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– Mikor adott utoljára interjút a 
Városképnek?
– A kampányban egyszer. Koráb-
ban öt évig nem sikerült erre sort 
keríteni.
– Élteti revansvágy, hogy hasonló-
képpen bánjon a politikai ellenfe-
leivel?
– Mi dolgozni jöttünk ide, erre 
kértük és erre is kaptuk a felhatal-
mazást, úgyhogy nincs bennünk 
revansvágy, nem kívánjuk meg-
nehezíteni azok életét, akik lekö-
szöntek. Viszont azon vagyunk, 
hogy az első naptól folytassuk a 
félbemaradt vagy el sem kezdett 
beruházásokat. Számunkra az a 

legfontosabb, hogy mielőbb mi-
nél több járdát, utat építsünk, és 
minél több csapadékvíz-elvezetési 
problémát is megoldjunk.

KULTURÁLTAN 
TÖRTÉNT A 
FELADATÁTADÁS

– Október 13-a után az új polgár-
mesterek nem egy esetben üres iro-
dát találtak. Volt, ahonnan elvitték 
a számítógép merevlemezét, vagy 
más módon akadályozták, hogy az 
új vezetés elkezdhesse a munkát. Itt 
hogy történt az átadás-átvétel?
– Pestszentlőrincen teljesen kul-
turáltan történt a feladatátadás. 

Innen nem mentek el tömege-
sen a kollégák, úgy tudtuk elkez-
deni a munkát, hogy megvan a 
folyamatosság. Az első perctől 
mondjuk, hogy nem kívánunk 
2010-hez hasonló bosszút állni a 
távozókon.
– Tehát nem lesz politikai boszor-
kányüldözés?
– Egészen biztosan nem lesz. Az 
persze más kérdés, hogy ha olyan 
ügyekkel, kötelezettségvállalások-
kal találkozunk, amelyeknek nem 
lett volna szabad megtörténniük, 
azokkal foglalkozni kell, de direkt 
nem keresünk módot arra, hogy 
az ellenfeleinket meghurcoljuk.
– Képviselőként a Fővárosi Ön-
kormányzatban Ughy Attila 

képviselőtársa volt. Most fordí-
tott lesz a helyzet, mert a kom-
penzációs listáról a korábbi pol-
gármester is bekerült a fővárosi 
testületbe. Milyennek képzeli az 
együttműködésüket?
– A kerületben „lakótársak” va-
gyunk, ennek megfelelően nor-
málisan köszöntjük egymást. 
Kerületi ügyekről eddig is beszél-
gettünk és megtesszük ezután is. 
Jó munkát kívántam neki a folyta-
táshoz, és ezt ő is megtette.

NEM KÉRTEK 
TÜRELMI IDŐT
– Minden „kormányváltás” után 
halljuk, hogy dőlnek ki a csont-

vázak a szekrényekből. Találko-
zott már pestszentlőrinci csont-
vázakkal?
– Az elődeink azt mondták, 
hogy 5,4 milliárd forintot örö-
költ az új városvezetés. Ez azt 
a látszatot kelti, mintha min-
den rendben lenne. Ez azonban 
kommunikációs trükk, mert ez-
zel szemben a valóság az, hogy 
hozzávetőlegesen csak négy-
milliárd forintnyi forrásunk 
van. Ugyanakkor az egyenlegbe 
nem számították bele azt a több 
mint 11 milliárd forintnyi kö-
telezettséget, amit a következő 
időszakban ki kell fizetni, és így 
már távolról sem olyan jó az 
önkormányzat anyagi helyzete, 

mint ahogy az első napokban 
erről a kormánypárti médiában 
hallottunk. Máris próbáljuk a 
jövő évi költségvetést stabili-
zálni, ami nem egyszerű mutat-
vány, hiszen például a tavasz óta 
szervezett két burgonyaosztás 
számlája sincs még kifizetve. A 
ki nem fizetett számlák értéke 
több mint kétmilliárd forint. 
Ehhez hozzájön a Lőrinci Sport-
csarnok, a Pestszentimrei Gyer-
mekrendelő és a Havanna-piac 
beruházás is, amelyeknél még 
nem egyértelmű, hogy milyen 
forrásokból is valósul meg. Itt 
tartunk most, és ha figyelembe 
vesszük, hogy közel kétmilliárd 
forint csapadékvíz-elvezetési 
beruházás nem valósult meg, s 
megnézzük azokat az út- és jár-
daépítési programokat, amelye-
ket elfogadtak már, csak nincs 
rá fedezet, akkor ez bizony át-
lépi a 11 milliárd forintot, amit 
elő kell teremteni.
  Folytatás a 3. oldalon
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Szaniszló Sándor: „Minden kerületi Szaniszló Sándor: „Minden kerületi 
lakos polgármestere szeretnék lenni”lakos polgármestere szeretnék lenni”
�ALIG TÖBB, MINT EGY HÓNAPJA POLGÁRMESTER, AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NÉHÁNY HETE ÁLLT FEL, ENNEK EL-

LENÉRE VANNAK, AKIK AZONNALI EREDMÉNYEKET SÜRGETNEK AZ ÚJ VÁROSVEZETŐKTŐL. DE MIKÖZBEN A KERÜLET MŰKÖDÉSÉ-
NEK FOLYAMATOSSÁGÁT IS BIZTOSÍTANI KELL, EZEKBEN A NAPOKBAN DERÜL KI, PONTOSAN MIT IS ÖRÖKÖLTEK AZ ELŐDEIK TŐL. 

A VÁROSKÉP KÉRDÉSEIRE A XVIII. KERÜLET ÚJ POLGÁRMESTERE, SZANISZLÓ SÁNDOR BEMUTATTA A VEZETŐTÁRSAIT, BESZÉLT ARRÓL, 
HOGY AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉT MIÉRT Ő FOGJA KÖZVETLENÜL IRÁNYÍTANI. EZZEL KAPCSOLATBAN ELÁRULTA, HOGY MIKOR LE-
HET SAJÁT CT-BERENDEZÉS A KERÜLETBEN, AZT, HOGY MENNYIT KERESNEK AZ ÚJ KÉPVISELŐK ÉS VEZETŐK, VALAMINT MEGTUDTUK, 
HOGY PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE IS CSATLAKOZOTT A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMHOZ.

ÚJ FŐVÁROSI VEZETÉS

A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS november 5-i alakuló 
ülésén letették az esküjüket a képviselők, s 
megválasztották az új főpolgármester-helyette-
seket és a bizottságok tagjait. Az alakuló ülé-
sen Karácsony Gergely azt ígérte, hogy három 
pillér szerint vezetik a várost az elkövetkező öt 
évben, és az új vezetés nem engedi gyengíteni 
vagy szűkíteni a város autonómiáját.

HÁROM ÉVTIZED

ANNYI MINDEN TÖRTÉNT azóta, hogy két 
pestszentimrei – Mayer Lajos és Pándy Tamás 
– arról kezdett beszélgetni, hogy ha az ember 
élhető közeget szeretne, érdemes tenni is érte. 
Harmincéves a Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság, amely ünnepi közgyűlést 
tartott november 9-én a PIK-ben, ahol átadták 
a városrészért tevékenykedők elismeréseit.

SZENT MÁRTON NAPJA

SZEMNEK, SZÍVNEK TETSZŐ felvonulásokkal tették 
emlékezetessé Szent Márton napját november 
11-én Pestszentlőrincen, majd 12-én a kerület 
másik városrészében, Pestszentimrén. Sok 
százan gondolták úgy, hogy nem hiányozhat-
nak az önkormányzat támogatásával, a XVIII. 
kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében megrendezett felvonulásról. 

RENDŐRI BEMUTATÓ

A RENDŐRÖK VÁLTOZATOS MUNKÁJÁRÓL némi 
filmipari túlszínesítéssel tévésorozatok tucatjai 
regélnek, amelyekhez kikérték a hivatásosok 
tanácsait is. A BRFK XVIII. kerületi Rendőr-
kapitánysága a hagyományaihoz híven nyílt 
napot szervezett november 5-én, amelyen az 
általános iskolások örömére bemutatókat tar-
tottak a rend őreinek szerteágazó feladataiból.

ADVENT KEZDETÉN

IDÉN DECEMBER 1-ÉN LESZ ADVENT első 
vasárnapja, s ezzel megkezdődik az adventi 
időszak, amelynek a hetei után a karácsonyt, 
Jézus megszületését ünneplik a keresztények. 
December 1-jén a pestszentlőrinci Piac téren 
megnyílik a jégpálya, amely a korábbi 800 
forint helyett mindössze 300 forintért lesz idén 
látogatható és várhatóan februárig lesz nyitva.
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Megválasztották Karácsony Gergely főpolgármester helyetteseitKÖZÉLET

Az alakuló ülésen Karácsony 
Gergely azt ígérte, hogy három 
pillér szerint vezetik a várost az 
elkövetkező öt évben: 

– Senki nem dönthet a bu-
dapestiek nélkül, senki nem 
veheti el a budapestiektől azt, 
ami az övék, és senki nem ve-
heti el a budapestiek jövőjét.

A főpolgármester hozzátette: 
az új vezetés nem engedi gyengí-
teni vagy szűkíteni a város auto-
nómiáját, sőt visszakövetel olyan 
jogokat, amelyeket az elmúlt év-
tizedekben elvettek tőle.

– Azt fogjuk tenni, amit 
ígértünk – jelentette ki, utalva 
arra, hogy szerinte az ellenzék 
programja alapján kaptak fel-
hatalmazást a városvezetésre. 

Karácsony Gergely a jövő-
ről szólva hangsúlyozta, hogy 
előnyben részesítik majd a kö-
zösségi közlekedési formákat, 
figyelnek a belső és a külső ke-
rületek egyenletes fejlődésére, 

ösztönzik a kultúra fejlődését, 
s elutasítják a vegzálását, min-
den döntés előtt kikérik az 
érintettek véleményét, és nyi-
tott, átlátható, korrupciómen-
tes városházát akarnak.

– Budapest a nemzet fő-
városa, azaz mindannyiunké, 
bal- és jobboldaliaké, férfiaké 
és nőké, bringásoké és autóso-
ké, tehát mindenkié. Minden-
kinek a partnere leszek, aki a 
budapestiekért tenni akar, és 
ellene leszek azoknak, akik a 
budapestiek ellen tesznek.

Az új főpolgármester azt is 
elmondta, hogy mindig az élet-
minőség mellé kíván állni, a 
beton helyett a fákat választja, a 
stadionok helyett az egészségügyi 
intézményeket, s ennek szellemé-
ben igyekeznek meghozni dönté-
seiket az alakuló ülésen is.

A napirendi pontok tár-
gyalása előtt Temesi István, a 
Fővárosi Választási Bizottság 

elnöke ismertette a bizottság 
munkáját. Eszerint a választá-
si kampány meglehetősen ak-
tív volt. Rengeteg jogorvoslati 
kérelem érkezett a választási 
bizottsághoz, amelyek első-
sorban a plakátkihelyezést, a 
kampány módját és eszközeit 
kifogásolták. Összesen 288 
határozatot hozott a választási 
bizottság, és 40 esetben kérték 
ezek felülvizsgálatát. Temesi 
István összességében eredmé-
nyesnek értékelte a választási 
bizottság munkáját, és sok 
sikert kívánt a megválasztott 
képviselőknek.

A Fővárosi Közgyűlés meg-
választotta Karácsony Gergely 
öt helyettesét: Gy. Németh Er-
zsébet (DK) a humán és kultu-
rális területekért, Tüttő Kata 
(MSZP) a városüzemeltetésért, 
Dorosz Dávid (Párbeszéd) a 
klímavédelemért, Kerpel-Fro-
nius Gábor (Momentum) a 

korrupcióellenes harcért, az 
átláthatóságért, Kiss Ambrus a 
pénzügyekért és a Városháza 
üzemeltetéséért felel a jövőben. 
Karácsony Gergely bejelentet-
te, hogy a főjegyzői tisztségre 
kiírt pályázat eredményes volt, 
s ennek alapján november 11-
től dr. Számadó Tamást nevezi 
ki Budapest főjegyzőjévé. 

Az előterjesztett határozati 
javaslatok alapján a képviselők 
megítélték Tarlós István koráb-
bi főpolgármester felemelt vég-
kielégítését, megválasztották a 
Fővárosi Önkormányzat bi-
zottsági tisztségviselőit, egyes 
közüzemek igazgatóságának 
és felügyelőbizottságának tag-
jait, úgy döntöttek, hogy a 
Duna-parti építési szabályzat 
V. ütem II. szakaszához kap-
csolódóan változtatási tilal-
mat rendelnek el a Római-part 
területére, továbbá határoz-
tak a Városliget fejlesztésével 
összefüggő kérdésekről, az 
Egészséges Budapest Program 
továbbfejlesztéséről és más Bu-
dapestet érintő kérdésekről.

B. Z.

�A Fővárosi Közgyűlés november 5-i alakuló ülésén letették az esküjüket 
a képviselők, s megválasztották az új főpolgármester-helyetteseket és 
a bizottságok tagjait.
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MEGALAKULT 
AZ ÚJ FŐVÁROSI 

KÖZGYŰLÉS

Képviselői fogadóórák
SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester
MSZP, polgarmester@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

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

KŐRÖS PÉTER
alpolgármester
MSZP
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján
10–12 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban.

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

SOMODY LÁSZLÓ
alpolgármester
Momentum
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Minden hónap első keddjén 17–17.45, 
Kerekerdő óvoda.

BANGA ZOLTÁN
LMP, 06-30-779-6786
banga.zoltan1@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

BAUER FERENC
Fidesz–KDNP, 06-159-9592
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DABASI OTTÓNÉ
Demokratikus Koalíció
06-20-592-4800 
evadabasiO4@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS
Fidesz–KDNP, 06-20-412-2850
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 
18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-20-335-1708
feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között
a Darus utcai iskolában, minden
pénteken 16–18 óra között a Gloriett
sportiskolában. További napokon
előzetes egyeztetés alapján.

GALGÓCZY ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-851-9059
Előzetes egyeztetés alapján

KASSAI DÁNIEL
Független, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10–14 óra között
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.

KISS RÓBERT
Fidesz–KDNP
kisrob@freemail.hu
06-20-572-6681
Előzetes egyeztetés alapján.

LÁNG ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-30-951-7227
lang.istvan01@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-942-7379
levai.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu 
Fogadóóra: Minden hónap első 
péntekén 17-19 óra között a Jobbik 
Üllői út 489. alatt lévő irodájában, 
vagy sürgős esetben telefonon.

NAGY BALÁZS
Momentum
06-20-206-7355
nagy.balazs.istvan@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

NAGY KÁROLY
Momentum
nagy.karoly@momentum.hu
www.facebook.com/nagykaroly.
momentum
Előzetes egyeztetés alapján.

PÁL NORBERT
MSZP, 06-20-458-2551
palnorbert.pestimre@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
Fidesz–KDNP
06-30-455-7479
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.
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Fővárosi támogatással jelentős változások történhetnek KÖZÉLET

RÖVIDÍTENI KÍVÁNJÁK A VÁRÓLISTÁT
Szaniszló Sándor polgármester személyesen felügyeli az egészségügyet
Folytatás az 1. oldalról
– Figyelemmel kísérem a közös-
ségi média bejegyzéseit, és a na-
pokban találkoztam egy ilyennel: 
„Ó, már egy hónapja hatalmon 
vannak, de még nem láttunk 
semmit.” Gondolom, egy város 
életét megszervezni nem 24 órás 
feladat, mégis, mi történt az eltelt 
egy hónapban?
– A kormányok nem véletlenül 
szoktak száz nap türelmi időt 
kérni. Ez az államigazgatásban 
és egy ilyen nagy önkormány-
zatnál is igaz. Gondoljunk bele, 
október 13-án volt a választás, 
ehhez képest csak október 30-
án állt fel az új képviselő-testü-
let. A következő héten vették fel 
a munkát az alpolgármesterek 
meg a Városgazda Zrt. új vezér-
igazgatója. Önmagában két-há-
rom hónap szokott lenni, amíg 
az új vezetők megtalálják azokat 
a feladatokat, amiknek a fonalát 
fel kell venniük. Mi persze ennél 
gyorsabbak vagyunk, és nem is 
kértünk türelmi időt. De hogy 
mi történt? Például most zajlott 
le a lomtalanítás, méghozzá pél-
damutatóan. Hosszú évek óta 
először nem volt botrány, nem 
fújta a szemetet a szél napokig 
az utcákon, nem hoztak ide más 
kerületekből kamionszámra lo-
mot. Ez úgy valósulhatott meg, 
hogy a közterület-felügyeletet 
kiküldtük ellenőrizni, a Vá-
rosgazda takarított, és amikor 
elvitték a szemetet, a kollégá-
ink összeszedték, ami a házak 
előtt maradt. A kampány során 
öt-hatszáz bejelentést regisztrál-
tunk rossz járdákról, kátyúkról, 

belógó faágakról. Ezeket ugyan 
nem tudjuk soron kívül megol-
dani, de van ütemezése a mun-
káknak. Kis időt kell kérnünk, 
de azt mondom, hogy ameny-
nyiben ezek egy éven belül meg-
valósulnak, akkor jól végeztük a 
munkánkat.

