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hirdetés

A Projekt18 Kft. pályázati felhívást tesz közzé az alábbi – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányza-
ta, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. tulajdonát képező – üres helyiségek és telkek bérbevételére. 

ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

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

Havanna utca 13. fszt. 451. 151126/4/A/451 24 m2 üzlet
(raktározási tevékenységre)

Sina Simon sétány 4. fszt. 161. 150228/65/A/161 14 m2 üzlet
(raktározási tevékenységre)

Tövishát utca 7. fszt. 157. 150228/67/A/157 29 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 531. fszt. 5. 149901/A/4 10 m2 üzlet
(raktározási tevékenységre)

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 m2 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 m2 tároló

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5000 Ft, mely összeg készpénzben 
befi zethető a társaság 1181 Baross u. 7. szám alatti pénztárában.

A dokumentáció átvehető és a pályázat leadható ugyanitt személyesen vagy meghatalmazott útján, a befi zetési bizonylat bemutatá-
sával. A pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. augusztus 26.

Pályázók értesítése: a következő naptári héten telefonon vagy írásban

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36-70-513-9455 (Kovács Renáta)
A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért érdeklődjön személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. 

Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.) vagy a fenti telefonszámokon
Internetelérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

TERÜLETHASZNÁLAT

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5025 m2 területhasználat

Párkány utca 157233 629 m2 zöldövezeti telek

GARÁZS, PARKOLÓHELY

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Méta utca 2. 150228/102 18 m2 parkolóhely (56 db)

Pályázati felhívás
üres helyiségek és telkek bérletére
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Balra tőlünk a miniszterelnök a focifőnök bankvezérrel beszélgetett elmélyülten és kis-
sé gondterhelten. Nyilván az esélyeseket latolgatták, talán ők sem hitték el, hogy lehet 
itt keresnivalónk. Kisvártatva csatlakozott hozzájuk a ballábas excsapatkapitány, ke-
délyesebb lett a csevej, a pályán kéne lennie, Balázs, szinte hallottam, ahogy mondják, 
bár hallótávolságon kívül álldogáltam. Előttünk az impozáns stadion még foghíjas, de 
egyre inkább magyar mezektől pirosló lelátója és a sima gyep, körülöttünk hoszteszek 
és elegáns, fontosnak tűnő emberek, mögöttünk csillogó luxusétterem. Két barátom-
mal toporogtunk a Puskás Aréna VIP-páholyában, a dresszkód szerinti bizniszkezsüel 
öltözetben, és vártuk az Európa-bajnokság első – portugálok elleni – magyar mérkő-
zését. Egy kiváló barátom még kiválóbb gyermeke, aki a torna egyik főszponzoránál 
dolgozik, szerzett nekünk belépőt, nem is akármilyet, ugye.  Határozottságot mímelve 
vonultunk végig a VIP-részlegbe vezető vörös szőnyegen, majd megszeppenve kértünk 
sört a trendin megterített asztaloknál, a vécében meg némileg riadtan álltunk a piszo-
árnál, miközben öltönyös testőrök biztosították a (mellék)helyszínt, mert bizony még 
egy köztársasági elnökre is rátör olykor a szükség meccs közben. 

Egy idő után, elfeledkezve a luxuskörülményekről, magamból kikelve vezényel-
tem a kósza magyar támadások egyikét, üvöltve próbáltam ötvenezredmagammal 
együtt kiszurkolni a bravúrt, amit titkon azért biztosan remélt mindenki, miniszterelnök és egyszerű szurkoló egyaránt, de a 
84. percben egy megpattanó lövés szertefoszlatta ezt a reményt. De ettől még a hangulat elképesztő volt, a csapat pedig dere-
kasan küzdött. Ahogy a világbajnok franciák elleni meccsen is – amit már sajnos nem a helyszínen, hanem az autóban rádión 
hallgatva kiabáltam végig –, de azon már jól is fociztak a fi úk. A németek ellen meg még jobban. Teljes eufóriában ünnepeltük 
a második magyar gólt, barátokkal és idegenekkel összeölelkezve egy belvárosi óriáskivetítő előtt, majd miután megtaláltuk 
a heves gólörömben lerepülő szemüvegemet, ismét jött az az elátkozott, kĳ ózanító 84. perc, és elillant a továbbjutás esélye. 

