár 
zárva tart.
PESTSZENTIMREI 

SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Október 12. 9 óra: Nemes Fitness 
Kangoo Fitt Nap
Október 13. 10 óra: Nemzetközi 
Táncos Fesztivál
Október 19. 18 óra: PLER–PEAC férfi 
kézilabda bajnoki mérkőzés
Október 20. 10 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny
Október 23. 9 óra: Mega Játszóház

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 10. 17 óra: Művészet a 
placcon – az október 5-i alkotónapon 
készült festményekből összeállított 
kiállítás megnyitója
Október 12. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Október 13. 10 óra: Csokikoncert
Október 13. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 15. 17.30: A gondolat hősei – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: 
A filozófiai gondolkodást előkészítő 
Homérosz, Hésziodosz, a „hét bölcs” 
és a gnómaköltők.
Október 17. 9 óra: Fizikashow 
iskolásoknak
Október 19. 14 óra: Úgy szerettem 
én egy asszonyt – a Fráter Loránd 
Nótakör zenés-táncos műsora
Október 20. 8.30: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Október 20. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 24. 14 óra: A fehér bot 
világnapja
Október 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 29. 17.30: A gondolat 
hősei – Pais István filozófiatör-
ténész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata. Téma: A görög 
bölcselet kezdetei – a milétoszi 
iskola, a püthagoreizmus, Xenop-
hanész és Hérakleitosz.
Október 31. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
November 3. 10 óra: Ásványbörze, 
előadásokkal. Belépőjegy: 400 Ft.
Hétfőn és szerdán 17 órakor sze-
niorörömtánc Katával. Keddenként 
17 órakor antigravitációs jóga. 
Szerdánként 16.30-kor gerinctor-
na, 18.45-kor Ladies’ Dance Mix. 
Csütörtökönként 18 órakor zumba 
Panda Nikivel.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 
Központi iroda: Kondor Béla 
sétány 10. 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Október 12. 14 óra: Családi 
délután a Herrich–Kiss-villában. 
A program részeként tárlatvezetés 
a felnőtteknek és szabad alkotási 
lehetőség a gyermekeknek. A 
program ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött.
Október 22. 18 óra: A repülés szimbo-
likája – Bagdy Emőke művészetpszi-
chológiai előadása. Belépőjegy: 1500 
Ft, amelynek befizetése előtt előzetes 
regisztrációt kérünk október 18-ig.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kon-
dor Béla a repülés vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: 1956 – forradalom a XVIII. 
kerületben. Megtekinthető október 26-ig.
Nyitvatartás: kedden és csütörtöktől 
szombatig 12 és 18 óra között, 
szerdán 10 és 16 óra között. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repü-
léstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői 
út 400.) II. emeletén látható. Részletek 
a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti sé-
ták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpeda-
gógia menüpontjában), vándorkiállítá-
sok kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-

pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állo-
mányával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világhábo-
rúban.
Önálló honlap 1956 kerüle-
ti eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című 
tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig
Új időszaki kiállítás: Gyűjtők és 
gyűjtemények I. Király Ferenc 
NDK-gyűjteménye. A kiállítás 
október 20. és november 3. között 
látható.

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjtemé-
nyéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, 
szerdán 10–16 óráig, csütörtökön, 
pénteken és szombaton 12–18 
óráig.
A Herrich–Kiss-villa, a 
Múzeumsarok és a Pavilonga-
léria október 23-án, valamint 
november 1-jén és 2-án zárva 
tart. 