TOVÁBBRA IS 
NÉGY ALPOLGÁR-
MESTER VAN

– A másik rapszodikus kérdés, 
ami fölmerült, a tiszteletdíjak 
megítélése. Ebben pengeváltás is 
volt.
– Igen, mert sajnálatosan az első 
napokban megjelent egy hír, 
hogy a XVIII. kerületben száz 
százalékkal megemeltük a fize-
tésünket. Szeretném elmondani, 
hogy a polgármesteri fizetésem 
ugyanannyi, mint az elődömé 
volt, és az alpolgármesterek fi-
zetése is ugyanannyi, mint a 
leköszönő alpolgármestereké 
volt, egy kivétellel, mert eddig 
volt egy társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester, ők így voltak 
négyen. Mi is négyen vagyunk, 
csak nálunk mindenki főállás-
ban végzi az alpolgármesteri te-
endőit. 
– A vihart inkább a testületi tagok 
juttatásának emelése kavarta.
– Itt körülbelül 30 százalékos ki-
igazítás volt. De ha megnézzük, 
hogy öt év alatt a munkadíjak, a 
szolgáltatások nem 30 százalék-
kal kerülnek többe, hanem több-
szöröződnek, én fenntartom: 
ahhoz, hogy a képviselői munkát 

valóban a lakótársakra figyel-
ve, az ő érdekeiket felvállalva 
lehessen vinni, nem lehet elvár-
ni, hogy azt, mondjuk, 130 ezer 
forintért végezzék főállásban. A 
képviselői munka igenis érdemi, 
és a képviselőt sok esetben este 
tízkor vagy éppen hétvégén is fel 
lehet hívni. Mi munkára jelent-
keztünk, és a képviselőink is.

AZ EGÉSZSÉGÜGY 
A LEGINKÁBB 
FEJLESZTÉSRE 
SZORULÓ TERÜLET
– Ha már szóba kerültek az al-
polgármesterek, kik ők, és milyen 
területet felügyelnek?
– Az általános helyettesem Fe-
rencz István, a helyettesítésemen 
kívül hozzá tartozik a szociális 
ágazat, a közbiztonsággal ösz-
szefüggő feladatok és az intéz-
ményrendszer. Kőrös Péterhez a 
városüzemeltetés, a költségvetés 
koordinálása és az önkormány-
zat gazdasági ügyeinek felügye-
lete tartozik. Somody László a 
társadalompolitikai feladatokat 
viszi, ideértve a nemzetiségi 
önkormányzatokat, az ifjúsági 
ügyeket, a civilekkel való kap-
csolattartást és a közművelődést. 
Petrovai László a fővárosi kül-
döttünk lesz, s hozzá tartoznak 
a városfejlesztési feladatok és a 
környezetvédelmi ügyek is.
– A fővárosi küldött azt jelenti, 
hogy ő tartja a kapcsolatot a Fő-
városi Önkormányzattal?
– Fővárosi ügyekben ő az a ve-
zető, aki a kerület érdekében 

egyeztet. Ide tartoznak a tömeg-
közlekedési feladatok, a fővárosi 
utak, járdák ügye, a jelzőlámpás 
csomópontok. Nem véletlenül 
magamnál tartottam az egész-
ségügyet, amiről azt gondolom, 
hogy a leginkább fejlesztésre 
szoruló terület, és a legtöbb em-
ber által érzékelhető szolgáltatá-
sa az önkormányzatnak.
– Nyilván üzenetértéke van, de 
tulajdonképpen meg is válaszol-
ta, hogy az egészségügyet miért 
tekinti kiemelt, szimbolikus kér-
désnek. A kampányban aláírás-
gyűjtés folyt annak érdekében, 
hogy addig ne kezdhessenek új 
stadion építésébe, amíg nem jut 
minden kerületbe CT, vagyis 
komputertomográf. Bár stadion 
itt nem épül, a kerületben hogy 
áll ez a vállalás?
– Részt vettem az egészségügyi 
szolgáltatók állományülésén. 
Személyesen találkozhattam 
minden munkavállalóval, aki 
a kerület egészségügyéért fe-
lel. Sorra vettük a problémákat, 
amelyekkel már hosszabb ideje 
szembesülnek, és amelyekkel 
kapcsolatban megoldást vár-
nak. Beszéltünk az orvoshi-
ányról és arról is, hogy javítani 
kell az egészségügyi dolgozók 
munkafeltételeit. Szükség lesz 
bérfejlesztésre, mivel a fiatalok 
és a szakma által elismert mun-
katársak nehezen maradnak itt, 
hiszen gyakran elcsábítják őket 
jobb fizetési körülményekkel, 
vagy éppen külföldre mennek.
– A problémák megoldására vagy 
enyhítésére milyen források áll-
nak rendelkezésre?

– Például egy pályázatnak kö-
szönhetően 147 millió forint jut 
laboratóriumfelújításra. Sajná-
latos módon a pénz több mint 
féléves késéssel érkezett meg az 
önkormányzathoz. Természete-
sen azonnal továbbítjuk a szak-
rendelőhöz, és reményeim sze-
rint mind a betegeknek, mind 
a labor dolgozóinak érezhetően 
jobbak lesznek a körülményei.
– És mikor lesz CT?
– Ez konkrét ígéret volt, és szük-
sége is van a kerületnek arra, hogy 
saját CT- és MR-berendezése le-
gyen. Ha nem találkozunk újabb 
jelentős kötelezettségekkel, amiket 
az elődeink hagytak ránk, akkor a 
jövő évben tudjuk meghozni azo-
kat a döntéseket, hogy egy évvel 
később meg tudjuk vásárolni a be-
rendezést. Figyelembe véve az épí-
tési beruházást, amelyet ez igényel, 
messze több mint egymilliárd fo-
rint szükséges. Ennek a fedezetét 
úgy kell előteremteni, hogy a pénz 
nem hiányozhat máshonnan. 
Nagyon szigorú gazdálkodást 
követően látunk lehetőséget arra, 
hogy megvegyük ezt a berende-
zést, mint a kerület legnagyobb 
beruházását. A szakrendelő fogja 
kezelni, ők fogják működtetni, és 
azt gondolom, hogy 2021-re opti-
mális körülmények között tudják 
igénybe venni a kerületi lakosok. 
Ez azért is nagyon fontos, mert 
jelenleg több mint három hónap 
a várakozási idő egy CT-vizsgá-
latra. Számításaink szerint ezzel a 
berendezéssel a várólistát három 
hétre tudjuk rövidíteni. Ez pedig 
sok esetben konkrétan életmentő 
lehet.

FELFÜGGESZTETT 
KILAKOLTATÁSOK
– Józsefvárosban rendőröknek 
ajánlanak fel önkormányzati la-
kásokat. Itt milyen elképzelés van 
az önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatban, illetve napirenden 
van-e a kerületben kilakoltatás?
– Természetesen az elsők kö-
zött csatlakoztam azokhoz a 
polgármesterekhez, akik el-
rendelték az önkormányzat 
által indított kilakoltatások 
felfüggesztését. Ezt nálunk is 
bevezettük, és nincsenek ki-
lakoltatások mindaddig, amíg 
alaposan meg nem vizsgáljuk 
az ügyeket, ami nem lehet ha-
marabb, mint a jövő év nyara. 
Szolgálati lakásokra szükség 
van. Az önkormányzatnak 
harminc-negyven lakása van 
szolgálati lakásként kiadva. 
Vannak orvosok, egészségügyi 
dolgozók, akiknek szolgálati 
lakása van, vannak rendőrök, 
és vannak tanárok vagy óvoda-
pedagógusok is. Tekintettel 
arra, hogy óriási a munkaerő-
hiány, és sok esetben éppen egy 
önkormányzati szolgálati la-
kással lehet itt tartani vagy ide-
hozni egy orvost, aki eddig vi-
déken élt és ott praktizált, meg 
fogjuk tartani ezt a lehetőséget. 
Természetesen nem tévesztjük 
szem elől azt sem, hogy ön-
kormányzati lakást elsősorban 
gyermekes rászorulók számá-
ra kell biztosítani, különösen 
azoknak, akik azt fenn is tud-
ják tartani.
– Október 23-án nem a polgár-
mester mondta az ünnepi beszé-
det, hanem a helytörténeti mú-
zeum vezetője. Ez tudatos döntés 
volt, és erre lehet számítani a foly-
tatásban is?
– Eddig az önkormányzati dísz-
beszédeket sokszor elvitte a po-
litika. Aktuálpolitikai tényezők 
kerültek bele, ami a jelenlevők 
meg a lakosság egyik felét bizto-
san sértette. Mi ezen változtatni 
szeretnénk, mert azt mondjuk, 
hogy nekünk minden kerületi 
lakótársat szolgálnunk kell, az 
ügyeiket meg kell oldanunk. Én 
minden pestszentlőrinci és pest-
szentimrei lakos polgármestere 
szeretnék lenni, márpedig ennek 
az is része, hogy nem sérthetjük 
meg mások politikai nézeteit, 
a közélethez való viszonyulását 
azzal, hogy csak az egyik oldal 
mondanivalóját szajkózzuk. Mi 
ezzel a gyakorlattal szakítani 
fogunk, és minden ünnepségen 
igyekszünk olyan beszédet mon-
dani, amely találkozik a többség 
ízlésével. 
– Karácsony Gergely a kampány-
ban konkrét ígéreteket tett a ke-
rület fejlesztésével kapcsolatban. 
Most meg kell próbálni ezeket 
megvalósítani? 
– Én a próbánál erősebb kifeje-
zést használnék, ki kell járnunk a 
kerület számára fontos fejlesztése-
ket. Ilyen az 50-es villamos meg-
újítása, az Üllői út és a Nagykőrösi 
út felújítása és a Cséri-telepen a 
rekultiváció megkezdése. Ezeket 
a célokat a megválasztott főpol-
gármester azóta megerősítette. 
Fővárosi képviselőként és polgár-
mesterként akkor végzem jól a 
munkámat, ha az eljövendő öt év-
ben ezek a nagyon régóta aktuális 
beruházások megvalósulnak.
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Az őszi munkák közben is virul a kerületKÖZÉLET

AVAR ÉS ÁRVÁCSKÁK
Ha a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Közterületi Kertészeti Osztályának mot-
tót kellene választania októberre és novemberre, akkor feltehetően a fenti cím lenne az. 
Több mint 1100 tonna lombhulladék összegyűjtése és 60 ezer árvácska kiültetése vár a 
városüzemeltető cég munkatársaira. 

Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re egy igazi zöld kerület, a 120 
hektárnyi zöldfelület és a 65 ezer 
köztéri fa jelentősen befolyásol-
ja, szépíti a kerület arculatát, és 
nem elhanyagolható a levegőmi-
nőség-javító szerepük sem. A 
hatalmas zöldfelületnek és a 
sok fának azonban „ára” van, 
az egész éves gondozás mellett 
ősszel gondoskodni kell az avar 
összetakarításáról és elszállításá-
ról is. 

ÁTCSOPORTO SÍT VA 
HATÉKONYABBAK 
LESZNEK

A munkaerőhiány a közterületi 
kertészeti osztályon is érzékelhe-
tő, kevesebb munkatársuk van, 
mint amennyire szüksége lenne 
a kerületnek. Haigl Béla osztály-
vezető elmondta, hogy a haté-

konyságot átcsoportosításokkal 
próbálják növelni, s ennek kö-
szönhetően már pozitív vissza-
jelzések is érkeztek a lakosságtól. 

– Az idén másképpen vé-
gezzük az avargyűjtést, mint az 
előző években. Korábban a kol-
légáink meghatározott, kisebb 
létszámú csapatokban gyűjtöt-
ték a lombhulladékot, párhu-
zamosan a kerület különböző 
pontjain. Most a lehető legtöbb 
munkatársunkat egyszerre ve-
zényeljük egy adott közterületre, 
lakótelepre, és azt a helyet erő-
forrásainkhoz mérten próbáljuk 
a leggyorsabban megtisztítani 
az avartól. A lombhulladékot az 
összegyűjtés után el is szállítjuk. 
A Városgazda ügyfélszolgálatá-
ra érkeztek már visszajelzések a 
Szent Lőrinc-lakótelepről, ahol 
először próbáltuk ki az átcsopor-
tosított avargyűjtést, s a lakók 
elégedettségüket fejezték ki a 

gyors és hatékony munkavégzé-
sünkkel kapcsolatban – osztotta 
meg lapunkkal az osztályvezető. 

VIRÁGOKKAL 
KÉSZÜLNEK  
A TAVASZRA

Nemcsak az avarra fókuszál az 
ősz végi időszakban a kertészeti 
osztály, hiszen a közterületekre 
ugyanebben az időszakban ülte-
tik ki a jövő évi virágok jelentős 
részét. 

– Hatvanezer, saját kertésze-
tünkben nevelt árvácskát ülte-
tünk ki a közterekre, így amikor 
véget ér a tél, egyből virágos ut-
cákon, tereken sétálhatnak majd 
a lakosok. Tizenötezer palántát 
megtartunk tavaszra, ha bárhol 
pótolni kell majd a virágokat, 
akkor legyen miből – tudtuk 
meg Haigl Bélától. 

SIMÁN JÁRHATUNK ÚJABB 
16 KILOMÉTEREN 
Egy jó járdán könnyebben rollereznek a gyerekek, biztonságosabban közlekedhetnek a 
felnőttek, és az utcaképet is szebbé varázsolja. A 2019-es járdaprogram teljesült, több 
mint 16 kilométernyi felújított járdaszakaszt vehettek birtokba a kerületi lakosok. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 430 kilométeres járdahálózatából mintegy 100 kilométernyi újult meg, 
valamint új járdaszakaszok is épültek az elmúlt években a járdaprogramnak köszönhetően. 2019-re  
16 216 folyóméter járda szerepelt a tervekben, és a tervezett járdák októberre el is készültek. 

– Idén is az ügyfélszolgálatunkra érkezett lakossági bejelentések, illetve az önkormányzati kérések alap-
ján dőlt el, hogy milyen utcákban építhetünk járdákat. A legtöbb helyen aszfalttal burkolt járdákat kivite-
leztünk, de a Thököly úton és a Kondor Béla sétányon viacolorfelületű járda épült – tudtuk meg Varsányi 
Balázstól, a Városgazda Zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divíziója Mélyépítési Osztályának vezetőjétől.

A járdák mellett a Lakatos-lakótelepen önkormányzati megrendelésre két elöregedett lépcsőt is 
felújítottak a városüzemeltető cég munkatársai, így az érintett tömbházak megközelítése is biztonsá-
gosabbá vált. 

Nagyobb csapatban veszik kezelésbe a köztereket 

Az árvácskák jól tűrik a telet

HELYZETBE HOZNI A HELYI 
VÁLLALKOZÁSOKAT

Fórumot tartottak a kerületi vállalkozók. Ez az esemény félévente ismétlődik, de ez volt 
az első alkalom, hogy hivatalosan találkozhattak az új polgármesterrel.

Rendszeresen – legalább félévente – tart fórumot a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kerületi 
szervezete. A Gombás Étteremben szervezett eseménynek az a célja, hogy a kamara beszámoljon az 
elvégzett munkáról, és hogy olyan képzéseket, előadásokat, beszélgetéseket kínáljon, amelyek segítik 
a kerületben működő vállalkozásokat abban, hogy jobban értsék és alkalmazni tudják az adótörvé-
nyeket, a szabályozásokat, az adminisztratív kötelezettségeket. A kamara időről időre meghív olyan 
vendégeket, akik segíthetik a helyi vállalkozások tevékenységét. Erdődy Viktor elnök november 12-én 
Szaniszló Sándort, a kerület új polgármesterét mutatta be.

– Régóta ápolok jó kapcsolatot az elnök úrral, s remélem, ez a jó kapcsolat jellemzi majd a közös 
munkánkat is – mondta Szaniszló Sándor a találkozón. – Sok projekt fut most a kerületben, ezekről 
még az előző önkormányzat kötött szerződést, ezekbe bekapcsolódni már nem lehet. De most kijelen-
tem önöknek: a célunk az, hogy helyzetbe hozzuk a helyi vállalkozásokat. Most minden átalakulóban 
van, a költségvetés is átmeneti, de ígérem, hogy folyamatosan tájékoztatni fogjuk önöket. Az együtt-
működésemet tudom most felajánlani.

A november 12-i találkozón a hitelezéssel, a kerületi fejlesztési tervekkel kapcsolatban hangzottak 
el érdekes előadások.

K. Gy.

SZENT MÁRTA-ÉRDEMREND 
GOMBÁS ANDRÁSNAK
A főváros egyik legrégebbi civil szervezete, a 107 éves múlttal rendelkező Pestszent-
lőrinci Kaszinó Egyesület hagyományteremtési céllal díjazni kívánja a XVIII. kerületi 
vendéglátásban tevékenykedő vállalkozókat, akik több évtizede szolgálják a kerület 
lakosságát. A Szent Márta-érdemrend egy életmű díj, amelyet idén Gombás András 
vehetett át. 

Miért éppen Szent Márta? Ő volt az aki, míg az emberek Jézust hallgatták, dolgozott, felszolgálta az 
ételeket, megvendégelte a hallgatóságot. A történelem során innen ered, hogy ő lett a szolgálók, házi-
asszonyok, szakácsok, pincérek, vendéglátósok védőszentje.

Az első alkalommal 2019-ben átadott díjat a nagy hagyományokra visszatekintő Gombás Étterem 
tulajdonosa, Gombás András kapta.

Kevés olyan kerületi lakos van, aki Gombás Andrást ne ismerné, vagy ha személyesen nem is, de 
biztos, hogy élvezte a nagy gondossággal elkészített ételeket. Az elmúlt közel 30 év alatt nagyon sok 
családi eseményt – esküvőt, keresztelőt, születésnapot – tartottak vendéglőjében. Gondos házigazdája 
a BKIK kerületi rendezvényeinek, céges rendezvényeknek.

Éttermében sok tanuló ismerte meg a szakma alapjait, finomságait, a szakmai alázatot. Nyitott és 
üzemeltetett éttermet Németországban is, mellyel öregbítette a magyar gasztronómia hírnevét. Min-
dig fontos volt számára az igényesség, nagy tisztelője a Gundel családnak, amelyhez szakmai barátság 
is köti. Nem véletlen, hogy idén is több szervezet (BKIK, VOSZ, MUISZ stb.) jelölte a szakmai életútja 
elismeréseként Gundel Károly-díjra.

Városkép
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Budapest Airport: rekordnyereséggel zárhatja az évet a cég KÖZÉLET

A Budapest Airport már 2017-
ben is jelentős, csaknem kétsze-
res eredménynövekedést ért el az 
előző évhez képest. Ez a tenden-
cia azóta is töretlen. A 2017-es 
123 milliárd forintos eredmény 
2018-ra két és félszeresével nö-
vekedett. Még szembetűnőbb a 
különbség, ha a 2016-os adatok-
hoz hasonlítjuk, ahol azt látjuk, 
hogy két év alatt ötször annyi 
pénz folyt be a céghez. 