Még kĳ ózanítóbb volt szembesülni hazafelé az internet népének meccs utáni következtetéseivel. Miszerint ha nem ked-
veled a regnáló kormányt és miniszerelnököt, nem is szurkolhatsz a válogatottnak, mert egyrészt ún. nemzetellenes vagy, 
másrészt, mivel nem helyesled a magyar fociba áramló pénzt, az épülő stadionokat, nincs jogod örülni a csapat sikerének, 
mert az leginkább a miniszerelnöknek köszönhető, bár bizonyára amúgy sem örülsz, sőt minden bizonnyal a vereségünkért 
szorítottál, hiszen a� éle hazaáruló vagy. A másik oldalról meg úgy néz ki ez, hogy szégyelld magad, ha szurkolsz a váloga-
tottnak, mert így támogatod a felcsúti kert végében vagy Kisvárdán felhúzott stadiont, az ellenőrizetlenül elherdált mil  liár -
do  kat, amiből amúgy is csak két, győzelemnek kikiáltott döntetlen jött össze. 

Szurkolói énem születésekor, hatévesen jött az első pofon a magyar focitól, amikor kaptunk egy sima hatost a szov-
jetektől Mexikóban. Azóta nézem a reménytelenebbnél reménytelenebb hazai „fodbalistákat”, elkeseredetten szorítok az 
elmúlt harmincöt év rettenetes nemzeti csapatainak, majd beletörődve drukkolok az angoloknak a nagy tornákon, hisz 
mi úgysem vagyunk ott ilyen eseményeken. És bár nem támogatom a kertvégi és a többi üresen tátongó stadion építését, 
nem helyeslem, hogy fölöslegesen szórnak el temérdek pénzt, nem gondolom, hogy a miniszterelnöknek köszönhető a jó 
szereplés (ő már 2007-ben ötven magyar játékost vizionált az európai topligákba 2015-re, ehhez képest most van három, 
és Németországból kellett importálnunk középső védőt, a jobb bekkünk meg francia), és pontosan tudom, hogy a létszám-
bővítésnek is köszönhetjük a kĳ utásunkat. Viszont tetszik a Puskás Aréna, örülök, hogy végre van egy kiváló szövetségi 
kapitányunk, egy jó csapatunk, amely olyan szimpatikus játékosokból áll, akik mindig küzdenek, és még focizni is tudnak. 
Nem szurkolhatnék csak úgy, békésen, egyszerűen?

Szabad-e szurkolni?

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika
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INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ
Feladat 
–  irodák, sportlétesítmények takarítógépekkel történő tisztán tartása, rendezvényeken a helyszín 

tisztaságának biztosítása, a takarításhoz szükséges gépek üzemeltetése, alkalmazása, karban-
tartása, a vegyi anyagok adagolása 

Elvárás 
–  szakirányú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás 
Előny 
–  szakirányú takarítógép-kezelői végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Feladat
–  a mosdók, mosogatók, csaptelepek, a hozzájuk tartozó szifonok szükség szerinti cseréje vagy 

a javítás megoldása
–  a WC-csészék, a tartályok és azok tartozékainak javítása, cseréje
–  a falakon kívüli csőrepedések megszüntetése, kisebb dugulások elhárítása
–  a keverő csaptelepek, a kerti csapok karbantartása, rendeltetés szerinti működésük biztosítása
–  a melegvíz-ellátó berendezések javítása, vízoldali bekötése stb.
–  egyéb, napi hibaelhárítási munkák elvégzése
Elvárás 
–  vízvezeték-szerelő végzettség
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  a szakmában szerzett gyakorlat és tapasztalat

VILLANYSZERELŐ
Feladat
–  az elektromos világítási és erőátviteli kábelhálózat karbantartása, javítása 
–  túlterhelés, zárlat elhárítása, a mérési jegyzőkönyvekben meghatározott hibák szakszerű ki-

javítása 
–  különböző fogyasztók (villamos gépek, villanybojlerek, szerszámgépek, világítástechnikai esz-

közök) villamos hálózatba történő bekötése 
–  elosztódobozok, kapcsolók, biztosítékok, kapcsolószekrények és világítástechnikai szerelvények 

felszerelése
– villamos gépek javítása, karbantartása és kezelésük betanítása
–  kisfeszültségű kábelek fektetése, csatlakozó vezetékek készítése, udvari világítás karbantartása
–  a villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlop, tartószerkezetek és 

csatlakozó szabadvezetékek szerelése
–  a megfelelő eszközök alkalmazásával villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások 

végzése
–  a falban tett károk kĳ avítása, a központi elosztókban az égett kötések, szerelvények pótlása
–  napi hibaelhárítás, selejtezési javaslat készítése
Elvárás 
–  villanyszerelő végzettség
–  igényes munkavégzés
Előny
–  érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
–  B-kategóriás jogosítvány
–  a szakmában szerzett gyakorlat és tapasztalat