PESTSZENTIMREI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 11. 19 óra: Társtalá-
lás mesterfokon – Kánya Kata 
előadása. Belépőjegy: 2000 Ft 
(elővételben is megváltható). Az 
előadás után kötetlen beszélgetés 
lesz.
Október 15. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: Összeillünk? 
Vonzások és taszítások az emberi 
kapcsolatokban. Előadó: Halász 
Alexandra. Részvételi díj: 500 Ft.
Október 19. 10 óra: Gongmeditá-
ció és hangfürdő. Részvételi díj: 
2000 Ft. Előzetes bejelentkezést 
kérünk október 16-ig az elérhető-
ségeink egyikén.
Október 19. 11.30: Gyógyító 
relaxáció tiniknek és fiatalok-
nak, amelyre 12–20 év közötti 
gyermekeket és ifjakat várunk. 
Részvételi díj 1000 Ft. Előzetes 
bejelentkezést kérünk október 
16-ig a 291-9202-es telefonszá-
mon vagy a fejer.julianna@pikhaz.
hu címen!
Október 20. 10 óra: „Állati jó 
nap” – egész napos program 
az állatok világnapja alkalmá-
ból. Sztárvendég: Pogány Judit 
Kossuth-díjas színművésznő. A 
belépés ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink 
az alábbi heti ütemezés szerint 
zajlanak:

Babusgató labdamóka, 
Babusgató babatorna, Bábos 
mesekuckó Julcsival, Sakk-kör 
hétfőn. Klasszikus balett hétfőn 
és pénteken. Babadúdoló, 
Gyermek kezdő néptánc, 
Ovis zene kedden. Bábos 
mesekuckó Eszterrel, Felnőtt 
néptánc, Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek szerdán. Hollahood 
Hip-Hop Dance School hétfőn 
és szerdán. Aikidó gyerekeknek, 
Dance Fitness és alakformálás, 
Aikidó felnőtteknek kedden és 
csütörtökön. Gyermeknéptánc 
haladó, Maminbaba, Nyugdíjas 
klub csütörtökön. Babusgató 
tipegő torna, Spicc & Flex 
Táncegyüttes, Meridiántorna 
pénteken. PIK Baba-mama 
klub és játszócsoport 
havonta egyszer pénteken, 
jogi tanácsadás kéthetente 
csütörtökön, Kati-tornák 
hétfőn–szerdán vagy kedden–
csütörtökön, Nyugdíjas nyelvi 
klub kedden és szerdán. Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek 
havonta két alkalommal 
szombaton. Nyugdíjas operett- 

és nótadélután havonta 
egyszer. Nosztalgia-táncdélután 
havonta két alkalommal 
szombaton. KRESZ-tanfolyam 
hétfő–szerda–péntek. A 
programokról, a részvételi 
díjakról és a részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Október 27. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Valmont – amerikai–francia 
romantikus dráma. A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várnak.

AZ ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA
Meseelőadás, kézműves fog-
lalkozás, arcfestés, babasarok, 
táncház és állatos népi játékok 
várják az érdeklődő kicsiket és 
nagyokat az állatok világnapján 
Pestszentimrén. A program során 
kihirdetjük a témában szervezett 
rajz- és fotópályázat eredményét, 
valamint részt lehet venni az 
„Állati jó” kerekasztal-beszélge-
tésen. Az esemény sztárvendége 
Pogány Judit Kossuth-díjas 
színművésznő.
Időpont és helyszín: október 20. 
(vasárnap) 10 óra, PIK Ház 
A belépés ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött.  A program fő támoga-
tója Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata.

A REFORMÁCIÓ 
ÜNNEPE
Hajnalcsillag gyúlt fel címmel 
ünnepi hangversenyt tart az Új 
Advent Kórustársaság október 
26-án (szombaton) 18 órakor 
a Rózsa Művelődési Házban. A 
reformáció tiszteletére szervezett 
koncerten egyházi kórusművek 
csendülnek fel Juhász Zsuzsa 
vezényletével. 
A belépés ingyenes, a rendezvényt 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata támogatja. 
Fővédnökök: Ughy Attila pol-
gármester és Galgóczy Zoltán 
alpolgármester.