A BA bevételei elsősorban a 
légitársaságoktól származnak: 
100 forintból 75-öt ebből a for-
rásból – ezen belül is a belföldi 
fapados légitársaságoktól, vélhe-
tően elsősorban a Wizz Airtől – 
szed be a cég, amelynek tulajdo-
nosai a 2018-as eredmény után 
csaknem 25 milliárd (25 ezer 

millió) forint osztalékot vettek 
ki a vállalatból. 

100%-IG KÜLFÖLDI 
KÉZBEN
A Budapest Airport tulajdo-
nosi szerkezetében négy főbb 
részvényes szerepel jelenleg: 
egy kanadai nyugdíjalap 55,44, 
egy szingapúri befektetési alap 
23,33, egy kanadai befekteté-
si alap 21,23 és a német állami 
fejlesztési bank 5 százalékos tu-
lajdoni hányaddal. Ez a helyzet 
2011-ben alakult így, bár a tu-
lajdonosok köre azóta változott, 
de ebben az évben került külföl-
di kézbe az addigi 25% magyar 
állami tulajdon, amikor a má-
sodik Orbán-kormány, szakít-

va saját korábbi álláspontjával, 
eladta a nemzeti részesedés ma-
radékát is. 

UTASONKÉNT 3000 
FORINT TISZTA 
HASZON 

A budapesti reptéren több mint 
3000 forint jut egy utasra az 
üzemi eredményből, az osztrák 
fővárosban alig 2500, a cseh fő-
városban pedig kevesebb mint 
2000. Minden utason 3 ezer fo-
rintot keres tisztán a budapesti 
reptér, és ezzel a bécsit is előzi.

Átlagosan 33 eurót kérnek 
minden egyes utas után, tehát 
közel 10 ezer forintba kerül, 
hogy megnézik az okmányain-

kat, átvizsgálják a csomagjain-
kat, és van hol leülni kulturált 
körülmények között. Igaz, ebben 
már a kereskedelmi bevételek is 
benne vannak (repülőterek egy-
ben plázák is).

Összesen három különböző 
célra 3,9 milliárd forintnyi uniós 
támogatást is kapott a Budapest 
Airport. Az elmúlt 11 évben ter-
minálfelújításra, a határellenőrzés 
fejlesztésére és a SkyCourt építé-
sére, valamint a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentésére kapott a 
cég pénzt az uniós kasszából. Ez 
utóbbi azért érdekes, mert a légi-
közlekedés CO2-kibocsátása egy 
kilométerre vetítve 20-30-szor 
nagyobb, mint a vasúti, vagy a 
közúti közlekedésé. 

TOVÁBB NÖVE KED-
NEK – KÍNAIBARÁT 
TERVEK

Az eddigi és a várható eredmé-

nyek tükrében nem csoda, ha 
a Budapest Airport a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtér to-
vábbi bővítését tervezi. Egy ok-
tóber eleji bejelentésük szerint 
a forgalomnövekedés az idén 
sem állt meg, várhatóan csak-
nem 17 millió utassal zárja az 
évet a reptér, a Budapest Air-
port pedig a növekedés üteme 
és a soha nem látott mennyi-
ségű új járat miatt vadonatúj 
terminál építését is tervezi. Az 
új utasforgalmi épület várható-
an 2025-ben készül el. 

A kínai utasok növekvő szá-
mára reagálva a Budapest Air-
port kínaibarát reptérré kíván 
válni, ennek részeként kerültek 
kihelyezésre az ivókutak, lesz 
meleg- és forróvíz vételi lehető-
ség, a duty free üzletekben meg-
jelentek a kínai fizetési módok, a 
terminálokban pedig a kínai tá-
jékoztató feliratok – hangzott el 
az október 10-én tartott szakmai 
találkozón.

KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN
Intézze ügyeit kényelmesen eSzemélyivel!

A 2019. október 28. után igé-
nyelt eSzemélyi a tulajdonos 
személyi azonosítóját és lakcím-
adatát is tartalmazza, beleértve 
az állandó magyarországi la-
kóhelyet, a tartózkodási helyet, 
illetve a külföldi tartózkodási 
címet. Azok, akik korábban igé-
nyeltek ilyen típusú okmányt, 
utólag is kérhetik a lakcímada-
tok hozzáadását a kártyához az 
erre kijelölt kormányablakok-

ban. Lakcímadat utólagos rög-
zítésére 2019. november 23-tól 
személyes ügyintézés során van 
lehetőség. Fontos tudni, hogy a 
személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártyát) nem váltja ki az 
eSzemélyi, a lakcímkártyára ab-
ban az esetben is szükség lehet 
bizonyos ügyek intézésekor, ha 
ezeket az adatokat már rögzítet-
ték az eSzemélyi tárolóelemén.

Az új okmány a legszigorúbb 
adatbiztonsági követelményeknek 
is megfelel, tárolóeleme biztonságát,  
az adatok jogosulatlan felhaszná-
lástól való védelmét az okmányhoz 
tartozó PIN-kódok biztosítják. Az 
új típusú személyigazolvány már 
használható az egészségügyi ellá-
tásban és több közösségi közleke-
dési szolgáltatónál. Csipje – egye-
bek mellett – akár két vész esetén 
hívandó telefonszámot is tárol. A 

biztonságot növeli, hogy a szemé-
lyi azonosító és a lakcím, továbbá a 
társadalombiztosítási azonosító jel 
(közismert nevén TAJ) és az adó-
azonosító jel kizárólag az eSzemé-
lyi tárolóeleméből olvasható ki, az 
arra megfelelő eszközzel, így ezek 
az adatok az okmány felületén már 
nem láthatók. 

Az eSzemélyivel intézhető 
ügyek:

•  a tárolóelemmel rendelkező sze-
mélyazonosító igazolvány érvé-
nyességének ellenőrzése;

•  okmányirodai és kormányab-
lak-ügyfélszolgálatokon a táro-
lóelemen található adatok és az 
azokhoz hozzáférési jogosultság-
gal rendelkező szervezetek ügyfél 
általi ellenőrzése; 

•  a társadalombiztosítási azonosító 
jelhez (a TAJ-hoz) való gyorsabb 
hozzáférés az egészségügyi ellátás 
során, illetve a sürgősségi egész-
ségügyi intézkedés megkönnyíté-
se érdekében; 

•  az adóazonosító jel és a kapcsoló-

dó adatkör kiolvasása az adóügyek 
intézésekor az adóhatóság előtt; 

•  a személyi azonosító kiolvasása az 
ügyintézés során; 

•  a lakcímadat kiolvasása az ügyin-
tézés során; 

•  vészhelyzet esetén értesítendő te-
lefonszáma; 

•  elektronikus azonosítási szolgálta-
tás a Központi Azonosítási Ügy-
nökben.

Az új eSzemélyi komfortosab-
bá teszi a magyar állampolgárok 
mindennapjait azáltal, hogy segíti a 
gyors és hatékony ügyintézést.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�2019-es adatok ugyan érthetően még nem állnak rendelkezésre, 
de az előző évek növekedési üteméből megjósolható: az idei évben 
újabb rekordot dönt a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető cég. A 

növekedés egyik motorja a fapados légitársaságok, elsősorban a Wizz Air 
járatszámainak bővülése.

�Az újonnan kiállított eSzemélyi tárolóeleme már a személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmaz-
za, így azok az állampolgárok, akik ilyen igazolvánnyal rendelkeznek, számos ügyet intézhetnek 
kényelmesen és gyorsan akár otthonról is. 

13 új úti cél és járatsűrítések a téli menetrendben13 új úti cél és járatsűrítések a téli menetrendben

Első lépések 
zajügyben
Bár a Budapest Airport 
egyelőre nem tett lépé-
seket a sokakat érintő 
zajprobléma megoldá-
sának irányába, Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata első in-
tézkedéseinek egyikeként 
megkezdte a kampány-
ban is megígért Zajta-
nács újbóli felállításának 
előkészítését. Jelenleg a 
2010 után megszüntetett, 
ám korábban hatékonyan 
működő testület korábbi 
vezetője dolgozik azon, 
hogy a Zajtanács hangsú-
lyozottan szakemberekből 
és nem politikusokból álló 
csoportja újra meg-
kezdhesse a munkát a 
repülőtér okozta zajszeny-
nyezés csökkentése és az 
érintett lakosok számára 
juttatandó kompenzációk 
kiharcolása érdekében 
– tudtuk meg Somody 
László alpolgármestertől, 
aki a leginkább érintett 
Erzsébet-Bélatelepi 
városrész önkormányzati 
képviselője is.

JÓL KERES A BUDAPEST AIRPORT
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Az önkormányzat képviselő-testületének 2019. június 17-i ülésén született határozatok és interpellációKÖZÉLET

MEGSZÉPÜL A KONDOR BÉLA SÉTÁNY 
Közös játszótér ép és fogyatékkal élő gyermekeknek a Herrich Károly téren 
1. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással elfogadta a képvi-
selő-testület 2019. II. félévi mun-
katervét az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint.
2. A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag jóváhagyta „A Herri-
ch Károly téren befogadó játszótér 
fogyatékkal élő és ép gyermekek 
számára” építési beruházást az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
beruházási alapokmányban foglal-
taknak megfelelően bruttó 75 millió 
forintos összeggel.
3. A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan jóváhagyta 
a „Gyöngyvirág utca 49–51. A-épü-
let, tető felújítása” építési beruházást 
az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti beruházási alapokmányban 
foglaltaknak megfelelően bruttó 
59.413.518 forintos összeggel.
4. A testület 20 igen szavazattal 
egyetértésben jóváhagyta a „Kon-
dor Béla sétány környezetrendezése 
I. ütem (hrsz. 151164, 151126/56 és 
151126/57)” építési beruházást az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
beruházási alapokmányban foglal-
taknak megfelelően bruttó 70 millió 
forintos összeggel.
5. A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag felhatalmazta 
a tulajdonosi bizottságot arra, hogy 
a végleges megállapodástervezet és 
bérleti díj ismeretében döntsön a 
Pestszentlőrinc vasútállomás épüle-
te mellett (154447/9 hrsz., kb. 2000 
m2-es, melléklet szerinti része) a la-
kossági P + R parkoló kialakításáról. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert, hogy folytasson tárgyalásokat 
az érintett felekkel a megállapodás 
szövegének véglegesítésére, és azt 
terjessze a tulajdonosi bizottság elé 
döntéshozatalra.  

A testület  20 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött úgy, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
parkolási rendjéről és a parkolóhe-
lyek megváltásáról szóló 44/2007. 
(XII.21.) sz. önkormányzati ren-

delet 10. § (1) bekezdése és az ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
sz. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján határozatlan időre 
haszonkölcsön-szerződést köt a 
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnáziummal 
a Szurmay tábornok utcában (hrsz. 
158909), a Szent László utcában 
(hrsz.158920) és a Bajcsy-Zsilinsz-
ky úton (hrsz.158468) megépülő 48 
parkolóhely használatáról. A kép-
viselők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert a szerződés aláírá-
sára, valamint az egyéb szükséges 
intézkedésekre.  

A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyöntetűen felhatalmazást 
adott a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-nek arra, hogy az 
önkormányzat és a társaság között 
fennálló feladatellátási szerződés 
IX. fejezetében foglalt feladatokhoz 
kapcsolódóan legfeljebb 40 millió 
forintos keret erejéig támogatást 
nyújtson a kerületi sportszerveze-
teknek. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
6. A testület 12 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással 
felkérte és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a testület 2019. II. 
félévi munkatervében meghatá-
rozott következő rendes ülés idő-
pontjáig döntsön és nyilatkozzon 
a 2019/2020. évi tao-pályázatokkal  
kapcsolatosan felmerülő finanszí-
rozási, megvalósíthatósági kérdé-
sekben, az illetékes szakbizottságok 
véleményének kikérését követően, 
minden olyan esetben, amikor a 
döntési határidő megelőzi a soron 
következő testületi ülés időpontját. 
A polgármester a döntésekről a kö-
vetkező testületi ülésen tájékoztatja 
a képviselő-testületet. 

A testület 12 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással 
felkérte és felhatalmazta a pénz-
ügyi ellenőrzési bizottságot, hogy 

a polgármester javaslatára a  képvi-
selő-testület 2019. II. félévi munka-
tervében meghatározott következő 
rendes ülés időpontjáig döntsön 
minden olyan esetben az önkor-
mányzat által benyújtható pályáza-
tok beadásáról, megvalósításáról, 
amik esetében a benyújtási határidő 
megelőzi a soron következő képvi-
selő-testületi ülés időpontját, és a 
szakmai anyag hiánya miatt a ko-
rábbi testületi üléseken nem lehetett 
meghozni a pályázatok benyújtásá-
ról szóló döntést. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
tegye meg a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedéseket és nyi-
latkozatokat. 

A polgármester a döntésekről a 
következő testületi ülésen tájékoz-
tatja a képviselő-testületet. 

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy jóváhagyja és támo-
gatja Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre önkormányzatának az Or-
szágos Futópálya-építési Program 
pályázati felhívására a Krepuska 
Géza-telep és a Deák Ferenc „Bam-
ba” Sportcentrum helyszínére be-
adott pályázatát. Az önkormányzat 
nyertes pályázat esetén vállalja a re-
kortán futópályák funkció szerinti 
fenntartását, folyamatos karbantar-
tását és üzemeltetését – biztosítva 
annak bárki általi ingyenes, korlá-
tozás nélküli használatát az átadás-
tól számított legalább 5 évig.  

A testület úgy döntött továbbá, 
hogy nyertes pályázat esetén az ön-
kormányzat biztosítja a pályázatok 
megvalósításához szükséges 50 szá-
zalékos önerőt, de futópályánként 
legfeljebb 35 millió forintot, ösz-
szesen 70 millió forintot a 2020. évi 
költségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre és nyilatkoza-
tokra.
7. A testület 14 igen szavazattal és 
6 tartózkodással úgy döntött, hogy 

2019. augusztus 31-vel közös meg-
egyezéssel megszünteti a 2016. 
július 18-án létrejött köznevelési 
szerződést a Csoda-bogár Ház Fej-
lesztő Óvoda fenntartójával, a Loza-
no Nonprofit Kft-vel.

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a meg-
szüntető okirat kidolgozására és 
aláírására, továbbá a köznevelési 
szerződés megszüntetéséből eredő 
esetleges megtérítési igény érvénye-
sítésével kapcsolatos intézkedésekre.  
8. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad-
ta a helyi esélyegyenlőségi prog-
ram intézkedési tervében foglalt 
feladatok teljesítésére vonatkozó 
beszámolót az 1. sz. mellékletben 
foglaltak szerint.  
9. A testület zárt ülésen döntött a 
Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről. 
10. A képviselő-testület zárt ülésen 
bírálta el az Életfa Szociális Szolgálat 
intézményvezetői pályázatát. 
11. A testület zárt ülésen döntött 
bérleti jogviszony helyreállításáról. 
12. A képviselő-testület zárt ülé-
sen hozott tulajdonosi döntést a 
PLER Kézilabdasport Kft-vel kap-
csolatosan. 
13. A testület zárt ülésen hozott 
határozatot követelésről való le-
mondás (közterület-használati díj) 
tárgyában. 
14. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 7 tartózkodással 
elfogadta a Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzat Időse-
kért, Fiatalokért Közalapítvány 
2018. évi beszámolóját az előter-
jesztés melléklete szerint.
15. A testület 13 igen szavazattal 
és 7 tartózkodással jóváhagyta a 
Közalapítvány a XVIII. kerület 
Közbiztonságáért 2018. évi támo-
gatási szerződéssel kapcsolatos el-
számolását.
16. A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal és 7 tartózkodással fogadta 
el a lejárt határidejű képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót.  

17. A testület 13 igen szavazattal 
és 7 tartózkodással hagyta jóvá az 
önkormányzati adóhatóság 2018. 
évi adóztatási feladatellátási ered-
ményéről készített beszámolóját az 
előterjesztés melléklete szerinti ha-
tározattal.

Sürgősségi határozat
S1. Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) önkormányzati rendelet 30. 
§ (2) bekezdés c) pontja alapján a 
képviselő-testület 13 igen szavazat-
tal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással úgy döntött, hogy az ingatlan 
tulajdoni lapján szereplő végrehajtá-
si jog törlését követően együttes ér-
tékesítésre jelöli ki a 1183 Felsőcsa-
tári út 81. alatt található társasházi 
albetéteket: 
–  153115/A/1 hrsz-ú, 32 m2  alapte-

rületű lakás;
–  153115/A/2 hrsz-ú, 39 m2 alapte-

rületű lakás;
–  153115/A/3 hrsz-ú, 28 m2 alapte-

rületű lakás;
–  153115/A/4 hrsz-ú, 28 m2 alapte-

rületi lakás;
–  153115/A/5 hrsz-ú, 27 m2 alapte-

rületű lakás;
–  153115/A/6 hrsz-ú, 28 m2 alapte-

rületű lakás;
–  153115/A/7 hrsz-ú, 28 m2 alapte-

rületű lakás. 
Az értékesítés formája nyílt árverés, 
a teljes ingatlan (az összes albetét) 
kikiáltási ára az értékbecslésben 
meghatározott bruttó 30.923.000 
forint.  

A képviselő-testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert az 
árverés sikeres és eredményes lebo-
nyolítása érdekében az árverés ki-
írására és az egyéb szükséges intéz-
kedésekre, sikeres árverés esetén az 
adásvételi szerződés aláírására.

A testület felkérte a polgármes-
tert továbbá, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket arra, hogy a la-
kás értékesítéséből befolyó összeget 
a lakásért életjáradék rendszer fenn-

tartására vagy az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások felújítására, 
illetve lakásvásárlásra használják fel.