HIDEGBURKOLÓ
Feladat
–  épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára stb. különbö-

ző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése
–  a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása
–  habarccsal, csemperagasztóval, különböző technikai eljárások alkalmazásával a burkolóanya-

gok felületre való rögzítése
–  a rések fugázóanyaggal való kitöltése, igény szerint díszítőburkolatok készítése
–  a sérült vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje
–  napi hibaelhárítás, a felújítási, illetve a csereigények jelzése
–  az anyagszükséglet felmérése, összeállítása, a segédanyagok kiválasztása stb.
Elvárás 
–  hidegburkoló végzettség
–  igényes munkavégzés

Előny
–  B-kategóriás jogosítvány
–  a szakmában szerzett gyakorlat és tapasztalat

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-RAKODÓ
Feladat
–  gépjárművezetői feladatok ellátása 1 tonna teherbírású kistehergépjárművel, valamint a közte-

rületen lévő hulladék kézi erővel történő rakodása
–  a munkaterületen szakképzettséget nem igénylő feladatok végrehajtása
–  a rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása, illetve átvétele
–  a munkaterületen tevékenykedő társosztályok szakirányú végzettséget nem igénylő munkájá-

ban történő részvétel
Elvárás 
–  alapfokú állami iskola
–  B-kategóriás jogosítvány
–  igényes munkavégzés

RAKODÓ-AUTÓMOSÓ
Feladat
–  a társaság gépjárműfl ottájába tartozó összes gépjármű, valamint a kis- és nehézgépek belső és 

külső takarítása (gőzborotvás mosás, szélvédőtisztítás, portalanítás, raktér- és műszerfal-taka-
rítás)

–  a munkakör hatáskörébe tartozó gépjárművek, gépek telephelyen belüli mozgatása 
–  rakodási, pakolási és egyéb anyagmozgatási feladatok ellátása
–  a munkaterületen szakképzettséget nem igénylő feladatok végrehajtása
–  munkaterületen tevékenykedő társosztályok szakirányú végzettséget nem igénylő munkájában 

történő részvétel
Elvárás 
– alapfokú állami iskola
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány

RAKODÓ
Feladat
–  rakodási, pakolási, egyéb anyagmozgatási stb. feladatok ellátása
–  a munkaterületen szakképzettséget nem igénylő feladatok végrehajtása
–  a munkaterületen tevékenykedő társosztályok szakirányú végzettséget nem igénylő munkájá-

ban történő részvétel
 Elvárás 
– alapfokú állami iskola
–  igényes munkavégzés
Előny
–  B-kategóriás jogosítvány

GONDNOK
Feladat
–  általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása
–  épületek, berendezések, felszerelések és tereptárgyak állapotának napi ellenőrzése
–  a létesítmények igénybevételi beosztásának naprakész ismerete
–  az igénybevétel, a belépési jogosultság ellenőrzése, a bérlői jelenléti ívek vezetése, a jogosulat-

lan pálya- és egyéb létesítményhasználók kiszűrése
–  a nyilvántartások folyamatos vezetése
Elvárás    
–  alapfokú végzettség
–  jó problémakezelő és együttműködési készség
–  kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem
–  megbízható, önálló, szabálykövető és felelősségteljes munkavégzés
Előny
–  hasonló területen szerzett tapasztalat

JELENTKEZÉS MÓDJA
Önéletrajzzal – a pozíció megnevezésével és a bruttó bérigény megjelölésével – e-mailben: allas@va-
rosgazda18.hu vagy postán: Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt., 1181 Budapest, Baross utca 7.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. állásajánlatai
Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel, 
üdülési és alkalmazottikártya-kedvezmény, egyes szakterületeken teljesítményen alapuló, alapbéren felüli jövedelem (teljesít-
ménybér, mozgóbér), munkáltatói kamatmentes lakáscélú kölcsön, készenléti lakás, egészségmegőrzési programok (szűrővizsgá-
latok, sportrendezvények), gyermekeknek biztosított szolgáltatások, programok (sportolási lehetőség szakosztályi keretek között, 
a nyári időszakban gyermekfelügyelet programokkal stb.), családok támogatása (gyermek születése esetén egyszeri kifi zetés).
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Nyári gyermektáborok  

Mi? Mikor? Hol? Mennyiért?