ÁSVÁNYBÖRZE
A Kondor Béla Közösségi Ház no-
vember 3-án (vasárnap) 10 órától 
ismét megrendezi a népszerű 
ásványbörzét. A rendezvényen 
nemcsak megcsodálni lehet a 
kiállított ásványokat, opálokat, 
gyöngyöket, csiszolatokat, kagy-
lókat, csigákat, kövületeket és 
ékszereket, hanem vásárlásra is 
lehetőség nyílik.
Belépőjegy: 400 Ft.

TÚRÁK ÉS 
EMLÉKEZÉS
A második őszi hónapban a következő 
kirándulásokat kínálja az érdeklődők-
nek a Téry Ödön Túraklub.
Október 20. (vasárnap) Zsámbé-
ki-medence. Útvonal: Óbarok – 
Öreg-kőszikla-tető – Lófingató-hegy 
– Geizer-oldal – Dobogó – Óbarok. 
Találkozás 7.10-kor a Kelenföldi pálya-
udvar 6. vágányánál (a vágányszám 
változhat), indulás 7.28-kor (Bicske–
Győr). Túratáv: kb. 6 km, költség: 
2200 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ila.
Október 27. (vasárnap) Tápiószele. 
Útvonal: Tápiószele vasútállomás 
–Blaskovich-kastély – tájház és tan-
ösvény. Találkozás 9 órakor a Keleti pá-
lyaudvaron, indulás 9.25-kor. Túratáv: 
8-9 km, költség: 3600 Ft (utazás és 
belépő). A túrát vezeti: Kerék Katalin.
November 3. (vasárnap) Fiumei úti sír-
kert – Téry Ödön sírjának koszorúzása. 
Találkozás 10 órakor a temető bejára-
tánál, indulás 10.10-kor. A koszorúzási 
sétát vezeti: Verseginé Márta.
A túrákkal kapcsolatban további 
felvilágosítást Verseginé Márta ad 
(06-70-566-4887).

Szép napsütéses hétvége fogadta a tökfaragókat, csak néha borult be, de ez sem tántorította el a fesztivá-
lozókat, akik a tavalyinál is többen voltak. Ideális a helyszín, hiszen a szomszédságában hangulatos zárt 
játszótér fogadja a kicsiket, így mindenki megtalálja a maga szórakozását. 

A színpadon a délutáni–esti program alatt végig szólt a zene, játszott a Szotyola együttes, csetlett-bot-
lott, szintén zenére, Másfél Feró zenebohóc, és a „téblábos” gyerekek is táncra perdültek, hogy szórakoz-
tassák az imrei családokat. 

– Nagy örömünkre most feltűnően sokan jöttek nagyszülők is – újságolta Ujvári Judit főszervező, az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület elnöke, aki nem győzte bejárni a tökkel teli asztalokat, amelyeken a gyerekek far-
igcsáltak, természetesen szülői segítséggel. A többkilós zöldségek egy-két óra alatt változtak át üres és lyukas 
„emberarcú” alkotásokká, hogy esténként majd gyertyafények pislákoljanak bennük. A világító tökök között 
felfedezhettünk persze állatokat ábrázoló faragványokat is. Ilyen volt például a tüzes cica, amely megnyerte a 
tökfaragó versenyt, a „szobrásza”, a 11 éves Turi József Alexander pedig ezzel elnyerte a tökkirály címet. 

– Minden évben eljövünk ide a családdal, a legelső tökfesztiválon is nyertünk a Kacorkirály című 
faragásunkkal – mondta Alexander büszkén. 

Édesanyja, Mercedes asszony, aki sokat segített elképzelésének a megvalósításában, hozzátette, hogy 
körülbelül két óra alatt készült el a tüzes cica, és hogy jövőre is eljönnek erre a jó hangulatú családi ese-
ményre.