18. Interpelláció 
Körös Péter önkormányzati képvi-
selő (MSZP) Bírságolás gyakorlata 
címmel nyújtott be interpellációt 
dr. Molnár Ildikó címzetes főjegy-
zőhöz.

Mint írta, nagy port kavart a 
Hengersor utcában illegálisan mű-
ködő betonkeverő üzem működé-
se. A botrány kirobbanása óta az 
is világossá vált, hogy a területen 
működő üzembe be-, illetve onnan 
kiszállítást végző tehergépjárművek 
sok esetben szabályellenesen, az út-
padkán parkolnak. 

A nyilvánosságra került fotók 
alapján ezt akkor is megtették, ami-
kor a kerületi közterület-felügyelet 
járőrei a helyszínen tartózkodtak.

A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel a címzetes főjegyzőnek: 

– A legutóbbi képviselő-testü-
leti ülés óta a közterület-felügyelet 
munkatársai hány alkalommal in-
tézkedtek a Hengersor utcai beton-
keverő üzem előtt a padkán parkoló 
teherautók miatt?
– Az intézkedések alkalmával össze-
sen hány forint értékben szabtak ki 
bírságot? 

– Az elmúlt képviselő-testületi 
ülés óta milyen intézkedéseket tett 
az önkormányzat az illegálisan mű-
ködő betonkeverő üzem bezáratása 
vagy működésének végleges felfüg-
gesztése érdekében?  

Dr. Molnár Ildikó címzetes fő-
jegyző az alábbiakat válaszolta: „Tá-
jékoztatom a képviselő urat, hogy 
írásban fogunk válaszolni, mert a 
Budapesti Rendőrkapitányság XVI-
II. kerületi Rendőrkapitányságával 
együtt folynak az ellenőrzések. A 
rendőrkapitányt írásban megkeres-
tük, válasza megérkezését követően 
a lehető leggyorsabban válaszolunk 
Önnek.”

A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határozatot.

A május 16-i ülés interpellációja 
A november 5-i számban megjelent rendeletek, határozatok folytatása

32. Interpellációk 

1. Kőrös Péter (MSZP) Meddig szennyezhet még az illegális betonüzem? címmel nyújtott be inter-
pellációt dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz. 

Az önkormányzati képviselő azzal kapcsolatban tett fel kérdéseket, hogy a Hengersor utcában 
engedély nélkül működik egy betonkeverő üzem, amely veszélyezteti a közvetlen közelében élő 
emberek egészségét.   

– Mikor szerzett arról tudomást a polgármesteri hivatal, hogy a betonüzem nem felel meg a hatá-
lyos jogszabályi és az engedély alapját képező feltételeknek? 

– Mikor vonta vissza a Hengersor utcában működő betonüzem telephelyengedélyét?  

– Mit tett az eltelt időszakban a tevékenység megszüntetésének kikényszerítése érdekében? 

– Szabott-e ki pénzbírságot, ha igen, mekkora összeget?  

– A kiszabott pénzbírság beérkezett-e az önkormányzat folyószámlájára?

A címzetes főjegyző az alábbi válaszokat adta: 

A betonüzem által végzett tevékenység nem a hatóság által előzetesen kiadott működési engedély 
birtokában lehetséges, hanem a hatósághoz történő bejelentést követően kezdhető meg, ami így is 
történt, 2017 végén. 

Ebben az esetben a bejelentést követően a vállalkozás jogszerűen kezdhette meg a ténykedé-
sét. A hatósági eljárás során a jogszabályok előírása szerint a hatóság utólagosan ellenőrzi, hogy 
megvannak-e a szükséges engedélyek, ami ebben az esetben is megtörtént. A helyszíni ellenőrzés 
során megállapították, hogy a vállalkozásnak szakmai szabályoknak megfelelő engedélye van, 
viszont a tevékenység helyére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt eljárás indult velük 
szemben, mert azt nem tudták bemutatni és pótolni sem. A hiányosságra tekintettel a jegyző a 
tevékenység végzését kötelező határozatban megtiltotta. A hatósági eljárási szabályokra tekintettel 
jegyzői hatáskörben a döntés kikényszerítésének egyetlen eszköze a pénzbírság. A betonüzem 
esetében a szakmai és eljárási szabályoknak megfelelően az előírt fokozatosság szerint a bírság-
tétel maximumáig jutott el az ügy. Amennyiben ezen szankciók nem eredményeznek önkéntes 
jogkövetést, akkor a végrehajtásra kijelölt hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogosult a 
tényleges bezáratásra, a jegyző nem. 

Mivel a többszöri, folyamatosan emelkedő tételű, következetesen kiszabott bírság ellenére – 
melyet befizettek a Magyar Államkincstár számlájára – a jogsértő vállalkozás nem szüntette meg a 
tevékenységét, a végrehajtás érdekében a jegyző értesítette a NAV-ot.

2. Kőrös Péter (MSZP) Ilyenkor ki a felelős? címmel nyújtott be interpellációt dr. Molnár Ildikó 
címzetes főjegyzőhöz. 

A képviselő azzal kapcsolatban tett fel kérdéseket, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgár-
mesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodájának adócsoportja levélben értesítette az adó-
zókat, hogy a korábban kipostázott adószámla-kivonatban az adónyilvántartó program – dátum 
paraméterezése – hibájából nem megfelelő befizetési határidőt tartalmazó értesítőt küldtek ki.  

– Hogyan küldhettek ki több tízezer adószámla-kivonatot úgy, hogy a szakiroda egyetlen vezetője 
sem ellenőrizte azokat?

– Hogyan történik az adónyilvántartó program dátumparaméterezése?

– Hány tájékoztatót küldtek ki?

– Mekkora postai és eszközköltséggel járt ez?

– A hivatal vezetésének részéről történt-e számonkérés? 

– A költségtakarékosság érdekében miért nem lehetett a kerületi újságban, az önkormányzat hiva-
talos honlapján és közösségi oldalán közölni ezt az adminisztrációs hibát a lakossággal?

A címzetes főjegyző az alábbiakat válaszolta:

Az adócsoport egy 28 éve működő központi adóprogram segítségével állítja elő az értesítőket. 
A kiküldött értesítőben az adófizetési kötelezettség a második részletfizetési határidejét tartalmazó 
elem esetében a szoftverben helyesen beállított szeptember 16-i dátumból az egyes számot a 
nyomtatási folyamatban elhagyta a program, ami a gépjárműadó-kötelezettek csekély hányadát 
érintette. A folyamatba épített szúrópróbaszerű ellenőrzés során a gépjárműadóval kapcsolatos 
tevékenységet végző adóhatósági munkatársak a postázást megelőzően nem jeleztek semmilyen 
hibát, a vezetői ellenőrzéskor sem került felszínre ilyen jellegű probléma, vélhetően az elírások 
csekély száma miatt. Kevés lakossági jelzés érkezett az adóhatósághoz, s a tájékoztatást követően 
megértő hozzáállást tanúsítottak, hiszen a határidőben szereplő nyomtatási pontatlanság kizárólag 
a második félévi gépjárműadó fizetését érintette, semmilyen hatással nem volt az aktuális, év eleji 
adófizetési határidőre. A nyomtatási pontatlanságot követően több tájékoztatási formát is vizsgált a 
hivatal, de tekintettel arra, hogy az online médiafelületeken megindult, érzelemvezérelt nyilatkozatok 
alkalmasak lehettek volna a félreértésekre, az adózói kör közvetlen tájékoztatása mellett döntött az 
iroda, akkor is, ha az adózási közösség töredéke volt érintett. Ez azonban egyetlen adózó állampol-
gár számára sem jelentett semmilyen joghátrányt vagy érdeksérelmet.

A folyamatba épített munkavállalói és vezetői ellenőrzések szigorítása, illetve a hibát generáló, 
központilag használt informatikai rendszer országos szintű leállítása és kiváltása egy új, fejlettebb 
adóprogrammal garantálhatja, hogy a folyamatos szoftverfejlesztés mellett ilyen, a lakosság szá-
mára bosszankodást okozó pontatlanság a jövőben ne forduljon elő.

A képviselő-testület 14 igen és 5 ellenszavazattal elfogadta dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 
válaszát.
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Hagyományápoló kiállítás magas színvonalon KULTÚRA

ITT ÉS MOST A KONDORBAN
A XVIII. kerületi Művészeti 
Egyesület és a Szabad Alkotók 
Köre 2. Itt és Most Tárlat című 
közös kiállítása nyílt meg no-
vember 7-én a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban. Húsz művész 
alkotásait láthatjuk december 
1-jéig.

A megnyitón Varga Ferenc, 
az intézmény vezetője a köszön-
tőjében hangsúlyozta, hogy ez 
az év egyik legfontosabb tárlata 
kerületünkben, hozzátéve:

– Hagyományápoló kiállítás 
magas színvonallal. 

Ezután Szabó Zsófia, a Tomory 
Lajos Múzeum művészettörténé-
sze részletesen bemutatta a kiállí-
tott munkákat. Megnyitó beszédé-
ben így jellemezte a képeket:

– Aktuális létállapot lenyo-
matai az itt látható alkotások.

A megnyitó programot zene 
is színesítette, Draskóczy Zoltán 
gitárművész, zenepedagógus 
latin dallamokat varázsolt gitár-
jával a falak közé. Végezetül Ga-
ramvölgyi Béla, a XVIII. kerületi 
Művészeti Egyesület elnöke kö-
szöntötte születésnapja alkal-

mából az egyik kiállító művészt, 
Koscsó Lászlót. Egyúttal meg-
hívót adott a megjelenteknek 
a „testvér szervezet”, a Kispesti 
Helikon Kulturális Egyesület 
„Helikon 25” című kiállítására, 
amely november 21-én nyílik 
meg Kispesten a Nagy Balogh 
János Kiállítóteremben.

– Jó néha kitekinteni, megis-
merni mások munkáit – mondta. 
– Néhány kispesti képzőművész 
képe különben a Kondorban is 
látható a 2. Itt és Most Tárlaton.

(temesi) 

A KÉK SZEMŰ ANGÓRANYÚL
Anghi Csaba, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert egykori főigazgatója 
Pestszentlőrincen élt, és itt te-
nyésztette ki a kék szemű angó-
ranyulat.

Az 1901-ben született zoológus a Ma-
gyaróvári Magyar Királyi Gazdasági 
Akadémián szerzett gazdasági okle-
velet, majd a közgazdasági eEgyetem 
mezőgazdasági osztályát is elvégezte. 
Ezután az állattenyésztési tanszéken 
gyakornokoskodott, 1924-ben lett 
tanársegéd. 1930-tól a Fővárosi Ál-
latkertben dolgozott különböző be-
osztásokban, és 1956 márciusában 
nevezték ki az intézmény élére, ame-
lyet tíz éven keresztül, nyugdíjazásáig 
vezetett. Többek között elkészítette 
a magyar pásztorkutyák, a házinyúl-
fajták és a angóranyulak pontozásos 
mintamértékét.

1929-ben vette feleségül Sámi Ilona 
Magdát. Ekkor kapták nászajándékul 
Magda édesanyjától a pestszentlőrinci 
házat. Anghi Csaba itt tenyésztette ki a 
kék szemű angóranyulat. 81 esztendős 
korában, 1982. október 5-én hunyt el.

Tomory Lajos Múzeum
Helytörténeti Gyűjtemény

Közszemlén a lelkük 
legbensőbb része
Kreativitás a közszolgálatban címmel nyílt kiállítás november 11-én a Városháza Galé-
riában, ahol az önkormányzati dolgozók különféle műfajokban készített alkotásait mu-
tatták be.

Nyilvánvalóan nem Fabergék, Coco Chanelek, Lucien Hervék, Gerbeaud-k vagy Kondor Bélák állí-
tottak ki a polgármesteri hivatal földszintjén, de érdekes volt látni, hogy eredeti foglalkozásuk gyakor-
lása mellett mit képesek létrehozni a közszolgáltatásban tevékenykedők az ékszerkészítés, a varrás, a 
fotózás, a cukrászat és a rajzművészet területén. 

A kiállítást megnyitó Császár Bíró Lilla szerint alkotással fejezték ki a jelenben létezésüket, ami 
azon túl, hogy a látogatónak is néznivalót, élményt ad, saját maguk számára is fontos, jelentős értékű 
esemény. 

– Ezúttal is felmerült az az örökzöld kérdés, hogy hol kezdődik a művész és a művészet, kit foga-
dunk el igazi alkotónak. Azt-e, akinek erről papírja van, aki valamely művészi csoportosuláshoz tar-
tozik, vagy egyszerűen csak magukat a műveket kell nézni, amelyek magukért beszélnek? – mondta.

Szerinte értékelni kell önmagában azt, hogy a megnyitó közönsége együtt van, és a lelküknek ked-
ves dolgokat közösen tekinthetik meg, beszélhetnek róluk, és általuk inspirálódhatnak. 

– Ezeknek a csodás nőknek talán már az is nagy falat volt, hogy közszemlére tegyék a lelkük leg-
bensőbb részeit – tette hozzá Császár Bíró Lilla.

A kollégáknak, az ügyfeleknek különleges érzés lehetett megismerni a kiállító hölgyek olyan olda-
lát, amelyről addig fogalmuk sem lehetett. A jövőben már bizonyára más szemmel néznek rájuk, ha 
valamilyen ügy intézésekor kapcsolatba kerülnek velük. A munkatársak között bizonyára elhangza-
nak majd ehhez hasonló párbeszédek: ugye, a te izlandi tájképeidet, a te ikonjaidat, korsóról készült 
fotódat, párnáidat, tortáidat láttam múltkor a kiállításon? 

Talán jogos a kérdés, hogy miért csak a hölgyek között találtak vállalkozó szelleműeket, akik kedv-
telésük vagy akár szenvedélyük egy-egy megnyilvánulását a közönség elé tárták. A férfiak között nincs 
olyan, aki alkotótevékenységgel feledtetné a mindennapok egyhangúságát önmagával és másokkal, 
vagy csupán a bátorság kevesebb a lélek ilyen mértékű megmutatására?

A Kreativitás a közszolgálatban című kiállítást november 20-ig láthattuk a polgármesteri hi-
vatalban. 

B. Z. 

FALUTALÁLKOZÓ 
KÖRÖSFŐN
Erdélyi testvértelepülésünk ünnepelt 
A körösfői önkormányzat az idén is megszervezte a falutalálkozót, melyre a helyi lako-
sok mellett a szervezők szeretettel hazavárták a faluból elszármazottakat is.

A találkozó ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban, igét hirdetett Károly Károly 
református lelkipásztor. Ezt koszorúzás követte az első és második világháborús hősök templom mel-
lett lévő emlékművénél. Az ünnepségen részt vett Csoma Botond romániai országgyűlési képviselő, az 
RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, Talpas 
Botond a Kolozs Megyei Képviselők Tanácsának elnöke, valamint helyi közéleti, civil és egyházi szer-
vezetek vezetői. Ünnepi köszöntőt mondott Bodis László polgármester, valamint Vincze Minya István 
lelkipásztor, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese. 

Az ünnepség a Bartók Béla Művelődési Házban ünnepi műsorral folytatódott. Felléptek a helyi 
óvodások, a Kós Károly iskola színjátszó csoportjának tagjai, a Ríszegvirág Néptánccsoport jobbjai. 
Mindezt Budai Ilka Evelin és Jeler Mihály Réka könnyűzenei produkciója követte. Nagy sikert aratott 
a Kabaré című műsor, melyet a Kolozsvári Magyar Opera színművészei – Madarász Lóránt, Ádám 
János és Elek Gergely – adtak elő. Vacsora alatt a jó hangulatot a magyarországi „Két Zsivány” mulatós 
fenegyereke, valamint a helyi együttes, Áron és zenekara garantálta. 

Péntek László
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Színvonalas műsorral ünnepelték meg a lengyel függetlenség napjátKULTÚRA

LENGYEL NAP TÁNCCAL, ZENÉVEL
Színvonalas műsorral ünnepelték meg november 10-én a lengyel függetlenség napját a Fővárosi Lengyel Önkormányzat 
Akadémia utcai székházában. Az ünnepi eseményen XVIII. kerületi lengyel néptáncosok is szórakoztatták a közönséget.

A patinás épület színházterme 
ezen az esős vasárnap délutánon 
megtelt ünneplőkkel, zenészek-
kel és táncosokkal. A programot 
futóverseny előzte meg, sokan 
lengyel zászlókkal a kezükben 
futottak a főváros utcáin, hogy a 
„célállomáson” zene mellett meg-
pihenjenek. A baráti ország him-
nusza után Balogh Katarzyna, a 
XVIII. kerületi Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke és az 
ünnepi műsor egyik szervezője 
köszöntötte a vendégeket, köztük 
Marcin Sokolowskit, a lengyel 

nagykövetség konzuli osztályá-
nak vezetőjét. A beszédekből 
megtudtuk, hogy 1918. novem-
ber 5-én Lublinban alakult meg 
az új Lengyel Köztársaság első 
kormánya, élén a szociáldemok-
rata Ignacy Daszyńskival. No-
vember 11-én a lengyel légiósok 
és a lelkes diákok Józef Piłsudski 
irányításával lefegyverezték a 
Varsó területén maradt német 
helyőrséget, amelyet később el-
engedtek. A történeti emlékezet 
ez utóbbi dátumot, az idegen csa-
patok fővárosból való távozását 

tartja a Második Lengyel Köztár-
saság szimbolikus kezdetének. Ez 
lett a nemzeti függetlenség ünne-
pe, illetve napja.

A műsorban a másfél évtizede 
megalakult, pestszentlőrinc-pest-
szentimrei gyökerű Polonez 
Néptáncegyüttes fergeteges tán-
ca ragadtatta többször is tapsra 
a publikumot. Az együttes a kez-
detektől jó munkát végez, hiszen 
már a megalakulását követő né-
hány hónap alatt országos, egy-
két évvel később pedig nemzet-
közi hírnévre tett szert a különféle 

fesztiválokon, versenyeken elért 
eredményeinek, díjainak köszön-
hetően. A kerületi önkormányzat 
támogatásának köszönhetően a 
tagjai közül hárman lengyelor-
szági nyári egyetemen szereztek 
felsőfokú néptánc-koreográfusi 
szakképesítést. Néhány éve létre-
hoztak egy ifjúsági tánccsoportot 
is, tehát az utánpótlás biztosított. 