Ép lélek 

Önzetlenül tenni

Beszélgetés Beer Miklóssal
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Táborok

Nyári táborok
A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is online oktatással telt 

el a második félév jelentős része, ami miatt sok szülő a 

tervezettnél hamarabb volt kénytelen szabadságot kiven-

ni. A  nyári terveket így ismét felborította a koronavírus- 

járvány, ezért a gyerekek szünidei elhelyezésében újfent 

segítséget nyújthatnak a napközis és egyéb kerületi tá-

borok. Cikkünkben összegyűjtöttük az aktuális ajánla-

tokat.

Kondor Béla Közösségi Ház

Kerékpáros tábor

Közlekedésbiztonsági előadás, kerékpáros 

 kirándulások a kerületben

Időpont: augusztus 23–27., 8–12 óráig

Tábor díja: 10 000 Ft

Kapcsolat: Czinczkyné Fejes Mónika

(czinczky@kondorkh.hu, 06-20-323-5295)

Kondor 

Béla Közösségi 

Ház
Szöcsketábor 

– Egy csepp a természetért…

Természetvédelmi tábor kirándulásokkal (Noé 

Állatotthon, Lakatos-lakótelep –közösségi kertek, 

FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központ)

Időpont: augusztus 2–6., 8–12 óráig

A tábor díja egy hétre 10 000 Ft, 

a napidíj 2000 Ft.

Kapcsolat: Czinczkyné Fejes Mónika

(czinczky@kondorkh.hu, 

06-20-323-5295)
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Napközis tábor a Bókay-kertben

és Pestszentimrén 

Az önkormányzat nyári napközis tábora a Bókay-kert-

ben (1181 Szélmalom u. 33.) augusztus 19-ig várja a 

gyerekeket a hagyományos közös programok mellett a 

különféle tematikájú szakrajokkal is.

A helyi infrastruktúrát kihasználva változatos 

sport- és kézműves foglalkozásokon lehet részt venni. 

A tavalyi sikeres bemutatkozást követően – július 23-

ig – idén is szerveznek Pestszentimrén napközis altá-

bort (Ady Endre Általános Iskola, Ady Endre u. 46.).

A táborozás díja (háromszori étkezéssel) a kerületi 

lakcímmel rendelkező gyermekeknek naponta 527 Ft + 100 Ft 

táborhasználati díj. A kerületi lakcímmel nem rendelkező gyer-

mekek után 1015 Ft (az imrei altáborban 1243 Ft) + 700 Ft fize-

tendő. A tábor működése alatt a befizetés a Bókay-kertben ked-

denként 8 és 18 óra között lehetséges, valamint hétfői és szerdai 

napokon 10–15 óráig a Csibész Család- és Gyermekjóléti Köz-

pontban (Kondor Béla sétány 17.) is, egy vagy két héttel előre.

Városgazda Utánpótlás 

Akadémia
Sporttáborok

Az egyesület szakosztályaiban az edzők irá-

nyítása és felügyelete mellett a gyermekek 

ismerős, biztonságos környezetben sporto-

lással és szabadidős élményekkel tölthetik a 

nyári heteket.

A táborozás heti turnusokban, napközis 

rendszerben működik, 3 étkezéssel. Az úszó-

tábor a Bókay-kertben van, az összes többi-

nek a Vilmos Endre Sportcentrum ad otthont.

A turnusok pontos időpontjáról az  www.

akademia18.hu  oldalon lehet tájékozódni, és 

jelentkezni is ott lehet. 

A jégkorongtábor ára 36 ezer forint, a töb-

bi sportág (küzdősport, labdarúgás, úszás, 

vízilabda, street dance, kosárlabda, sakk) 

26  ezer forintba kerül egy hétre. A testvér-

kedvezmény 10 százalék. A sportágválasztó 

turnus július 19-én és augusztus 19-én indul.

Városháza

Városháza
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A Herrich-Kiss villát a XVIII. kerület legrégebbi 
épületei között tartják számon. Eredetileg egysze-
rű, részben gazdasági célokat szolgáló hosszú ház 
volt. Egykori tulajdonosa, Herrich Leonie férje, 
Kiss István, a Műegyetem első építészmérnök dip-
lomása építette át. Az 1800-as évek végén az épü-
let nyugati végéhez díszes faszerkezetű, üvegezett 
verandát csatolt. Ezt az újjáépített nagyverandát 
adták át a kerületi és a fővárosi meghívottak jelen-
létében június 7-én.