– Az a célunk ezzel a fesztivállal – mondta a lapunknak Ujvári Judit –, hogy együtt legyenek az imrei 
családok. „Tök jó”, hogy ilyenkor egy közösségé kovácsolódnak az emberek. A rendezvény, amelyre az 
idén négyszáz kilogramm tököt vásároltunk az egyik imrei zöldségestől, nagy örömünkre újra sikeres 
volt. A tökfesztivált az önkormányzat támogatta.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
(temesi)

„Csak egy kis emlék…” Hollós Ilona és Bon-
cza Berta, avagy fejezetek a mulandóságról

Ott hagytuk abba (a lányokkal a piacon), hogy mesélek még valami érdekeset az 50-es 
évek híres magyar táncdalénekesnőjéről, Hollós Ilonáról. Jolán is, Erzsébet is táncolt 
még a dalaira, ezt múltkor már „igazolták” azzal, hogy kapásból sorolták a legnagyobb 
slágereit (magyar és nemzetközi sikerlistás számok vegyesen). Mindez, ugye, úgy 

jött elő, hogy azon keseregtem, milyen eltérő pályákat futnak be a mi „mezei” sztárjaink a nagy 
nemzet közi csillagokhoz képest. (Paul Ankát emlegettem, de mondhattam volna akár Leonard Co-
hent is, aki 75 évesen adta emlékezetes budapesti koncertjét – hadd dicsekedjem, én is a helyszínen 
tapsoltam véresre a tenyeremet, bizony! Mintha csak tegnap lett volna: pontosan tíz éve.) 

Hollós Ilona Héjas Ilonaként látta meg a napvilágot Nagyváradon (1920), de nemcsak e 
város révén kötődik Ady Endréhez, hanem annak felesége, Boncza Berta révén is. Egy közös 
szépapától, bizonyos Szőkefalvi Nagy tekintetes úrtól ágazván kétfelé ama nemesi família: 
egyrészről Sándor fia (aki Boros Rozáliával házasodott), másrészről Jozefa lánya (akinek 
Désfalvi Boncza Elek lett a hites ura). A fiúi ágon a Rozália nevű leánygyermek vitte tovább 
a vérvonalat: annak lánya, Tellmann Róza házasodott id. Héjas Józseffel, és fiúgyermekük, 
József, valamint Gencsi Nagy Anna frigyéből született Ilona, aki 1948-ban hagyta el eredeti 
családi nevét és változtatta Hollósra – részben talán azért, mert a Héjas név a kibontakozó 
„demokráciában” nem csengett valami jól, tekintettel arra a névrokonra, a nevét két j-vel 
író Héjjas Ivánra, akit a Tanácsköztársaság bukása után Kecskemét környékén tevékenykedő 
tisztikülönítményesként éppen abban az évben ítéltek halálra…

Itt vágott közbe Erzsébet, mondván, hogy kezdek olyan lenni, mint az Ószövetség 
– mindazon lelkek pedig, melyek Jákob ágyékából származtak vala… Ruben, Simeon, 
Lévi, Júda, Issakhár, Zebulon, Benjámin… „Lehetne egy kicsit gyorsítani?” „Nyugi! 
– intettem. – Nyugi!” Ugyanis most jön a neheze: a Boncza-ág. Erről már az általános 
iskolában is kellett tanulnotok. A Désfalvi Boncza–Nagy Jozefa-ágból született két 
gyermek (egy fiú, egy lány) sorsa ugyanis a későbbiekben nagyon furcsán gabalyo-
dott össze. Hiszen az igencsak öntörvényűnek ismert nagyúr, Boncza Miklós tulajdon 
leánytestvérének édeslányát vette nőül. (És mit mondott erre a katolikus egyház? – 
kérdezett közbe Jolán. Mit, mit? – vágta el a fonalat Erzsébet. – Hát, hozzájárulását 
adta! Most mondta Emmus, hogy nagyúr volt.) Nos, hát! Az ő gyermekük volt ez a 
szerencsétlen sorsú kicsi Berta, aki előbb Ady Endrével kötötte össze a sorsát, majd a 
festő Márffy Ödönnel, s nagyon fiatalon, éppen negyvenévesen meg is halt szegény.