A lengyel nemzeti ünnep mű-
sorát a Hubay Jenő Ifjúsági Fú-
vószenekar szintén színvonalas 
koncertje zárta.

Temesi László 

MARAD A JÓ VISZONY
Harmincadik évfordulóját ünnepelte október végén a Reménység Nappali Szolgálat. Az eseményen részt vevő Ferencz 
István alpolgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat a továbbiakban is különös gondot fordít az idős emberekre.

Egy százezres kerületben talán ez nem is annyira meglepő: Pestszentlőrincen és Pestszentimrén 18 ezer nyugdíjas korú ember él, vagyis a 
lakosság egyötöde hatvan fölötti. Fontos tehát, hogy az önkormányzat velük, az ő ellátásukkal, illetve a nyugdíjas éveket tartalmassá tévő 
programok támogatásával is törődjön. A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat tagintézményeként működő Reménység Nappali Szolgálat október 
végén ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját. Az eseményen részt vett Ferencz István alpolgármester, aki arról biztosította az 
ünneplőket, hogy az önkormányzat és az idősek között az elmúlt években kialakult jó kapcsolat a továbbiakban is megmarad.

– Példaértékű munkát végeznek a Reménységben, ahol valódi értékek, a szeretet és a megbecsülés jelennek meg a mindennapokban – fo-
galmazott az alpolgármester, aki emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat harminc évvel ezelőtt egy düledező épületet vett kézbe és épített 
át korszerű, otthonos nappali melegedővé.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a kerület vezetése a továbbiakban is odafigyel a Reménység gondozottjainak mindennapjaira, de 
gondol a kerületben élő többi szépkorúra is. Mint ismertette, nemcsak a kerületben 2010 után megjelenő, rendkívül sikeres Nyugdíjas Aka-
démiát támogatják tovább, hanem új intézkedésként létrehozták az Idősügyi Bizottságot is, amely még aktívabb kapcsolatot eredményezhet 
a jövőben.

K. Gy.

KEDVCSINÁLÓ 
CSOKI-KONCERT 
GYEREKEKNEK
A trombitáé volt a főszerep a novemberi Cso-
ki-koncerten a Kondor Béla Közösségi Házban, 
ahol játékosan, zenei filmbejátszásokkal avatták 
be a gyerekeket a zene és a hangszerek világába. 
Miközben felharsant a népszerű fúvós hangszer a 
vászonról vagy a színpadról, elmerülhettek a mu-
zsika szépségében, harmóniájában.

Nem véletlenül Játék és muzsika 60 percben az alcíme az 
előadásnak, amelyet Zelinka Tamás zenepedagógus évtize-
dek óta tart különféle iskolákban és művelődési házakban – 
a Kondorban is csaknem két évtizede –, hiszen a játékosság 
elengedhetetlen egy ilyen vasárnap délelőttön, amikor peda-
gógusok vagy szülők elhozzák a gyermekeket, hogy közelebb 
kerüljenek nemcsak a zeneművekhez, de a megszólaló hang-
szerekhez is. 

– Azért ötvözzük az egyórás előadásban a koncertfilme-
ket, illetve egy-egy részletüket az élő produkciókkal, mert 
amit nem tudunk a színpadon bemutatni, az a filmen sikerül 
– hallottuk a neves zenepedagógustól, akinek élete és misz-
sziója a zenei felvilágosítás. – Egy-egy világhírű szimfonikus 
vagy kamarazenekar magas színvonalú előadása ámulatba 
ejtheti kis közönségét. A látvány és az elhangzott produkció 
különösen a zenét tanuló gyerekeket ösztönözheti a még jobb 
teljesítményre, a gyakorlás fontosságára, de azoknak is ked-
vet csinálhat a zenéléshez, akik még nem vettek hangszert a 
kezükbe. 

A Csoki-koncertek mindig tematikusak, november 10-én a 
trombita kapta a főszerepet, csupa olyan zenemű hangzott el, 
amely nem nélkülözte a megszólalását. Ezeken az előadásokon 
minden hónapban más és más hangszeré a főszerep. Ezúttal 
„élőben” a kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola három diákja 
fújta meg a trombitáját a hallgatók nagy örömére. Igric Balázs 
tanítványai láthatóan élvezték, hogy a Berlini Szimfonikusok 
vászonról felcsendülő zenéje előtt és után többször is bemutat-
hatták a tudásukat. 

– Azért is hasznosak ezek a bejátszások – mondta Zelinka 
Tamás –, mert a kis zenészek odahaza tovább élhetik az itt 
kapott élményt, ha rákeresnek a számítógépen a hallott ze-
neműre, illetve zenekarra, és a szülőkkel is megbeszélhetik a 
látottakat, hallottakat. Kérdéseket is felteszek a műről vagy a 
hangszerről, a jó válasz csokit ér, amit a művelődési ház biz-
tosít. Többfelé tartok a fővárosban hasonló ismeretterjesztő 
előadást, de a Kondor élen jár a fogadókészségben, immár 
két évtizede. Ez a „ház” részéről Czinczkyné Fejes Móniká-
nak is köszönhető, aki művelődésszervezőként a kezdetektől 
szervezi hónapról hónapra a Csoki-koncertet, amely legköze-
lebb, december 15-én, a karácsonyról, a karácsonyi zenéről, 
énekekről szól.

Érdemes erre a játékos zenés délelőttre elvinni a gyereke-
ket, de a felnőtteknek is élmény a Zelinka-féle egyórás játék 
és muzsika. S ne feledjük, az ügyes válaszadók nemcsak zenei 
ismeretekkel, hanem csokival is gyarapodnak… 

T. L.



9

VÁROSKÉP p 2019. november 19. XXVIII. évfolyam 20. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Kerületünkben is megemlékeztek Szent Mártonról SZÍNES

MÁRTON-NAP KÉT 
FELVONÁSBAN

A Piros iskolások eljátszották Szent Márton és a koldus történetét 

GÖNCZÖL ANDRÁS 

Német nyelvterületekről ter-
jedt el a Martinsumzug, azaz a 
fáklyás felvonulás, amely Szent 
Márton emlékét őrzi, és a szá-
mos jó cselekedetét szimbolizáló 
fényt sugároz az emberek felé.

Magyarországon jellemzően a 
német nemzetiségű települések, 
óvodák, iskolák, egyházközségek 
szervezésében gyermekek, kis-

gyermekes családok saját maguk 
készítette lámpásokkal sétatem-
póban járják a környező utcákat, 
miközben Márton-napi dalokat 
énekelnek. Kerületünkben is így 
emlékeztek Szent Mártonra.

Az első felvonás a Pestszent-
lőrinci Német Nemzetiségi Is-
kolától, ismertebb nevén a Piros 
iskolától indult. Az apró kezecs-
kék úgy szorongatták a lámpáso-

kat, mintha pótolhatatlan családi 
ékszerről lenne szó. A négyéves 
Bíborka megosztotta velünk az 
otthoni főpróba menetét is:

– A mécsest meggyújtottuk, 
lekapcsoltuk a lakás minden 
lámpáját, és örömmel láttuk, 
hogy a lámpás sötétben is jól vi-
lágít. Én még tapsikoltam is!   

A menet a lőrinci rendezvény 
központi helyszíneként szolgáló 

Piac téren pihent meg. A gyerme-
kek német nyelven rövid, ám hatá-
sos műsort adtak elő, eljátszották 
Szent Márton és a koldus történe-
tét. A Márton-napi tűz szomszéd-
ságában, telihold társaságában 
az apróságok és a kísérő szülők 
elmajszolták a gusztusosan elké-
szített falatokat, majd forró teával 
koccintva hazafelé vették az irányt. 

A második, pestszentimrei 
felvonás forgatókönyvét az idő-
járási viszonyok némileg átírták. 
Az eső áztatta talaj nem enged-
te a tűzgyújtást, s módosítani 
kellett a felvonulás útvonalát is. 
A Táncsics Általános és Német 
Nemzetiségi Iskolától induló 

menet vidám hangulatát azon-
ban az időjárás-felelős sem tudta 
elrontani, sőt belátta tévedését, 
és a felvonulás, illetve a műsor 
idejére elzárta az esőcsapjait. A 
Vackor-ovisok, majd a vegyes 
korosztályú tanulók műsorszá-
mait visongó ovációval köszönte 
meg a hálás közönség. Az imrei 
lámpás felvonuláson részt vett 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési 
képviselő is, aki a zord időjárás 
ellenére végig a menettel tartott.

A kétnapos rendezvény hely-
színein Somody László, a nem-
zetiségi önkormányzatokért is 
felelős alpolgármester köszöntöt-
te a Szent Márton-menet résztve-

vőit. Köszöntőjében elsősorban a 
gyermekeknek címezve kiemelte:

– Jó látni, milyen jelentős, 
közös ünneppé formálódott a 
Márton-napi emlékmenet. Lám-
pásaitokkal pluszfényt hoztatok 
Lőrincre, sőt az imrei helyszínen 
kiválóan pótoltátok az esőzés miatt 
elhalasztott lobogó tűz látványát is.   

Itt is, ott is, mindenhol jelen volt 
dr. Sági Zoltán, hiszen az általa ve-
zetett XVIII. kerületi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat teljesítette 
a szervezés szerteágazó feladatait.

A rendezvény fővédnöke Sza-
niszló Sándor polgármester, véd-
nöke Somody László alpolgár-
mester volt.        

�Szemnek, szívnek tetsző felvonulásokkal tették emlékezetessé 
Szent Márton napját november 11-én Pestszentlőrincen, majd 12-én 
Pestszentimrén. Sok százan gondolták úgy, hogy nem hiányoz-

hatnak a kerületi önkormányzat támogatásával, a XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezett felvonulásról. 

A német kulturális találkozót 
Petrovai László alpolgármester 
nyitotta meg, aki a köszöntőbe-
szédében elmondta, büszke arra, 
hogy a kerület ilyen színvonalas 
rendezvénynek ad otthont, ahol 
különféle korosztályok meg tud-
ják mutatni, mire képesek a tánc 
és az ének terén. 

A kerület négy önkormány-
zati óvodájában van német cso-
port, a délelőtt az óvodásoké 
volt, akik egy nagy közös sikítás-
sal adták meg a kulturális prog-
ram alaphangulatát. 

– Hangos hangpróbát tar-
tottunk, kipróbáltuk, hogy szól, 
amikor mindenki örül – jegyez-
te meg erre dr. Sági Zoltán, a 
XVIII. kerületi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke, 
aki elmondta, hogy a pestszent-

lőrinc-pestszentimrei óvodások 
mellett pesterzsébeti, soroksári 
és vecsési gyerekek, összesen 
százhúszan szórakoztatják a 
közönséget negyedórás blok-
kokban. 

Az öröm valóban átragadt a 
nézőkre is, csupa vidám arcot 
láttunk, bármerre néztünk, a 
főszervező Leskó Krisztina né-
metnyelv-tanár is elégedetten 
várta a műsor kezdetét. A kicsik 
lelkesen táncoltak, énekeltek 
és játszottak, azaz kis jelenete-
ket adtak elő. Természetesen 
az ének és a próza is németül 
hangzott el.

A délután az iskolások és a 
felnőttek produkcióival telt. A 
szomszédos kerületekből is szép 
számban jöttek, összesen lega-
lább kétszázan léptek színpadra! 

A XVIII. kerületből a Piros és a 
Táncsics iskola alsó tagozatos ta-
nulói Márton-napi jelenetekkel 
tarkították ének-tánc egyvelegü-
ket. Az idősebbek is bemutatták 
a tánctudásukat, és felnőtt kóru-
sok is felléptek. 

– Ez volt az első ilyen jellegű 
találkozó, amivel hagyományt 
szeretnénk teremteni – adta 
hírül lapunknak Nagy András, 
Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re németszármazású polgárai 
egyesületének elnöke, aki azt is 
elmondta, hogy már készülnek 
a december 15-i német adventi 
kórustalálkozóra, amelyet szin-
tén a kerületben rendeznek meg 
más budapesti és vidéki kórusok 
részvételével, sőt Szlovákiából is 
várnak együttest. 

-temesi-

VIDÁM, ZENÉS NÉMET NAP A KONDORBAN
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Nagy volt a nyüzsgés november 9-én reggeltől estig a Kondor Béla 
Közösségi Házban, ahol megtelt kicsikkel és nagyokkal az aula és a 
színházterem. Német származású gyerek és felnőtt amatőr fellépők 

mutatkoztak be a színpadon. 
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Ünnepelt Pestszentimre meghatározó egyesülete KULTÚRA

Beszéd- és készségfejlesztő 
játékok bemutatója 
Vidám, de egyben komoly játszóházzá alakult át a Lőrinci Nagy-
könyvtár, ahol különféle beszéd- és készségfejlesztő játékokat mu-
tattak be november 6-án, főleg pedagógusoknak.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményének, a 
XVIII. kerületi Csodavilág óvodának a pedagógusai és a Fővárosi Pe-
dagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének a logopédu-
sai várták ezen a napon az érdeklődő szülőket a gyermekeikkel, a peda-
gógusokat, a szakembereket. A Budapesti POK Őszi Pedagógiai Napok 
elnevezésű rendezvény kerületi programja a „Ne legyen sok hulladék és 
szemét, inkább legyen sok játék és beszéd!” jelmondat jegyében telt. Ez 
arra utalt, hogy a beszédfejlesztő, készségfejlesztő játékok workshopján 
újrahasznosított anyagokból készült eszközökkel találkozhattunk. 

„Játsszunk együtt!” – adták ki a jelszót a szervezők, és a logopédi-
ai játékokat kipróbálhatták a pedagógusok és a szülők kis asztaloknál 
a kerületi logopédusok segítségével. Volt például szótagoló-szótagolló 
kincses térkép, logomobil, kupakmemória, hanglépcső, valamint egyéb 
óvodai játékok a figyelem, a memória és a logika fejlesztésére. A „Készíts 
magad játékot!” jegyében pedig közös játékkészítésre is volt lehetőség.

Ez a délután vidáman, játékosan telt, de komoly célokért, a gyer-
mekek fejlődéséért. (temesi)

MÉG HOGY PÖFÖG? ZAKATOL!
Nem csak nosztalgia a Széky Társaság harmincéves vonata

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Akkor is elkéstem, ez nem vál-
tozott harminc év alatt – tréfál-
kozott Pándy Tamás, a Dr. Széky 
Endre Pestszentimre Történeti 
Társaság elnöke a szervezet har-
mincéves ünnepi közgyűlésén 
november 9-én a PIK-ben. Aki 
ismeri őt vagy a társaság törté-
netét, tudja, ez a notórius késés 
nem a szétszórtságnak tudható 
be, sokkal inkább annak, hogy 
mindig bőven akad tennivaló 
még az utolsó pillanatokban is.

MI AZ, HOGY CIVIL?
A Széky Társaság harminc évvel 
ezelőtti megalakulása valójában 
a pestszentimrei, sőt a XVIII. ke-
rületi civil élet kezdete is. A „ci-
vil” szó alatt a szocializmus évei-
ben vajmi keveset értettünk, úgy 
hittük, civil az, aki nem egyen-
ruhás. A terminus 1989-től kez-
dett új értelmet kapni. Bizonyság 
erre az is, hogy a Széky Társaság 
a 477. ilyen bejegyzett szervezet 
volt az országban, és az is, hogy 
a pestszentimreieket megszólí-
tó első közgyűlés (ma már így 
mondanánk) jobb híján még a 
népgyűlés nevet kapta. Bizony 
mindennek a kezdetén voltunk, 
mindent újra el kellett nevezni. 
Azóta az egész kerületben, így 
Imrén is pezsgő civil élet alakult 
ki, számos egyesület igyekszik 
hol külön-külön, hol összefog-
va tenni azért, hogy ez a hajdan 
önálló település, amely 1950 óta 

Budapest XVIII. kerületének ré-
sze, minél otthonosabb, minél 
élhetőbb legyen.

TÖBB MINT 100, 
TÖBB MINT 300
Az ünnepi közgyűlésen Pándy 
Tamás a társaság által először 
elért célként azt említette, hogy 
sikeresen lobbiztak a Fővárosi 
Közgyűlésnél azért, hogy a ke-
rületrész a nevében visszakap-
ja a Rákosi-korszakban elvett 
„szent” tagot, vagyis Pestimréből 
újra Pestszentimrévé váljon. Pe-
dig az első elért cél a helyi em-
berek sikeres megszólítása volt: a 
népgyűlést kezdeményező szer-
vezők meglepődve számolták 

az esemény végén a csatlakozni 
kívánókat: több mint száz em-
ber akart részt venni saját lakó-
környezete és társadalmi közege 
alakításában. Alig három hét 
múlva már 320 tagot számlált a 
szervezet.

ÉS JÖTT A VONAT…
A Széky Társaságnak nem kell 
bizonygatnia a létjogosultsá-
gát, az eredmények magukért 
beszélnek. A sikeres pályáza-
toknak és az önkormányzati 
támogatásnak köszönhetően a 
tervek többségét sikerült meg-
valósítani: létrejött a kerületrész 
ügyeit önállóan irányító város-
részi önkormányzat, a sikeres 

önkormányzati pályázatoknak 
köszönhetően megújult Imre 
városközpontja, ezen belül a 
Hősök tere, ahol helyet kapott 
az országzászló és a világhábo-
rús emlékmű, az adventi börzék 
nemcsak egy érdekes alkalmi 
piacot teremtettek, hanem kö-
zösséget is építettek, a kiállítá-
sok, kulturális események erő-
sítették a helyi identitástudatot, 
és végül, de nem utolsósorban 
saját gyermeknapi rendezvénye 
is lett Pestszentimrének. A 2009 
óta minden évben útnak induló, 
a lajosmizsei vasút vonalán vé-
giggördülő nosztalgiavonat pe-
dig amellett, hogy emlékezetes 
élményt ad mindenkinek, jel-
képévé is vált a szervezet azon 

törekvésének, hogy miközben 
megőrzik Pestszentimre múltját 
és hagyományait, a kerületrész 
a jövő felé is száguldjon.