KÖZÖSSÉGI HELYSZÍNSzaniszló Sándor polgármester jelentős ünnep-
nek nevezte az átadás napját, hiszen az itt élők 
leg  alább húsz esztendeje nézegették az épületet, 
hogy milyen jó volna egyszer helyrehozni. – Rendkívül büszkék vagyunk erre a villára, 

hiszen az egyik legpatinásabb helyi épület, amely 
a kerület történetét is magában hordozva immár 
múzeumként működik. Nagy öröm, hogy igazi 
közösségi helyszínné sikerült varázsolni az intéz-
ményt – mondta Szaniszló Sándor.A polgármester megköszönte a főváros támo-

gatását, egyben reményét fejezte ki, hogy az Üllői 
út folyamatban lévő felújítását hamarosan hasonló 
hangulatú átadási ünnepség követi majd.Kunhalmi Ágnes a kerületben élők több mint 

százezres közösségére, erős kultúrájára, értelmi-
ségére hívta fel a figyelmet. Pestszentlőrinc-Pest -
szent  imre országgyűlési képviselője emlékeztetett 
arra, hogy amióta a kerületnek és a fővárosnak új ve-
zetése van, sorra követik egymást a közös projektek. IDŐUTAZÁS A MÚLTBAÉs ekkor a közönség csodálkozása közepette kilé-

pett a villából csaknem száz év távlatából egy pár. 
Korabeli ruhájukban elütöttek ugyan a jelenlevők-
től, de láthatóan fesztelenül mozogtak az évtize-
dek múltán valamennyire megváltozott környezet-

ben. Mint az hamar kiderült, az időutazást Bókay 
Árpádnak és Herrich Szidóniának köszönhettük, 
akik Heilauf Zsuzsannával, az épület mai gazdájá-
val beszélgetve a családtörténeten keresztül egy-
ben a kerület múltjába is betekintést engedtek az 
ünnepség közönségének. 

OKLEVÉL A MESTERNEKHeilauf Zsuzsanna a villa megújulását egy hosszú 
utazásnak nevezte, amelynek szép és fontos állo-
másához érkeztünk. A Tomory Lajos Múzeum igaz-
gatója szerint az intézmény számára mérföldkőnek 
is nevezhető a nagyveranda átadása.– Mindig reméltem, hogy elkészülhet, de még 

ma is nehezen hiszem el, hogy tényleg megtörtént. 
Ezért sokakat illet óriási köszönet – mondta.Az intézmény vezetője ismertette a Herrich- 

Kiss villa és környezete történetét, a napjainkban 
megvalósuló felújítás ütemezését, az épületben 
otthonra találó Tomory Lajos Múzeum feladatait és 
fejlődését, majd oklevelet adott át Knízner Béla épí-
tőmesternek, aki a kezdetektől javaslataival és keze 
munkájával segítette a kivitelezést. 

AMI MEGERŐSÍTKarácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy az 
egyneművé váló világban óriási felelősséget ad 
minden helyi közösségnek az, hogy megőrizze a 

maga identitását. A főpolgármester szerint a helyi 
ügyek, mint például ez a veranda, mind-mind arról 
szólnak, hogy akikre rábízták egy közösség jövőjét, 
azokon nagy a felelősség. – Számomra a veranda az épületek legkedve-

sebb része. A veranda az a hely, ahol a legtöbbet 
lehet beszélgetni, és az a hely is, amely világossá 
teszi, hogy ház az nincs kert nélkül. Ez pedig azt 
szimbolizálja, hogy társadalmak sincsenek a ter-
mészeti környezetük nélkül – mondta Karácsony 
Gergely.

A főpolgármester reményei szerint ez a beru-
házás, amelyhez a Fővárosi Önkormányzat is hoz-
zá tudott járulni, megerősíti a helyi közösséget és 
azt, hogy az itt élő embereknek száz év múlva is 
lesz lőrinci vagy imrei identitásuk. Azt pedig kü-
lönösen fontosnak mondta, hogy a kivitelezésben 
jelentős szerepe lehetett egy helyi iparosnak. A nagyverandát a jobb kihasználhatóság ér-

dekében teljesen beüvegezték, és szabályozható 
elektromos padlófűtéssel látták el. Mindezzel egy 
kerttel rendelkező, a kerület saját kezelésében 
levő, közcélokat szolgáló reprezentatív létesít-
mény jött létre, amely elsősorban múzeumpeda-
gógiai célokat szolgál, másodsorban egyéb kultu-
rális programok és akár esküvők megrendezésére 
is alkalmas. 

Bodzay Zoltán

A nagyveranda és a helyi identitásA Herrich-Kiss villa megújításának újabb ütemeként a 

nagyveranda átadását ünnepelték a Tomory Lajos Múzeum 

kertjében június 7-én. Az átadó rendezvényen jelen volt – 

és a szalagátvágásban Szaniszló Sándor polgármesterrel 

együtt részt vett – Karácsony Gergely főpolgármester is, 

hiszen a nagyveranda felújítása a fővárossal közös projekt 

keretében valósult meg.