Tudjátok, az interneten bukkantam egy közös rokonnak a cikkére, amely ezt a különös rokoni 
kapcsolatot próbálta kibogozni. Vagyis hogy ki-mije volt ez a két asszony egymásnak. „Csinsz-
ka”, ahogy az irodalomtörténet ismeri a kis Bertát, anyai ágon negyedfokú, apai ágon harmad- 
és negyedfok közötti nagynénje, illetve nagy-nagynénje volt Ilonának, az azonban biztos, hogy 
közös szép- (Berta ágán azonban csak déd-) apától (Szőkefalvi Nagy) származnak. „Te jóisten! 
– vágott közbe Erzsébet. – Ezek szerint a kis Bertuskának a tulajdon anyja egyben az unokatest-
vére is volt? Még ilyet?!”„Hát, igen – próbáltam összegezni –, talán éppen ilyesmire gondolt 
az ismert soroksári költő, bizonyos Sekszpír Viliem, amikor azt mondta: „Több dolgok vannak 
földön és égen, mintsem bölcselmetek álmodni képes…” 

„De most mondd – makacskodott azonban Jolán –, most… igen, hogy jön ide ez az egész?!” 
Nem feleltem. Csak dúdolni kezdtem Ilona egyik kedvenc slágerét: „Megáll az idő…”

ŐSZIKÉK-VÁNDORKUPA – 
SOK DERŰVEL
A Somogyi László Szociális Szolgálat munkatársai négy évvel ezelőtt hozták létre az 
Őszikék-vándorkupát. Ezúttal Komárom-Esztergom megye hagyományai elevenedtek 
meg, főzéssel, rétessütéssel, kiállítással, műsorral.  

Több mint százan jöttek el az idősebb korosztályból október 3-án kora reggel a szociális szolgálat 
havanna-lakótelepi központjába, hogy egy vidám napot töltsenek itt el. 

A hatalmas sátorban felállított színpadon Bálint Ramóna, az intézmény vezetője köszöntötte a 
megjelenteket, köztük Dömötör István és Galgóczy Zoltán alpolgármestert, Havasi Zoltán önkormány-
zati képviselőt, majd Dömötör István nyitotta meg a rendezvényt:

– Mozgalmas hetünk van, immár mi is másodjára találkozunk a kerületi nyugdíjasokkal, és ezúttal 
is egy remek rendezvényen. Bízom benne, hogy a negyedik Őszikék-vándorkupa is olyan tartalmas 
szórakozást nyújt önöknek, mint az előzők, amelyeken szintén egy-egy megye mutatkozott be. A ren-
dezvény tematikája szerint megyéről megyére „vándorolnak”, s remélem, hogy ezt a hagyományt a 
következő években is folytathatjuk együtt, hogy közösen éljünk át élményeket. 

A műsorvezető szerepét a zenés-táncos műsort összeállító Kosztolánszki Mihályné Erzsébet töltötte 
be, aki egy mesét is elmondott a csillagszemű juhászról. A pletykás székely asszonyról szóló mesét 
Nemesiné Zsolnay Orsolya különösen ízesen adta elő, sőt a játékba bevonta Dömötör Istvánt is. A 
legnagyobb derűt azonban a Hattyúk tava paródiája aratta a klubtagok szereplésével.

A vidám műsor után meg lehetett tekinteni a kiállított népi fajátékokat, a táti babákat, a Gyermelyi 
Tésztagyár termékeit, a komáromi-esztergomi réteskészítés fortélyait, persze kóstolóval egybekötve. 
De volt kézműves foglalkozás és persze vetélkedő is, amelyen eldőlt, kihez kerül a vándorkupa. Nos, 
idén a Reménység Nappali Szolgálat vehette magához. A második helyen a NYÉVE, a harmadikon a 
Somogyi szolgálat csapata végzett. 

A kupát az eseményen szintén megjelenő Ughy Attila polgármester ezekkel a szavakkal adta át a 
győztesnek:

– Gratulálok minden versenyzőnek, és örülök, hogy itt lehettem, mert „belekóstolhattam” egy ran-
gos és vidám rendezvénybe.