– A társaság nélkül biztosan 
kevesebb lenne ez a 23 ezer lako-
sú kerületrész – fogalmazott ün-
nepi köszöntőjében a jubileumi 
közgyűlésen Ferencz István al-
polgármester, aki maga is imrei 
lakos. – A társaság segítette an-
nak a tudatnak a megerősödését, 
hogy pestszentimreinek lenni 
önálló identitás, egy különleges 
érzés, amely összeköt bennün-
ket, itt élőket. Imreinek lenni jó 
dolog.

A PIK Galériában igen gaz-
dag kiállítás mutatta be a Széky 
Társaság eddigi három évtizedét. 

Idén öt díj

A Széky Társaság eddig 
minden esztendőben két 
olyan személyt jutalmazott 
a Pestszentimréért díjjal, 
aki munkásságával, életé-
vel az imreiek közösségét 
szolgálta. A jubileumra 
tekintettel november 9-én 
öten vehették át a kitün-
tetést: Bogárné Kováts 
Judit, a Pestszentimrei 
Ady Endre Általános Iskola 
igazgatója, Fejér Julianna, 
a Pestszentimrei Közös-
ségi Ház munkatársa, 
Németh Tiborné vállalko-
zó, Tóth Judit védőnő és 
Nemeskéri-Kutlán Endre, 
a MÁV Zrt. jogi főigazga-
tója.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Annyi minden 
történt azóta, 
hogy két pest-

szentimrei – Mayer 
Lajos és Pándy 
Tamás – arról kez-
dett beszélgetni, 
hogy ha az ember 
élhető közeget 
szeretne, érdemes 
tenni is érte. Har-
mincéves a Széky 
Társaság.

Jobb félni, mint megijedni – de mi van akkor, ha a félelem 
nagyobb, mint az ijedtség,  és különben is, az előbbi állapot, az 
utóbbi csak egy mozzanat

Azt mondják, amikor az öreg ember reggel azon gondolkodik, hogy felkeljen-e, akkor kezdődik a baj. Persze a 
leépülésnek vannak fokozatai. Vannak feladataid? Meg kell csinálni! Nincsenek? Keress magadnak! Nem találsz? 
Dehogyisnem! Majd csak adódik valami! Ha meg nem, hát kisnyúl. De mégis… felkeltél, kiszellőztettél, beágyaz-
tál, reggeli toalett: fésülködés, fogmosás. És persze kávé! (Vagy tea.) És ha kávé, akkor főzöd, vagy nescafé? (Én 

is két „f”-fel szoktam mondani.) Mostanában korán világosodik (óraátállítás – sosem fogom megszokni!). Igaz, nem azért 
ébred korán az ember, hanem mert nem tud aludni. Mondják a lányok: jó neked, Emmuska, legalább elaludni el tudsz, de 
mit szóljunk mi? Erzsébet évizedek óta altatóval alszik, Jolán szerint neki viszont már csak a beléndek használna. Attól aztán 
aludna, hej, de mennyire! Én világ életemben rettegtem az altatótól, s ha már… akkor is csak valami gyögynövényalapú jöhet 
számításba. Egyiket jobban dicsérik, mint a másikat (a tévében) – csak éppen aludni nem tudok tőlük. Illetve velük. De nekem 
nem is ezzel van bajom, nem az elalvással. Hanem hogy egy-két óra alvás után hirtelen kipattan a szemem, és akkor lőttek. 
Nyúlhatok a könyvem után. Mindegy. Öregkorban már nincs szükség annyi alvásra, ugye. Nyolc óra? Istenem, hol van az 
már?! Ha néha-néha három-négy óra összejön egyhuzamban, már madarat lehet velem fogatni.

Inkább az a baj, motyogtam a lányoknak (ez a piacozás is – csak tudnám, minek?!, tőlem igazán éhen halnának a kofák, 
szegények), szóval egyik délelőtt is azt motyogom, hogy épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott… Jolánnak 
persze mondhat ilyesmit az ember, egyáltalán nem fogékony a költészetre, neki József Attila is megrekedt az aludj el szépen, 
kis Balázsnál. Most is! „Milyen tájról beszélsz te, angyalom? Ez neked elhagyott?!” De én folytattam, rendületlenül: előbuk-
kant egy férfi, de tovább baktatott, utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult 
vagyok… Erzsébet persze értette, és nem csak József Attilát, hanem úgy… általában. Ezt – mondta – már ő is régen észre-
vette magán. (De mit, de mit?! – türelmetlenkedett Jolán.) Egyszercsak elkezdett félni. Nem valamitől vagy valakitől, hanem 
csak… úgy. Bekúszott az érzés, átfogta, belefészkelt az agyába. Félt, mert élt. „Tudjátok – magyarázta – ez az exanimatio 
azért olyan rossz, mert nincsen tárgya, csakis alanya. Ezért nem is szüntethető meg. Azt mondják, a korral jár. Olyan, mint a 
vérnyomás vagy az érelmeszesedés. Csak éppen gyógyszer nincs rá.”

Tehát Erzsébet is, gondoltam. És ez nem úgy van, próbáltam volna megfogalmazni én is, hogy a haláltól való félelem. 
Igazság szerint, tényleg, ilyesfajta rettegés most sincs bennem, hm, itt, a küszöbön…

Csesszétek meg, lányok! – vágta el akkor a fonalat Jolán, határozottan és a rá jellemző… vulgarizmussal. Aszongyátok, 
féltek? De mi az istentől? A kaszástól? Még szép! Én is be vagyok tojva. Hanem hát, élni kell, nem? Élni!!! Az végül is nem 
rossz. Kicsit macerás, nem mondom. Most is úgy hasogat a derekam ebben az örökös időjárásban, hogy reggelente alig tudok 
kikászálódni az ágyból. De látjátok: itt vagyok, ragyogok!

Igen, ezt szeretjük Jolánban. Már Erzsébet is mosolygott. „Tudjátok, mit – mondta –, ma kirúgok a hámból… Iszom még 
egy kávét.”

Csatlakoztunk hozzá. A nap is sütni kezdett, az eső elállt. 
Jó, persze, nyakunkon a tél, de… tudjátok mit, lányok – inkább majd megijedünk! Aztán Erzsébet csodálkozó pillantására 

gyorsan meg is magyaráztam: jobb néha-néha egy kicsit megijedni, mint örökösen félni. 
Ebben maradtunk.
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Hűséges típus – talán ez a leg-
fontosabb, amit szívesen elmond 
magáról. Ennek köszönhető, hogy 
Bogárné Kováts Juditot több mint 
negyven éven át senki és semmi 
nem tudta elcsábítani az Ady isko-
lából. Kiváló tanár és olyan igazga-
tó, akire a kollégák felnéznek, akit 
a diákok tisztelnek.

LEVELEZNI 
KEZDTEK
Éppen ötven esztendeje kötött 

barátságot Bogárné Kováts Judit 
egy drezdai lánnyal.

– A német nyelvvel korán meg-
ismerkedtem, édesanyám már 
tanított nekem szavakat, mondato-
kat, ez adott kedvet ahhoz is, hogy 
levelezni kezdjek a drezdai lány-
nyal. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, 
egyik évben én utazom hozzájuk, a 
másik évben ők hozzánk. Óvónő, 
neki is mestersége a szép, szabatos 
irodalmi német nyelv, sokat segített 
abban, hogy ezt tanuljam meg.

A nyolcadikban elkezdett levele-

zés, majd később a Steinmetz gim-
názium németórái arra ösztönözték 
a fiatal lányt, hogy minél mélyebbre 
merüljön a német nyelv rejtelmeibe 
és a német kultúrába. Egy életre szó-
ló szenvedély lett belőle.

TANÍTÓBÓL TANÁR
– Késői gyerek vagyok, a bátyám 
11, a nővérem 18 évvel idősebb 
nálam. Amikorra a továbbtanulás 
került szóba, a szüleim igyekeztek 
elérni, hogy ne olyan iskolát vá-

lasszak, ahol túl hosszú a képzési 
idő – mesélte Bogárné Kováts Ju-
dit. – Édesanyám tanítónő volt, 
és a tanítóképző csak hároméves 
volt, ezért oda iratkoztam be. És 
jól tettem, mert ez a főiskola olyan 
módszertani ismereteket adott, 
amiket a nyelvtanításban is reme-
kül tudtam használni. 

Később a tanítói diploma 
mellé a magyar–német szakos 
képesítést is megszerezte, de ma-
gyar nyelvet és irodalmat gya-
korlatilag soha nem tanított.

– Nagyon szeretem azt is, de 
a németre végig akkora szükség 
volt, hogy egyszerűen nem jutott 
idő a magyar tanítására. Amikor 
például az orosz nyelvről átálltak 
minden iskolában, hirtelen nagy 
szükség lett a nyugati nyelveket 
tanító tanárokra, ebben az idő-
szakban nagyon sok órát adtam.

KOMPLEX FELADAT
A szükség úgy hozta, hogy német 
tantervet is kellett írnia iskolája szá-
mára.

– A kilencvenes években a Nem-
zeti alaptanterv előkészítése köve-
telte meg a helyi tantervek megalko-
tását. Az Ady iskoláét én írtam meg. 

Vallja, hogy a legnagyobb örö-
met mindig a tanítás adta számára, 
de hosszú ideig volt az Ady igazga-
tója is.

– Az igazgatónk nyugdíjba vo-
nult, és akkor én jobbnak láttam 
pályázni a posztra, mint várni, 
hogy valaki kívülről érkezzen oda. 
Teljesen más feladatkör, mint a 
tanítás, ahol a saját munkám ered-
ményességére kell koncentrálnom. 
Az igazgatásban viszont mindenki-
re nekem kellett figyelnem, komp-
lex, nehéz, de szép feladat volt.

FELADATBANK  
A NETEN
A fentebb említett hűség családi 
örökség: édesanyja, Kováts Jó-
zsefné, akit a tanítványok Mar-
gó néniként ismertek, harminc 
éven át tanított az Ady Endre 
utcai iskolában, ahol Bogárné 
Kováts Judit 42 éven át szolgálta 
munkájával a diákokat. Margó 
nénire ma is élénken emlékez-
nek az egykori iskolások, mint 
Kováts Judit elmondta, a PIK-
ben rendezett díjátadó ünnepsé-
gen is akadt olyan, aki őt idézte, 
őrá emlékezett egy rövid beszél-
getésben.

– Megkerestek ajánlatokkal, 
de egyik sem volt olyan vonzó, 
hogy érdemes legyen miatta 
elmennem innen – árulta el. – 
Meg mindig az jutott eszembe, 
hogy mi lesz azokkal, akiket ép-
pen tanítok, így hát maradtam.

A nyugdíjas éveket sem tét-
lenül képzeli el Bogárné Kováts 
Judit.

– Hatvannégy éves vagyok, 
olyan komplex feladatot, mint 
az igazgatás, már nem vállalnék 
el. De szeretnék egy honlapot 
indítani, ahonnan tesztek, fel-
adatlapok lennének letölthetők. 
Az évtizedek során nagyon sok 
anyag halmozódott fel, egy fel-
adatbankot hoztam létre, amit 
szívesen bocsátok a németül ta-
nulók rendelkezésére.

Pestszentimréért díjat kapott Bogárné Kováts Judit és Fejér Julianna PROGRAM

– A gyerekeim esküsznek rá, 
hogy én annak idején rengeteget 
báboztam nekik, de, bevallom, én 
ilyesmire nem emlékszem. Talán 
mert maximalista vagyok, és az 
akkori bábozásomat visszanéz-
ve nem tekintem profi munká-
nak – idézte fel Fejér Julianna, 
a Pestszentimrei Közösségi Ház 
művelődésszervezője életének 
egy korai szakaszát. A tehetséges, 
mindig megújulni kész szakem-

ber tizennyolc éve a PIK mun-
katársa, s a kerületrészért vég-
zett munkáját a Széky Társaság 
november 9-én Pestszentimréért 
díjjal köszönte meg.

VÉLETLEN. 
VAGY MÉGSEM?
Bizonyára ritka az ilyesmi: a 
közmunkaprogramnak kö-
szönheti, hogy rátalált arra a 

hivatásra, amiben a legnagyobb 
örömét leli. A program a ki-
lencvenes években egy kicsit 
másképp működött, akkoriban 
az volt a cél, hogy a munka 
nélkül maradt embereket a ké-
pesítésüknek, illetve az érdek-
lődésüknek megfelelő területre 
irányítsák. A kerületi születésű 
Fejér Julianna, aki a ruhaipari 
szakközépiskola elvégzése után 
a Fékon Ruházati Vállalat keres-

kedelmi osztályán kezdett dol-
gozni, a cég megszűnése miatt 
munka nélkül maradt.

– A programnak köszönhe-
tően kerültem először az Üllői 
úti ifjúsági irodára – emlékezett 
vissza. – Már itt is szervezéssel 
kellett foglalkoznom, ráadásul 
ennek irányítása alatt működött 
egy galéria, figyeltem a mun-
kájukat, és lassacskán mindent 
megtanultam a kiállításszerve-
zésről.

Ennek nagy hasznát vette ké-
sőbb, amikor az irodáról a PIK-
be került.

SZERELEM LETT 
BELŐLE
– Szorongtam, mert lejárt a 
szerződésem. Hallottam, hogy 
a PIK-ben megüresedett egy 
állás. Alig tudtam valamit a 
művelődésszervezésről, de úgy 
éreztem, nekem ezt minden-
képpen meg kell csinálnom, 
ezen múlik, hogy lesz-e jövedel-
mem. Férfit kerestek a posztra, 
és Ódor Katalin, az igazgató 

mondta, hogy nehéz feladat ez, 
cipekedni is kell, gondoljam 
meg. Látta bennem a lelkese-
dést, a kitartást, és aztán – bár 
önállóan kellett dolgoznom – 
minden segítséget megadott. 
Hálás vagyok érte, mert rátalál-
tam arra, amit igazán szeretek 
csinálni. Beleszerettem ebbe a 
munkába.

A BÁB FONTOS
A szervezői munka közben a bá-
bozásra terelődött a figyelme.

– A báb mint kifejezőeszköz 
nagyon izgalmas számomra. 
Szerettem volna elvégezni egy 
bábcsoport-vezetői tanfolyamot, 
de valahogy sosem sikerült be-
iratkozni, nem indult el, vagy 
épp nem akkor indult, amikor 
nekem megfelelt volna – mesél-
te. – Ezért előbb egy olyan kép-
zésen vettem részt, amelynek 
nyomán óvodáskorú gyerekek-
nek tarthattam foglalkozásokat, 
de később mégis sikerült beirat-
koznom az említett tanfolyam-
ra, és most már iskolásokkal is 
foglalkozhatok hivatalosan. Ez 
az egyik olyan terület, amivel a 
közeljövőben a legtöbbet szeret-
nék foglalkozni.

TUDATOS 
ÉLETMÓD
A báb fontos terület Fejér Julian-
na életében, azonban, akik járnak 
a PIK-be, elsősorban a Tudatos 
Életmód Klub vezetőjeként ismer-
hetik őt: jóval több, mint tíz éve lé-
tezik ez a közösség, így nem túlzás 
azt állítani, hogy nagy a sikere.

– Az ember életében eljön egy 
pillanat, amikor elkezd azon tű-
nődni, mi van a dolgok mögött. 
Én is egy ilyen pillanatban kezd-
tem el foglalkozni azzal, hogy mi 
is határozza meg az életünket. A 
klubba meghívtam már grafo-
lógust, dietetikust, természetes 
energiákkal foglalkozó szakem-
bert, olyanokat, akik a figyelmün-
ket a tudatos életalakítás felé tud-
ták, tudják vezetni. Talán ezért van 
olyan nagy sikere.

A DREZDAI KAPCSOLAT
Bogárné Kováts Judit egy ötvenéves barátságról és a nyelvtanításról

KÉT ÉVTIZED PESTSZENTIMRE MŰVELŐDÉSÉÉRT
Fejér Julianna az útkeresésről és a tudatos életmódról

Jöjjön a klubba!

A Tudatos Életmód Klub 
Fejér Julianna vezetésével 
idén ősszel–télen is várja az 
érdeklődőket. November 
26-án Kisa Judit tart előa-
dást Ajándékozzunk egész-
séget! címmel, december 
10-én Timár Veronika beszél 
az angyali üzenetekről.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Eredetileg nem művelődésszervezéssel foglalkozott, de ma már ez az élete. Mindig tanul, mindig 
kész az újra, és mindig vannak tervei. Fejér Julianna, a PIK munkatársa a Pestszentimréért díj 
egyik új tulajdonosa.

�Több mint negyven évet töltött a német nyelv aktív tanításával, és ma is vannak tervei arra, 
hogyan segítse azokat, akik ezt a nyelvet szeretnék beszélni. Bogárné Kováts Juditot, az Ady 
Endre Általános Iskola korábbi igazgatóját a Széky Társaság Pestszentimréért díjjal tüntette ki.

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György
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Kondor Béla 1931. február 17-
én született. Szülei – Szedő 
Erzsébet és Kondor Béla – a 
régóta várt gyermekkel a kato-
natiszt édesapa által tervezett 
és akkor épített Wlassics Gyula 
utca 36. szám alatti családi ház-
ba költöztek. Dr. Czeizel Endre 
orvosgenetikus kutatásai iga-
zolják, hogy a Kondor család-
ban a képzőművészeti tehetség 
nyomai több helyen felbukkan-
nak, így történhetett, hogy „a 
gének szerencsés kombináci-
ójának köszönhetően Kondor 
Bélában ellenállhatatlan gejzír-
ként tört a magasba”.