Heilauf Zsuzsanna oklevelet adott át Knízner Béla építőmesternek

Bókay Árpád és Herrich Szidónia a múltból érkeztek a megnyitóra

Szaniszló Sándor, Kunhalmi Ágnes, Karácsony Gergely és Somody László
Fotók: 
Váradi 

Levente
Városháza
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A rendszerváltozás óta részese a közélet-

nek. Tizenhat évig volt önkormányzati, las-

san húsz éve fővárosi képviselő. Nyolc évig 

volt tagja a parlamentnek és kilenc évig 

Pestszentlőrinc polgármestere. Ughy Attila 

adott interjút a Bp18 Városképnek. 

n Jövő tavasszal az országgyűlési választásokon ki 

lesz a Fidesz helyi képviselő-jelöltje?

n Lévai István Zoltán a legesélyesebb, aki egyéni 

jelöltként nyert a pestszentimrei körzetében, és ki-

lenc évig volt az általános helyettesem.

n Nem fordult meg a fejében, hogy újra országgyű-

lési képviselő legyen? 

n Most nem. Az ember életének és karrierjének 

van egy íve, és én ezen túl vagyok. Most nincs a 

fejemben ilyen kihívás. Az ember nem tud mindig 

lőni, valamikor tölteni is kell. Ha még valaha sze-

retném a hazámat szolgálni, akkor mentálisan fel 

kell rá készülnöm.

n Szerintem országgyűlési képviselőnek lenni a 

legmagasabb presztízsű poszt. Alatta van a polgár-

mester és kicsit az alatt a fővárosi képviselő.

n Ez így van.

n A karrierutat általában fordítva szokták bejárni, 

ezért kérdeztem: nem gondolt-e arra, hogy vissza-

verekedje magát a csúcsra?

n Kevés olyan tisztség van, amit ennyi év alatt 

ne töltöttem volna be. Ötvenéves voltam, amikor 

mást választottak polgármesternek. Tudni kell 

húzni egy vonalat és azt mondani: jó, innentől más 

dolgokra koncentrálok. De biztos, hogy hoz még az 

élet olyan kihívást, amit szívesen választok. En-

gem a feladatok motiválnak.

n Több évtizedes tapasztalatot szerzett. Kíváncsi-

ak a véleményére a kerületben?

n Amennyire a Covid engedi, természetesen. Ren-

geteg e-mailt kapok, sok megkeresés érkezik, ami-

re szeretnének választ kapni az emberek. Próbálok 

rájuk a legjobb tudásom szerint válaszolni. 

n Hogyan értékeli az önkormányzat és a kormány 

kapcsolatát, hiszen a kormányzati elvonások miatt 

egy sor veszteség érte a kerületet? 

n Én ezt máshogy látom, mert szerintem nem tör-

téntek kormányzati elvonások. Átstrukturálások 

voltak, és ami az egyik oldalon elvonás, az a másikon 

feladatfinanszírozási támogatásként jelent meg.

n Tehát a gépjárműadó megjelenik más formá-

ban?
n A gépjárműadó kétharmadát Gyurcsány Ferenc 

vonta el az önkormányzatoktól a válság kezdetén.

n Mi a helyzet az iparűzési adóelvonással?

n A kerület a fővároson keresztül jut iparűzési 

adóbevételhez, soha nem kapta azt direktben.

n Év végén a fideszes vezetésű városok kaptak 1,3 

milliárd forint kompenzációt, ellentétben az ellen-

zéki vezetésű kerületekkel, városokkal.

n Szeged is kapott. 

n Nekünk Pestszentlőrinc-Pestszentimre fáj a leg-

jobban, amelynek nulla forintot szavazott meg a 

kormány.

n Értem, csak nem jó a szóhasználat, mert nem 

az elvonás a nagyobb, hanem a gazdasági aktivitás 

brutális csökkenése miatt kevesebb pénz folyik be, 

márpedig ez egy volumenadó. Ha nincs gazdasági 

aktivitás, akkor kevesebb a bevétel. 

n Hogy fogadta a bérlakástörvény módosításáról 

szóló hírt?

n Őszintén megmondom, én a kerületben sem 

foglalkoztam soha bérlakáskérdésekkel, erre volt 

egy szakbizottság és az egyik alpolgármester. Eb-

ben tehát nem mernék se pró, se kontra véleményt 

mondani.

n Hogyan ítéli meg Ferihegy újraállamosításának 

tervét?

n Én még nem láttam olyan európai országot vagy 

olyan, nemzetközi forgalmat lebonyolító repülő-

teret, amelynek működtetésében ne venne részt 

legalább ötven százalékban a város, a tartomány 

vagy maga az állam. Az, hogy Ferihegyet annak 

idején így privatizálták… Nem szeretnék „gyurcsá-

nyozni”, de nem a repülőteret kellett volna eladni. 