(temesi)

Az ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZVE október 4-én az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc örmény származású tábornoka, Kiss Ernő emléktáblájának 
megkoszorúzásával emlékezett meg a pestszentlőrinc-pestszentimrei önkormány-
zat és a kerületi örmény nemzetiségi önkormányzat. A kerületi önkormányzat 
kegyeletét Szarvas Attila és Galgóczy Zoltán alpolgármester rótta le.  
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Mezeifutó-verseny a Bókay-kertben, ötszáznál több iskolássalSPORT

Igaz, csak légpuskák hangja hallat-
szott az egyébként csendes Üllői 
úti Zila kávéház kertjéből, de ebből 
is egyértelműen kiderült október 
3-án, hogy „van valami” a kávéház 
kertjében…

Volt is, mégpedig az immár so-
kadszor megrendezett „czéllövő” 

verseny hangja visszhangzott az 
elegáns kávéház kertjének a pá-
lyáján, amelyet ezen a délelőttön a 
jövő Hammerl Lászlói és Igaly Diá-
nái népesítettek be.

E sportlövő-emlékverseny évről 
évre népszerűbb a kerületi iskolák 
és az iskolások körében egyaránt.

Ezt bizonyítják Kuba Gábornak, 
a verseny egyik „motorjának”, az 
Eötvös általános iskola igazgató-
jának a szavai, aki a verseny egyik 
szervezőjeként figyelt minden egyes 
lövésre. Kellett is, mert a sportlövé-
szet, még ha csak légpuskákból jött 
is a „tűz”, veszélyes üzem.

– Megdicsérhetem a gye-
rekeket, mert fegyelmezettek 
voltak. Olyanok, amilyennek 
egy sportlövőnek lenni kell. 
Járnak az elismerő szavak az 
iskoláknak is, mert „munka-
időben” is biztosították, hogy 
sokan legyenek itt, ezen a szép 
napon.

Megtudtuk Kuba Gábortól, 
hogy ahol napjainkban finom 
ételeket és italokat eszünk-
iszunk, ott egykoron edzések 
(írjuk inkább így, „czéllövő tré-
ningek”) zajlottak, nem is akár-
kikkel, s nem is akárhogyan.

– Az olimpiai bajnok Pro-
kopp Sándor itt, ezen a területen 

gyakorolt, itt készült fel az olim-
piára, tehát egy bő évszázad után 
is büszkék lehetünk  e sporttör-
ténelmi helyszínre.

Mint minden évben, eljött 
emlékezni a lehető legközelibb 
rokon, dr. Prokopp László, aki 
elmondta, hogy büszke, s hálás a 
kerületnek, amiért ilyen tisztes-
séggel őrzik és ápolják az édes-
apja emlékét.

Hasonlóan szép gondolatokat 
fejtett ki Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, aki elmondta azt is, 
hogy régen a sportember felké-
szülését segítette „Lőrincz”, s ma 
már az utódok kötelessége meg-
őrizni a bajnok emlékét.

IHAROS SÁNDOR IS „VELÜNK VOLT” 
Minden rajthoz álló sikerrel teljesítette a távot

Az önkormányzati ciklus képei 2014–19.

DIÁKOK A LÖVŐHÁZBAN
Prokopp Sándor lövészverseny az olimpiai bajnok egykori „tréningpályáján”

A gyönyörű időjárás sejteni en-
gedte, hogy nem csupán néhány, 
a kerületi mezeifutó-versenyre 
„kizavart” diák népesíti majd be 
a Bókay-kertet és az azt körülvevő 
utcákat, mert a szeptember 30-i 
25 fokban talán még az a gyerek is 
szívesen vállalta a táv lefutását, aki 
egyébként „tornából felmentett”…

A Brassó Utcai Általános Is-
kola igazgatója, testneveléstanára, 
Tasnádi András nélkül elképzel-
hetetlen ez a minden tanév elején 
megrendezett népszerű futóese-
mény. A főszervező elmondta, 
hogy ezúttal is sok-sok általános 
és középiskolás tanuló jött el a Bó-

kay-kertbe, hogy dicsőséget sze-
rezzen az iskolájának és természe-
tesen sikerélményt saját magának.