MÁR GYERMEK-
KORÁBAN

A gyermek Béla kézügyessége 
már hároméves korában meg-
nyilatkozott: állandóan rajzolt, 
színezett, gyurmát formált. 
Házuk hatalmas kertjében ren-
geteget játszott húgával, Mári-
ával, akinek elmondása szerint 
bátyja rendkívül lendületes, 
indulatos gyermek volt, és ha 
az általa kiötlött bonyolult já-
tékszabályokat nem sikerült 
elsajátítania, könnyen dühbe 
gurult és otthagyta.

A fiú 1937-től 1941-ig a 
Wlassics Gyula utcai elemi is-
kolába járt, ahol hamar felis-
merték a tehetségét. Rajztanára 
saját pályáját ajánlotta neki, de 
ő elhatározta, hogy festőmű-
vész vagy pilóta lesz. Az egyko-
ri osztálytárs és jó barát, Mayer 
Pál így emlékezik vissza: „Béla 
olyan volt, mint mi, többiek, 
csak rajzolni tudott jobban.” 
A visszaemlékezések szerint, 

ha papír akadt a kezébe, azon-
nal rajzolt, nem suta gyerek-
rajzot, hanem néhány vonalas 
gyorsfelvételt. Kamaszként 
csendéleteket festett, verseket 
írt, és alig 11 évesen működő-
képes repülőmodelleket épített 
papírból, fából és kartonból. 
Képzeletének semmi sem sza-
bott határt, rendkívüli ügyes-
séggel készítette el az általa 
kitalált szerkezeteket, és egyre 
több kész repülőgép sorako-
zott a kerti kamra polcán. Béla 
gyermekként több repülőgépet 
láthatott a környező égbolton, 
hiszen az épülő Ferihegyi rep-

téren már 1943-ban megindult 
az aktív katonai repülés. Egy 
idő után már fejből sorolta a 
vadászgépek típusait. A repülés 
és a technika teljesen elbűvölte, 
a gépcsodák embert fenyegető 
mivolta csak később tudatosult 
benne.

Középiskolai tanulmánya-
it 1941-ben a Magyar Királyi 
Állami Gimnáziumban kezdte 
el, amely akkor a Wlassics ut-
cai iskolaépületben működött 
(ma Bókay Árpád Általános 
Iskola). A második világhábo-
rú azonban félbeszakította a 
tanulmányait. 1944-ben a lé-
gitámadások idején a család a 
kertben kialakított föld alatti 
óvóveremben keresett mene-
déket. Míg szülei és testvére 
a szirénák hangjára mielőbb 
a biztonságos helyre mene-
kültek, addig a nyughatatlan 
természetű Béla, ha tehette, 
felmászott a házuk tetejére, és 
onnan figyelte a bombázáso-
kat, ahogyan a repülők kigyul-

ladnak és lezuhannak. Bár ir-
tózott a kegyetlenségtől, a légi 
csaták látványa ellenállhatatla-
nul vonzotta, szülei sem tudták 
őt leparancsolni a magasból. 
Talán ez is közrejátszott abban, 
hogy édesapjuk a gyerekeket 
és a feleségét Balatonszemesre 
menekítette, ahol a nyarat biz-
tonságos körülmények között 
tölthették. 

BÚCSÚ 
LŐRINCTŐL
Pestszentlőrinc részleges kiürí-
tésekor, november végén azu-
tán a Kondor családnak végleg 
el kellett hagynia szeretett ott-
honát. Először az Országház 
közelében az Alkotmány utca 
10.-ben kaptak átmeneti szál-
lást, majd Angyalföldre köl-
töztek, ahol az édesapa városi 
tisztviselő lett. 

A gyermekkori játék, a re-
pülőszerkezetek készítése éle-
te végéig Kondor Béla kedvelt 
elfoglaltságai közé tartozott. 
Ezeket az általa „csudaboga-
raknak” nevezett szerkezeteket 
előképként használta grafiká-
ihoz és festményeihez, míg a 
fotósorozatain több irányban 
elforgatott, felnagyított részle-
teik tűnnek fel. Fotók és beszá-
molók tanúsítják, hogy Kondor 
repülőszerkezetei többnyire 
zsinórokon felfüggesztve mű-
termének mennyezete alatt 
lebegtek. Lőrinci emlékei leg-
inkább az 1960-as évek alko-
tásain, a pusztítás és a háború 
képében térnek vissza. Emb-
lematikus műve ezek között a 
Bombázás című olajfestmény 
(1964). A narancssárga ég-
bolton aranyfüstös tünemény 
formájában jelenik meg a szita-
kötőre emlékeztető vadászgép, 
amely bombákat hullat az alat-
ta elterülő vidékre. Itt két gyer-
mek, kisfiú és kislány fut a há-
zuk felé, melyben már felsejlik 
egy rémisztő koponyaszerű fej, 
utalva a háború borzalmaira. A 
kép jobb szélén egy aprócska 
hátizsákos alak, kezében egy 
gyermekkel, a háborús övezet-
ből menekülő Kondor család 
sorsát idézi. 

Az előzmények fényében 
talán nem meglepő, hogy a 
szárnyalás, a repülés Kondor 
Béla életművének kulcsmo-
tívumává vált, amely a leg-
változatosabb formákban ölt 
testet az alkotásaiban: jóságos 
és bukott angyalok, szárnyas 
hibrid lények, gépszörnyek és 
különböző valós vagy fantázia 
szülte, az ember felemelkedését 
vagy pusztulását szolgáló, am-
bivalens jelentéssel felruházott 
repülőszerkezetek szerepelnek 
a képein.

Szabó Zsófia Lilla
művészettörténész

Tomory Lajos Múzeum

A kerület valódi polihisztorára emlékezünkHELYTÖRTÉNET

A REPÜLÉS VONZÁSÁBAN 
Kondor Béla indulása Pestszentlőrincről

�Kondor Béla (1931–1972) a XX. századi modern magyar művészet 
egyik meghatározó egyéniségeként vonult be a művészettörténetbe. 
Úttörő volt, aki másfél évtized alatt egyéni stílust és önálló szimbó-

lumrendszert teremtett. A tradíció tudatos vállalásával, egyúttal annak 
megújításával alkotott. A grafikában és a festészetben egyaránt kiemel-
kedő életművet hozott létre. Valódi polihisztor volt: többkötetnyi verset írt, 
repülő konstrukciókat épített, fotózott, hangszereket készített, s kiválóan 
játszott zongorán és orgonán. A Pestszentlőrincen töltött gyermekévek 
élményei végigkísérték az életét és a munkásságát.

Bombázás, olaj, vászon, 1964 (Herman Ottó Múzeum, Miskolc)
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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 alábbiak-
ban 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

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 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

Margó Tivadar utca 144. fszt. 3. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

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

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

Üllői út 340. fszt. 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 teljesít-
hető 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 Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, 
Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/
befizetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt 

van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges 
benyújtani.

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

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

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 9. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. december 13. 

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 TELEPHELYI KARBANTARTÓ: Feladatok: az ingatlanok területén általános karbantartási 
feladatok ellátása, a kerten belüli munkák elvégzése (fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, 
járdakarbantartás), az épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák 
észlelése esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen felettesének való jelzése, a veszélyt 
jelentő hibák azonnali jelzése a vezető felé, és azok elhárításának azonnali megkezdése, a rábízott 
gépek és eszközök szakszerű üzemeltetése, illetve használata, azok tisztán-, karban-, és rendben 
tartása, valamint felelősségteljes őrzése, feladatok adminisztrációja, minden olyan egyéb feladat 
ellátása, amit a munkahelyi vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány, 
szolgálati idő alatt kulturált és fegyelmezett magatartás, alkohol és tudatmódosító szerek hatásától 
való mentesség, együttműködési készség, csapatszellem, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés, jó kommunikációs készség és empátia. Előny, de nem feltétel: vízszerelői, 
villanyszerelői vagy lakatos végzettség. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, 
családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

n JEGYPÉNZTÁROS: A munkakör leírása: uszodák szolgáltatási és térítési díjainak 
beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás a házipénztárral. 
Feladatok: uszodai pénztárak működtetése a törvényi és belső szabályozások alapján, befizetések 
kezelése (belépőjegyek, bérletek, bérleti díjak, tagdíjak, táborok stb.), beléptető karórák érvénye-
sítése és visszavételezése, szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése, váltópénz és 
nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása, napi elszámolás, pénztár ellenőrzése, műszak 
végi jelentések elkészítése, napi pénztári anyag és a bevétel elzárása, időszakos jelentések 
készítése. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
előny, műszakos beosztás vállalása (délelőtt, délután), precíz, megbízható, felelősségteljes és önálló 
munkavégzés, erkölcsi bizonyítvány. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias 
munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

 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

SZOLGÁLTATÁS
 

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

n Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas házipénztár és tagi kölcsön nem akadály! 
Céges problémák megoldása:  30/345-4724

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 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 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

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

n Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező megbízható 
személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0

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

n Nem tudja, mit kezdjen a hagyatékából maradt elektromos műszereivel? Keressen 
minket, műszereket vásárolunk megőrzésre az utókornak, kiállításra, felújításra. (Különböző 
intézmények selejtezését is vállaljuk) instrumentsmuseum@freemail.hu 06-20/974-8604

ÁLLÁS
n XVIII. kerületben működő főzőkonyhánkra keresünk szakács munkatársat, 

kora hajnali munkakezdéssel, hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. ( jogosít-
vány előny) Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 567 1431.

n XVIII. kerületben működő főzőkonyhánkra keresünk teljes munkaidőbe, 
fekete mosogató munkatársat korai munkakezdéssel, hétfőtől péntekig tartó 
munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 567 1431.

n XVIII. kerületben működő főzőkonyhánkra keresünk részmunkaidős munka-
társat (nyugdíjas is) gépjárművezető munkakörbe, hétfőtől péntekig tartó 
munkarendbe.  Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 567 1431.
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Szent Miklós püspök utódai hozzák a meglepetéstPROGRAMAJÁNLÓ

A MIKULÁS A KERÜLETBEN
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is több alkalommal 
találkozhatnak a kerületi gyermekek a Mikulással. Myrai 
Szent Miklós püspök „utódai” a következő helyszíneken és 
időpontokban várják őket egy kis ajándékkal és a szemé-
lyes találkozás felejthetetlen élményével.

December 1. Láttam a Mikulást! Gyalogos teljesítménytúra Pestszent-
lőrincen. Nevezési díj: felnőtteknek 1000 Ft, gyermekeknek 500 Ft. Az 
indulási és az érkezési pont egyaránt a Herrich–Kiss-villánál lesz. Ne-
vezni 7 órától 12 óráig lehet. A túra végén a résztvevőket a Mikulás várja!

December 5. 14 óra, Pestszentimrei Közösségi Ház: Krampusztánc 
– zenés, interaktív Mikulásváró a Színházikó Társulat előadásában. Az 
előadás után a Mikulás személyesen ajándékozza meg a gyermekeket! 
Belépőjegy: 980 Ft/fő.

December 6. 16 óra, Kondor Béla Közösségi Ház: Mikulásváró ren-
dezvény, amelynek részeként mesekoncert és kézműves foglalkozás is 
lesz, s ismét útjára indul a Mikulásvonat.

December 8. 11 óra, Rózsa Művelődési Ház: Mikulás ajándéka – a 
Fabula Bábszínház műsora. Az előadás után megérkezik az igazi Mi-
kulás, akitől minden kisgyermek ajándékot kap. Belépőjegy: 990 Ft/fő.

PROGRAMOK

ŐSZZÁRÓ TÚRÁK
A tél közeledése sem jelent akadályt a Téry Ödön Tú-
raklubnak, amely újabb programjaira várja a kirándulni 
vágyókat.

November 24. (vasárnap) Pilis hegység. Útvonal: Kétbükkfa-nye-
reg – Hunfalvy út – Simon halála – Pilis, Boldog Özséb-kilátó (765 
m) – Régi határkő – Pilis- nyereg – Pilisszentlélek. Találkozó 7.45-
kor a Batthyány téren, indulás 8 órakor. Túratáv: 11 km (nehéz), 
költség: 1500–2000 Ft. A túrát vezeti: Dobosné Ildi.

December 1. Mátra hegység. Útvonal: Mátrafüred – Kozmá-
ry-kilátó (360 m) – Dobogó-hegy – Sástó. Találkozó 7.15-kor a Sta-
dionok autóbusz-pályaudvaron, indulás 7.45-kor. Túratáv: 6 km, 
költség: kb. 3700 Ft. A túrát vezeti: Verseginé Márta.

December 15. Szentendre. Útvonal: a Retro Design Center meg-
tekintése. Találkozó 10 órakor a Batthyány téren, indulás 10.15-kor. 
Túratáv: 3 km, költség: kb. 2000 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.  

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 21. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
November 21. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: Változó 
Szentírás?
November 22. 15 óra: A Rákóczi-em-
lékév alkalmából rendezett versenyek 
díjkiosztó ünnepsége
November 23. 9 óra: A hatalom kártyái 
– országos kártyaverseny
November 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub – Erzsébetek és Katalinok 
köszöntése
November 26. 17.30: A gondolat hősei 
– Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: 
Az isteni Platón társadalomutópiája, 
esztétikája és nagy hatású ideatana.
November 28. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: A változás 
veszélyei.
December 1. 10 óra: Diótörés – kézmű-
ves foglalkozás advent első vasárnapja 
alkalmából
December 1. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
December 4. 17 óra: Határesetek – a 
Magyarországi Német Írók és Művészek 
Szövetségének kiállítása
December 5. 17 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
December 5. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: Szeretet, 
ami nem változik.
December 6. 17 óra: Mikulásváró műsor
December 8. 8.30: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
December 8. 10 óra: Táncház a Tébláb 
táncosaival advent második vasárnapja 
alkalmából
Az Aulagalériában a XVIII. kerületi Művé-
szeti Egyesület és a Szabad Alkotók Köre 
közös tárlata látható december 1-jéig.
Hétfőn és szerdán 17 órakor szenior-
örömtánc Katával. Keddenként 17.30-
kor antigravitációs jóga. Szerdánként 
16.30-kor gerinctorna, 18.45-kor 
Ladies’ Dance Mix. Csütörtökönként 
18 órakor zumba Panda Nikivel. 
Szombatonként 9 órakor kerámia- és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órakor 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 21. 17 óra: Egészséges 
életmód – Sonnleitner Károly előadása: 
Hogyan kerülhetjük el a cukorbetegséget 
és a magas vérnyomást?
November 25. 17 óra: Sorok között 
– kötetlen beszélgetés szépirodalmi 
alkotásokról
November 26. 18 óra: A zene útján – a 
Főnix éve. A Cisz-harmónia énekegyüttes 
műsora.
November 27. 17 óra: KönyVáros Foglaló
November 29. 17 óra: Szer, ami megvál-
toztat – A drog veszélyeiről. Drogpreven-
ciós előadás szülőknek.
December 2. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejövetele
December 3. 17 óra: A fa – a Vakok 
Állami Intézete tanulóinak kiállításából 
nyíló tárlat megnyitója. A rendezvényt a 
Kézzelfogható Alapítvány szervezi.
December 4. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– Mikulás
A Galéria 18 kiállítóteremben november-
ben Bleier Barnabás festményei láthatók, 
decemberben pedig A fa című kiállítás 
tekinthető meg.
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
November 27. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás, nem csak gyermekeknek. 
Nemezelés: Mikulásra készülünk.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mozik – A 
XVIII. kerület, azaz Lőrinc és Imre 
mozijai című kiállítás december közepéig 
tekinthető meg.
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
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtö-
kön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várjuk az olvasókat. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 22. 18 óra: Társasjáték-
klub 6 éves kortól, gyermekeknek és 
szüleiknek. Játékmester: Horváth Máté. 
Belépőjegy: 500 Ft/fő, családok esetén 
felnőtteknek 500 Ft, gyermekeknek 
200 Ft.
November 23. 10 óra: Csakrameditáció. 
Előzetes bejelentkezést kérünk a 291-
9202-es telefonszámon. Részvételi díj: 
1500 Ft.
November 23. 15 óra: Nosztalgia 
táncdélután – nem csak nyugdíjasoknak. 
Zenél a Magic Duó, belépő: 800 Ft.
November 26. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Ajándékozzunk egészséget! 
Előadó: Kisa Judit, részvételi díj: 500 Ft.
December 1. 16 óra: St. Martin és 
Korbely István közös festménykiállításá-
nak megnyitója. Köszöntőt mond Feledy 
Balázs művészettörténész. A megnyitó 
után St. Martin koncertjét hallgathatják 
meg a résztvevők. A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött, amit az elérhe-
tőségeinken tehetnek meg.
December 5. 14 óra: Krampusztánc 
– zenés, interaktív Mikulásváró a Szín-
házikó Társulat előadásában. Az előadás 
után a Mikulás személyesen ajándékozza 
meg a gyermekeket! Belépőjegy: 980 
Ft/fő.
December 6. 15 óra: Operett- és nóta-
délután régi idők ismerős dallamaival. 
Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és Gencsev 
Gábor. A belépés díjtalan!
December 7. 15 óra: Nosztalgia táncdél-
után – nem csak nyugdíjasoknak. Zenél 
a Magic Duó, belépő: 800 Ft.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programjainkról 
és azok részvételi díjáról az elérhetősé-
geinken lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
December 1. 8 óra: Futsal bajnoki fordu-
lók a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
csapatainak részvételével

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
November 24. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Bazi nagy francia lagzik – 
francia vígjáték. A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várnak.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 23. 20 óra: Erzsébet–Kata-
lin-bál. Zenél a Főnix Voice, belépőjegy: 
1990 Ft.
December 5. 19 óra: Zorán-koncert. 
Belépőjegy: 5900 Ft.
December 8. 11 óra: Mikulás ajándéka – 
a Fabula Bábszínház műsora. Az előadás 

után megérkezik az igazi Mikulás, akitől 
minden kisgyermek ajándékot kap. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezéséről az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra 
között, hétvégén a rendezvényeinkhez 
igazodva.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 

(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
November 21. 17 óra: Immunerősítő 
teadélután ötórai teával. A belépés ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött.
November 28. 17 óra: Fedák 140. 
Gajdó Tamás és Gábor Fruzsina zenés 
ismeretterjesztő előadása Fedák Sáriról. 
A János vitéz legnagyobb slágerei Kákay 
Katalin és növendékei előadásában. A 
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.
December 1. Láttam a Mikulást! Gyalo-
gos teljesítménytúra Pestszentlőrincen. 
Nevezési díj: felnőtteknek 1000 Ft, 
gyermekeknek 500 Ft. Az indulási és 
az érkezési pont egyaránt a Herrich–
Kiss-villánál lesz. Nevezni 7 órától 12 
óráig lehet.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában. A Magyar 
Nemzeti Galériától kölcsönzött Kondor 
Béla-grafikák is láthatók a kiállításon!
Látványraktár
Programjainkra regisztrálni a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: 50 éves a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola. A kiállítás egy része a 
Múzeumsarok kiállítóhelyünk utcafronti 
kirakatában tekinthető meg. A tárlat 
2020. január végéig látható.
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): Repülés-
történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szobraival, Pest-
szentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 pest-
szentlőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667

Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, szer-
dán 10–16 óráig, csütörtökön, pénteken 
és szombaton 12–18 óráig.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

ADVENT  
A KONDORBAN
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ez-
úttal is különleges adventi programokkal 
készül a kerületi gyermekek örömére 
a Kondor Béla Közösségi Ház. Advent 
valamennyi vasárnapján kézműves 
foglalkozással, táncházzal és színes 
programokkal várják a kicsiket és a 
szüleiket. Időpontok: december 1., 8., 
15., 22. (vasárnap) 10 óra. A részvétel 
ingyenes!