A repülőtér, az üzemeltetés és működtetés volt az 

ékkő. És az utasszám-növekedés, az ahhoz kap-

csolódó fejlesztések elmaradása vagy lassulása is 

felvet kérdéseket. Sajnos a helyzetet nem mérték 

fel időben, és ez imázsvesztést jelent az országnak. 

n A kínai Fudan Egyetemmel kapcsolatos vitát ho-

gyan értékeli?

n Nem nagyon értem a vitát, de nincs jó vélemé-

nyem az olyan idióta gyerekcsínyről, amit Baranyi 

Krisztina és Karácsony Gergely kitalált, hogy elne-

vezzék Tibetről azt az utcát, ahova majd az egye-

tem épülhet.

n Ez a politikai performansz része volt.

n Csakhogy politikai performanszot nem szoktak 

rendeletben rögzíteni. Ha performansz, akkor kite-

szünk egy táblát, átnevezzük az utcát, amikor oda-

megy a kínai nagykövet, hogy lássa, mit gondolunk 

róla, és miután elment, levesszük a táblát. De hogy 

jogszabályba foglalták, az szerintem mindenen 

túlmegy. Nem is értem, hogy mi a bajuk. Amikor 

parlamenti közvetítést nézek, akkor is azt hiszem 

olykor, hogy mindegy is a téma, csak bele lehessen 

kötni. Bármi történik, annak az ellenkezőjét kell 

állítani, mert ha nem azt mondják, akkor – úgy vé-

lik – nem tudnak maguk mögé állítani embereket. 

Attól félnek, ha egyszer is jeleznék, hogy ami tör-

ténik, az rendben van, onnantól fogva kihátrálnak 

mögülük a támogatóik. Tehát az elmúlt években 

mindennek a tagadása zajlik. Miért nem lehet egy 

kormányzati döntésre igent mondani?!

n Meg kell jegyeznem, hogy a dolog fordítva is így 

működik, tehát nem tud olyan ellenzéki javaslat 

születni, még ha jó is, amit a kormány elfogadna, 

mert az a gyengeség jele volna. 

n Így van.

n Ez viszont a politikai kultúránk hiányosságát jelzi.

n Valóban.

n Ennyi idő után is helyes döntésnek tartja az is-

kolák kivonását az önkormányzatok hatásköréből?

n Nagyon sajnáltam az iskolákat. Minden tekintet-

ben. Először elment a fenntartói jog, aztán a mű-

ködtetés is. Akkor sem örültem és ma sem örülök 

ennek a lépésnek. Az önkormányzat jobb gazdája 

egy iskolának. Nem mondom, hogy mindegyiknek, 

de alapvetően ez a véleményem.

n Milyen kampányra számít? Lehet észérvek alap-

ján szavazni, vagy megint az érzelmek fogják elvin-

ni az embereket a szavazófülkébe?

n Az érzelmek mozgósító erejét a 2018-as és a 2019-

es kampány is megmutatta. Ha észérvek alapján 

döntöttek volna, akkor ma én lennék a polgármes-

ter. De az érzelmek felkorbácsolásával olyan társa-

dalmi többletet lehetett találni, akiket elsősorban az 

érdekelt, hogy sárga vagy piros lapot mutassanak fel 

a kormánynak. Úgyhogy szerintem sok téma lesz, de 

közöttük csak kevés helyi. Gyuricza Péter

Ughy Attila: Engem 

a feladatok motiválnak 

A pontosság kedvéért

A törvény alapján 1992-től 2003-ig a gépjárműadóból befolyó 

bevételek fele, 2003-tól 2012-ig pedig a 100 százaléka 

az önkormányzatokat illette meg. A Fidesz-kormány 2013-tól 

2019-ig a gépjárműadó mindössze 40 százalékát engedte át 

az önkormányzatoknak, 2021-ben pedig nulla forintot.

Fotó: 
 Ványi Ákos
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Egyéniben és csapatban is világbajnoki 
arany  éremmel hangolt a júliusi tokiói nyári 
olimpiára a kerület legjelesebb sportolója, 
Marosi Ádám. A kiváló öttusázó júniusban 
Kairóban állhatott fel kétszer is – csapatban 
Demeter Bence és Bereczki Richárd társasá-
gában – a dobogó legfelső fokára. A 2012-
es londoni olimpia bronzérmese legutóbb 
2009-ben, szintén a brit fővárosban nyert 
egyéni világbajnoki címet. 