DIÁKSPORT, 
SZÜNET NÉLKÜL
Elnézve a versenyt – amelyet Tóth 
Kálmán önkormányzati képviselő 
nyitott meg –  és a mintegy 1000 
méteres távnak sprintben nekiló-
duló gyerekeket, nem is lehetett 
más az ember véleménye, mint 
hogy itt mindenki nyerni akar, és 
dicsőséget szerezni.

A futóverseny minden pillana-
táról tudó, annak minden pontján 

ott lévő Tasnádi Andás azt is el-
mondta, hogy több mint két év-
tized után hiányérzete lenne, ha 
nem ezzel a versennyel kezdődne 
meg a kerületi diákolimpia.

– Minden tanév elején ez 
jelenti a kerületi diáksportver-
senyek rajtját, amelyek sora 
egészen május legvégéig tart, 
17 sportágban. Nem unatko-
zunk, de egy pillanatig sem baj 
ez. Valamennyien örömmel csi-
náljuk, mert tényleg hiányozna, 
ha a tanév hónapjai alatt nem 
lennének ezek a sportos pró-
bák. Évről évre erősödik az a 
tapasztalatom, hogy az iskolá-

sok nemcsak szóban szeretnek 
sportolni, mozogni, de valójá-
ban is, ez mindig bebizonyo-
sodik, egészen a tanév végéig. 
Náluk jobban talán csak mi 
örülünk ennek, és egy pillanatig 
sem érezzük úgy, hogy plusz-
munkát adnak nekünk.

MEZEI – VÁGTÁBAN
A pestszentlőrinc-pestszentim-
rei diáksport-versenysorozat 
úgy „működik”, hogy a Magyar 
Diáksport Szövetség évtizedek 
óta a kerületi rendezőket bízza 
meg annak megszervezésével.

– Zökkenőmentes, sőt na-
gyon is sikeres ez a lebonyolítási 
forma, így aztán nem is akarunk 
változtatni rajta – tette hozzá 
Tasnádi András, aztán felkapott 

egy pisztolyt, s már ment is, hogy 
elindítsa a nyolc közül az első fu-
tamot, amelynek a „gladiátorai” 
már ott topogtak türelmetlenül a 
rajtnál. Amikor aztán eldördült a 
pisztoly, jelezve, hogy „szabad a 
pálya”, olyan lendülettel és energi-
ával vágtak neki a Bókay-kertnek, 
mintha 100 méteres sprintver-
senyről lenne szó.

Mi tagadás, dolgozott bennük 
az adrenalin…

„KIRÁLYOK” LETTEK
Vágtafutókként indultak neki a 
távnak, hogy aztán egyre kevesebb 
maradjon a lendületből, a sebes-
ségből a megtett méterek után.

S a célba már „megszelídült”, 
inkább maratoni távot teljesí-
tőkre emlékeztető fiúk és lányok 

futottak be. Mi, felnőttek, nem 
igazán törődtünk azzal, hogy me-
lyik diák hányadikként ért célba, 
mert a legfontosabb az volt, hogy 
valamennyien mozogtak, futot-
tak, egészségesen töltve el ezt a 
délutánt. Közülük a leggyorsabb 
lábúak még annak is örülhettek, 
hogy a díjátadón érem került a 
nyakukba, s „királyok” lettek.

Végtelenül boldog királyok…

Érmeket adtak

A Gloriett iskolában 
megrendezett eredmény
hirdetésen Galgóczy 
Zoltán alpolgármester és 
Kissné Baumann Gizella, 
a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia szakmai igaz
gatója adta át az érmeket 
a gyerekeknek.