FESTMÉNYEK  
ÉS KONCERT
St. Martin és Korbely István közös 
festménykiállításának megnyitója után 
különleges zenei és irodalmi élmény 
is várja a tárlatra érkezőket, ugyanis 
az egyik kiállító, St. Martin Valóra vált 
álmok címmel ad koncertet és olvas fel 
saját verseiből. A tárlatot Feledy Balázs 
művészettörténész, művészeti író nyitja 
meg. Időpont és helyszín: december 1. 
(vasárnap) 16 óra, PIK Ház. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni a regisztracio@pikhaz.hu 
címen lehet.

VERSPÁLYÁZAT
Írtál már verset? Legalább egyet? Most 
megmutathatod, és tovább írhatod! A 
jövő költője címmel Versműhely-pályáza-
tot hirdet a Lőrinci Nagykönyvtár.
Pályázati feltételek: legalább egy, 
legfeljebb nyolc verssel lehet pályázni, 
amelyek beküldhetők digitálisan és 
nyomtatva is. A pályaműveket jeligével, a 
pályázóra vonatkozó adatokat (a beküldő 
neve, életkora, iskolája, osztálya, címe és 
elérhetősége) zárt borítékban vagy külön 
dokumentumként csatolva kell beküldeni 
(fszek1803@fszek.hu). A beérkező pá-
lyaműveket Miklya Zsolt költő és a Lőrin-
ci Nagykönyvtár könyvtárosai értékelik. A 
legjobb költemények beküldői bekerülnek 
a Versműhely csapatába. Beérkezési 
határidő: december 6., az eredményről 
december 20-ig küldünk értesítést.
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GÖNCZÖL ANDRÁS 

Dr. Jánosik István kerületi ren-
dőrkapitány köszöntőszavait 
követően a szolgálati négylá-

búak, azaz a rendőrkutyák ta-
núbizonyságot tettek a pótol-
hatatlanságukról, s a feladatok 
teljesítését tapssal és mosollyal 
díjazták a gyerekek. 

Az önvédelmi, harcmű-
vészeti bemutatónál a tátott 
száj vette át a mosoly helyét. 
Csajbók Zsolt és Kiss Péter 
fáradhatatlanul gyűrte egy-

mást, s alkalmanként önként 
jelentkezőkkel is megosztottak 
harcművészeti fogásokat, hogy 
legyen majd mit kipróbálni az 
apun, a testvéren.

A nyomozói munka, a ki-
hallgatási technikák sem 
maradtak titkok Major Judit 
kiemelt fővizsgáló jóvoltá-
ból. A bevezetőben említett 
rendőrségi témájú sorozatok 
népszerű főhősei a nyomozók 
és a bűnügyi helyszínelők. Ez 
utóbbiak a bűnügyi techni-
ka nyomozati munkát segítő 
szerepéről tartottak előadást, 
és meglepetéssel nyugtázták, 

hogy – talán a filmek hatásá-
ra – igen szakszerű kérdéseket 
kaptak a diákoktól.

A Hagyományőrző Rendőr-
század asztalainál a hatástalaní-
tott fegyverek és a korhű ruhá-

zat bemutatóján a fegyverek 
aratták a nagyobb si-

kert. Elsősorban a 
kamaszkor kapuján 

kopogtató fiúcs-
kák forgatták az 
ódon és újabb 
típusú puskákat, 
géppisztolyokat, 
sőt voltak, akik 

a lövések hang-
ját imitálva tették 

komplettebbé az él-
ményt. A kínálat része 

volt egy dobtáras géppus-
ka is, amely testvérek között is 
8-10 kilót nyomott. Egy fiatal 
barátunk meg is jegyezte: 

– Ugye, ilyet már nem 
használ a rendőrség, ezt még 
cipelni sem tudnám, nemhogy 
célba lőni vele?!

A BRFK Bűnügyi Bevetési 
Osztályának standján faltörő 
kos, golyóálló mellény, sisak, 
testvédő páncél várta az ér-
deklődőket. Magától értetődik, 
hogy nagy sikere volt ennek az 
interaktív bemutatónak is.

Az óránként váltásban érke-
ző iskolai csoportoknak, vagy-
is a sok száz gyereknek sikeres 
bemutatót tartott még a Rá-
kosmenti Mezei Őrszolgálat a 
környezettudatosságot növelő 
játékokkal, a Lőrinc-Kertváros 
Polgárőr Csoport a részeg- és 
drogos szemüveges ügyességi 
próbával, a Dél-pesti Katasz-
tró favédelmi Kirendeltség a 
tűzoltóautójával, a Budapesti 
Fegyház és Börtön a mobilzár-
ka- és kényszerítőeszközeivel, 
az OMSZ XVIII. kerületi men-
tőállomása az újraélesztés és a 
sebápolás szimulálásával.

A rendőrök változatos munkáját mutatták be SZÍNES

Az alkalomhoz illő Olimpiai 
himnusz dallamai után Pierre de 
Coubertin Óda a sporthoz című 
versét Császár Bíró Lilla előadá-
sában hallhattuk, aki egyben a 
díjátadó rendezvény moderátori 
feladatait is ellátta.

– A kerületi sportélet kivá-
lóságainak díjazásánál tapasz-
talom a polgármesteri feladatok 
szebbik oldalát – mondta a kö-
szöntőjében Szaniszló Sándor. 

– Ha valamiért, akkor ezért ér-
demes polgármesternek lenni. 
Köszönöm nektek a kerületünk 
jó hírét növelő sportsikereket, 
egyben köszönettel tartozom 
Tasnádi Andrásnak, a Brassó Ut-
cai Általános Iskola intézmény-
vezetőjének, a diákolimpia szer-
vezőjének értékes munkájáért.  

A díjakat a kerületi önkor-
mányzat és a Decathlon – Tízpró-
ba Magyarország Kft.  biztosítot-

ta. Az országos diákolimpián 3. 
helyezést 13 egyéni versenyző 
és 3 csapat, 2. helyezést 7 egyéni 
induló, 1. helyezést 12 egyéni ver-
senyző és 1 csapat ért el. 

Idén márciusban Abu-Dzabi-
ban és Dubaiban rendezték meg 
a Speciális Olimpia Nyári Világ-
játékokat. A magyar csapatban 
ott voltak a XVIII. kerületi SOFI 
és a Kassa Sportegyesület spor-
tolói, akik  6 arany-, 3 ezüst-, 3 

bronzéremmel, valamint egy 4. 
és egy 5. helyezéssel tértek haza 
a speciális olimpiáról, amelyen 
közel 200 ország 7000 verseny-
zője mérte össze a tudását.

A díjakat folyamatos taps kísé-
retében Szaniszló Sándor polgár-
mester, Somody László sportért is 
felelős alpolgármester, Kunhalmi 
Ágnes országgyűlési képviselő és 
Marosi Ádám olimpiai bronzér-
mes, világbajnok öttusázó adta át.

A díjátadó szüneteiben a Sens-
dance Tánciskola növendékei a 
modern tánc számos műfajából 
adtak magas színvonalú ízelítőt.

Az ünnepség vendégei között 
üdvözölhettük többek között Pet-
rovai László alpolgármestert, Bor-
bély Sándort, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatóját, dr. Pilcsák Csaba Józsefet, 
a XVIII. kerületi Kormányhivatal 
hivatalvezető-helyettesét, Kissné 
Baumann Gizellát, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia sportszak-
mai igazgatóját, Kassai Dánielt, a 
képviselő-testület oktatási, köz-
művelődési, sport és ifjúsági bi-
zottságának elnökét és Kéthelyi 
Mátyást, a polgármesteri hivatal 
köznevelési, közművelődési és 
sportirodájának vezetőjét.

Gönczöl András

Ezüstérem az 
Európa-bajnokságon
A Városgazda Utánpótlás Akadémia küzdősport-szak-
osztálya történelmet írt a hétévégén. Muaythaios gyerek 
lett ugyanis az akadémia történetében az első, aki Euró-
pa-bajnokságon vett részt, ott döntőbe jutott, és ezüs-
térmet szerzett. 

– Tóth Attila Mátyás régi saját nevelésű tehetségünk, s igazi 
harcossá nőtte ki magát – mondta Dudok Károly, a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia küzdősport-szakosztályának veze-
tője. 

A magyar fiú a 38 kilogrammos súlycsoportban a 12–13 
évesek között legfiatalabbként, 12 évesen került a döntőbe a 
minszki IFMA Muaythai Európa-bajnokságon. Ellenfele a 13 
éves és tapasztaltabb orosz Aiub Umaev volt, aki kemény küz-
delemben győzte le a VUA sportolóját.

– Hosszú utat járt be, míg eljutott idáig. Nagyon büszke va-
gyok rá, és ezért köszönet jár a szüleinek is. Ez egy jó példa 
minden gyerek és felnőtt számára. Az akadémia szakosztályai 
között egyedülállóan mi a sportolóink egész pályafutását le 
tudjuk vezényelni. 

Egészen az első kesztyűfelhúzástól a nemzetközi versenye-
ken át a kesztyű szögre akasztásáig. Attila hétéves kora, az aka-
démia születése óta mellettem van. Az első fájdalmas könny-
cseppek után sok verejték hozta meg az örömkönnyeket. Mind 
a szülőknek, mind annak, aki átérzi egy ilyen szereplés súlyát. 
Kis harcosom történelmet írt. Büszke vagyok rá! De büszke 
vagyok a többi tanítványom-
ra is, akik közül többen jövő-
re felvehetik a címeres mezt. 
Nagyon örülök az ezüstnek, 
hiszen önmagában is csodá-
latos dolog Európa második 
legjobbjának lenni. Hosszú 
kemény és sikeres pályafutást 
kívánok Attilának – tette hoz-
zá a szakosztályvezető.

HOLLYWOOD UTÁN SZABADON
Nyílt napot tartottak a rendőrkapitányságon

DIÁKOLIMPIKONOK FOGADÁSA
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ünnepélyes keretek között díjazta az önkormányzat az országos diákolimpia 2018/2019. évi 
versenysorozatán első, második, harmadik helyezést elérő kerületi tanulókat, a Speciális Olimpia 
Nyári Világjátékok résztvevőit és felkészítőit a Kondor Béla Közösségi Házban november 13-án.

�A rendőrök változatos munkájáról némi filmipari túlszínesítéssel tévésorozatok tucatjai regélnek. A 
képernyők rendőr hősei feltehetően kikérték a nagybetűs hivatásosok tanácsait szerepük meg-
formálásához. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága a hagyományaihoz híven nyílt napot 

szervezett november 5-én, amelyen az általános iskolások örömére bemutatókat tartottak a rend 
őreinek szerteágazó feladataiból.
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RÓTH FERENC 

Advent (úrjövet) a keresztény 
kultúrkörben a karácsony napját 
(december 25-ét) megelőző ne-
gyedik vasárnaptól karácsonyig 
számított időszak. A karácsonyi 
ünnepkör advent első napjával 
kezdődik, és vízkeresztig, január 
6-ig tart. 

AZ IDŐSZAKOK
Advent első vasárnapja mindig 
november 27. és december 3. közé 
esik. Ez a nap három időszak kez-
detét is jelenti: a keresztény egyházi 
év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör 
kezdetét és természetesen az adven-
ti időszak kezdetét. Az egyházi nap-
tárban a hét vasárnappal kezdődik, 
így advent négy hete is a négy va-

sárnapot követi. Az utolsó hét hosz-
sza lehet egy nap (amikor a negye-
dik vasárnap december 24-re esik), 
de akár egy teljes hét is (amikor az 
utolsó vasárnap december 18.). 

A KIALAKULÁSA
Advent eredete a IV. századig 
nyúlik vissza. A gallikán (a fran-

cia keresztény) liturgiában a víz-
keresztkor tartott felnőttkereszte-
lésre előkészítő négyhetes időszak 
volt. Az V. században a karácsony 
vált jelentősebb ünneppé, ezért 
ehhez kötődött az advent először 
hathetes, majd később négyhetes 
formája. Az adventi vasárnapok 
számát VII. Gergely pápa hatá-
rozta meg négyben. 

A katolikus egyházban az ad-
vent liturgikus színe a lila, amely 
a bűnbánatot, a szent fegyelmet és 
az összeszedettséget jelképezi. Az 
egész időszakban dísztelen a temp-
lomi oltár, az orgona szerepe pedig 
az énekek kíséretére korlátozódik. 

Már a VII. században is tartot-
tak hajnali miséket. Ezekből alakult 
ki a középkorra a Közép-Európá-
ban minden adventi hétköznapon 
megtartott hajnali mise, amely 
jellemzően 6 órakor kezdődik. 
Ezeken a szertartásokon különös 
hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete 
és a karácsonyi várakozás. 

A BÖJT
Korábban szokás volt az adventi 
időszakban böjtöt tartani. A böjti 
idő alatt tiltották a mulatságot és az 

ünnepélyes házasságkötést, de az 
utóbbit az 1661. évi nagyszomba-
ti zsinat püspöki engedélytől tette 
függővé. A böjtölés hagyománya a 
XX. század közepén tűnt el. 

Napjainkban tehát nincs már 
böjti előírás a katolikus egyház-
ban az adventi időszakra vonat-
kozóan. 

A KOSZORÚ 
Adventkor a XIX. század óta szo-
kás koszorút készíteni, amelynek 
ősét Johann Wichern német evan-
gélikus lelkész készítette el 1839-
ben. Egy felfüggesztett szekér-
keréken 24 gyertyát helyezett el, 
melyek közül mindennap eggyel 
többet gyújtott meg karácsonyig. 

A négyből három gyertya színe 
a bűnbánat színét jelképező lila, de a 
harmadik vasárnapra jutó gyertyáé 
rózsaszín. Ez az öröm vasárnapja. A 
vasárnapok számának növekedésé-
vel növekszik a meggyújtott gyer-
tyák száma, ami a növekvő fényt 
szimbolizálja. Az adventi koszorún 
mind a négy gyertya az utolsó va-
sárnapon ég egyszerre. 

A karácsonyi készülődés mindenkit magával ragad ADVENT

Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén

JÉGTERASZJÉGTERASZ

2019. december 1-től 2020. február 20-ig
a régi Piac téren, kedvezményes árakkal, korcsolya 
bérlési lehetőséggel várjuk a korcsolyázni vágyókat!

Napi belépő: 300 Ft  »  A megváltott karszalag az adott korcsolyázási 
időszakra szól és azon belül többszöri pályára lépési lehetőséget biztosít. 
Hétvégén és ünnepnapokon délelőtt és délután külön jegy váltandó! 

A karszalag másra át nem ruházható!! Korcsolyabérlés 300 Ft

Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek:  
15.00-21.00
kedd, csütörtök: 
15.00-18.00
szombat, vasárnap: 
10.00-14.00 15.00-21.00

Ünnepi nyitvatartás:
Dec. 24. 10.00-14.00
Dec. 25. 13.00-21.00

Dec. 26-30. 10.00-14.00
és 15.00-21.00

Dec. 31. 10.00-16.00
Jan. 1. 13.00-21.00

A NYITVATARTÁSI IDŐ PROGRAMOK VAGY ESETLEGES 
VÁRATLAN ESEMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHAT!

Free WiFi 
a pályán!

ADVENTI VÁRAKOZÁS
Az ünnepi koszorúktól a gyertyák fényéig

Beszédes fények

A karácsonyfa gyertyái egy-
egy fogalmat szimbolizálnak: 
a hitet, a reményt, az örömöt 
és a szeretetet. A gyertyák 
egy-egy személyre vagy kö-
zösségre céloznak. Ádámra 
és Évára, akiknek elsőként 
ígérte meg Isten a megváltást. 
A zsidó népre, amelynek 
megígérte, hogy közülük 
származik a Messiás. Szűz 
Máriára, aki megszülte a Fiút, 
s végezetül Keresztelő Szent 
Jánosra, aki hirdette Jézus 
eljövetelét, és készítette az 
útját az emberek szívéhez.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az idén december 1-jén lesz advent első vasárnapja, s ezzel megkezdődik az adventi idő-
szak, amelynek a hetei után a karácsonyt, Jézus megszületését ünneplik a keresztények. 
Ennek kapcsán gyűjtöttük össze az adventi időszakhoz kapcsolódó egyházi vonatkozáso-

kat.