Keblet dagasztó  
büszkeség

A Pestszentlőrincz Lap 
(tévesen világbajnokságnak 
titulálva) így írt az 1912ben, 
Stockholmban olimpiai baj
noki címet szerzett Prokopp 
Sándorról, miután a 300 
méteres hadipuska számban 
aranyérmet nyert. „Községünk 
földesurasága, Szemere Mik
lós úr őméltósága fejedelmi 
bőkezűséggel építette meg 
szentlőrinczi lövőházát, ame
lyet a héten nagy dicsőség 
övezett. Ifj. Prokopp Sándor 
jogszigorló, aki a héten 
Stockholmban megnyerte 150 
versenyző közül a 300 méte
res czéllövő világbajnokságot, 
a Szemereféle czéllövőház
ban kezdette meg czéllövő 
gyakorlatait. Minden magyar 
ember keblét büszke önérzet 
duzzasztja, hogy a világbaj
nokságot magyar ifjú nyerte 
meg, de leginkább büszkesé
ge ez a diadal a szentlőrinczi 
lövőháznak, amelynek neveltje 
ifj. Prokopp Sándor.”
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�Az idén is megrendezték a Zila kávéházban azt a diákok számára 
kiírt Prokopp Sándor sportlövőemlékversenyt, amelyen 13 iskola 
csapatának 51 ifjú tehetsége lépett lőállásba.

�Az idén is nagy sikerrel, nagy részvételi kedv mellett rendezték meg 
a kerületi általános és középiskolások számára a Bókaykertben az 
Iharos Sándor emléke előtt tisztelgő, immár 22. alkalommal kiírt  

mezeifutóbajnokságot.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

A futás öröme A mozgás összeköt

Heves jeges Szabad a pálya

A fociszerelem örök

A tömegsportrendezvények egyre többeket mozgatnak meg, 
akik március 15től szilveszterig sokszor töltik meg a kerület utcáit

A Mozgásvarázzsal kezdődik, de az esztendő során minden 
korosztálynak rendeznek sportünnepet

Az elmúlt esztendőkben a kerületben korábban elérhetetlen 
sportágak honosodtak meg

Az ovifociprogramnak köszönhetően a legkisebbek is korszerű 
és biztonságos körülmények között mozoghatnak

Soha nem látott sportlétesítményfejlesztés zajlott az elmúlt öt évben, 
gyerekek ezrei mozoghatnak biztonságos, korszerű körülmények között



Az önkormányzati ciklus képei 2014–19.
Fesztiválok

Megjöttek a huszárok

Disputa

Gyerekmajális

Szimbólummá vált

Nosztalgia

Verbunk

Legionárius a Hősök terén

Tehetségek  galériája

A remény ünnepe 

Traktorvarázs

A nevezetes vendég

Évente fél tucat fesztivál színesíti a kerület kulturális életét, 
amelyeken a legnagyobb sztárok szórakoztatnak

A Vasvárinapokon Pestszentimre utcáin évről 
évre feltűnnek az elegáns huszárok

A Vasvári napon a Sportkastély mellett még 
a törökökkel is szót értettek a végvári vitézek

A Bókaykertben rendezett majálison
 a téblábosokkal táncra is lehet perdülni

A Hargita téri 1956os emlékmű 
minden emlékezőt megragad

A nyári fesztiválon a nyolcvanas évek világslágereire 
táncoltak a résztvevők

Az 184849es forradalom és szabadságharc 
hősnőit is megidézték a toborzón

Szent Márton napjára a ludak gágogása mellett
 római lovas katona is felhívta a figyelmet

Hagyománnyá vált, hogy a Városháza Galériá
jában a kerület ifjú tehetségei is megmutathatják 
alkotásaikat

Évről évre több helyszínen gyulladnak 
fel az adventi gyertyák

Az ellenállhatatlan HofherrDutra gépcsodákat 
látva, mindenki nyeregbe akar pattanni 

A forradalom és a szabadságharc 60. évfor
dulóján rendezett megemlékezésre Áder János 
köztársasági elnök is a kerületünkbe látogatott