A 37. születésnapját majd Tokióban ünneplő Ma-
rosi Ádámnak és versenyzőtársainak Kairóban a 
nagy meleg okozta extrém körülményekkel és az 
egyiptomi szervezési malőrökkel is meg kellett 
küzdenie.

– A meleg mindenkit megviselt, így engem is, 
ráadásul betegen utaztam ki és versenyeztem, bár 
ilyen máskor is előfordult, és tudtam, hogy ennek 
ellenére képes vagyok kihozni magamból a maxi-
mumot. Maga a verseny mentálisan és fizikailag is 
fárasztó volt, és a szervezés sem volt igazán profi 
– idézte fel az egyiptomi napokat az élsportoló. – 
A hotel közelében lévő helyszínről két versenyszám 
között nem vittek minket vissza a hűvös szállodá-
ba, ahol egyébként a „buborék szervezés” ellenére 
két éjszaka is esküvőt tartottak, és bömbölt a zene.

A zavaró körülményeken túllépve Marosi kiváló 
vívással kezdett, és ezzel megalapozta a jó szerep-
lését.

– Szerencsére ismertem már a helyszíneket, és 
tudtam, mire lehet számítani. Nem mondom, hogy 
a vívás után mégis elbukhattam volna, mert ez így 
nem igaz, de végig megfelelően kellett koncentrál-
nom, így tudtam elöl maradni. A végén a laser run 
alatt a lövészetben benne maradt néhány másod-

perc, de ebben az is benne volt, hogy nagy előnnyel 
indultam neki a zárószámnak, és nem volt rajtam 
a kényszer, hogy nagyon jól kell lőni. Ezt azért 
intő jelnek veszem a jövőre nézve, és gyakorolni 
kell majd az edzéseken. Nagyon sokat köszönhe-
tek az edzői stábnak, mert megfelelő mennyiségű 
és minőségű terhelést kaptam tőlük, ami alapján 

bízhattam abban, hogy ennek az eredménye ver-
senyen is kijön. Az elmúlt időszakban olyan verse-
nyeket csináltam végig, amelyeken hol a lovaglás, 
hol a vívás során vesztettem egy kis időt, de most 
úgy néz ki, sikerült összeraknom az öt számot.Marosi Ádám Tokióban a harmadik olimpiáján 

vehet részt, és úgy véli, megfelelő felkészüléssel és 
formaidőzítéssel, nyugodt lelkiismerettel vághat 
bele a japán kalandba.– Megpróbálom átmenteni az olimpiára ezt a 

jó világbajnoki formát. Az biztos, hogy profi ren-
dezésre számíthatunk, a japánok nagyon precízek, 
így ezzel biztosan nem lesz gond. A járványügyi 
előírások miatt mi, versenyzők, „buborékban” le-
szünk, és bár úgy tudom, hogy lesznek szurkolók, 
de nem annyian, mint azt az olimpiákon megszok-
hattuk.  Ez szerintem akár még jó is lehet, mert 

azért az öttusaversenyek nem arról híresek, hogy 
több ezren nézik őket. Emlékszem, hogy a nagy 
londoni és riói közönség valamilyen szinten rá-
nyomta a bélyegét a versenyre. Nem azt mondom, 
hogy nyomasztott, de nem egyszerű annyi ember 
előtt öttusázni.

Természetesen nem lehetett megkerülni a 
kérdést, hogy mit vár önmagától Marosi Ádám az 
olimpián. 

– Arra számítok, olyan állapotban leszek, hogy 
az érzékeim annyira „kiélesednek”, hogy jó ver-
senyt futhatok. Bízom az edzőimben és az elvég-
zett munkában. Nem számolgatok, hanem lépésről 
lépésre haladva csinálom meg a felkészülést és 
az olimpiát. Tokióban még nem versenyeztem, a 
2019-es világkupadöntőre nem jutottam ki, viszont 
előtte egy bő fél évvel voltunk kint edzőtáborozni a 
közeli Tocsigiban. Most is ott lesz az akklimatizáci-
ós edzőtábor, és onnan megyünk majd át Tokióba, 
tehát ismerem a körülményeket és a helyszínt, így 
ezzel nem lehet probléma.A magyar hagyományok és szurkolói lélek-

tan ismeretében mindenki aranyesélyes számnak 
tartja az öttusát, noha az elmúlt három évtized-
ben hatalmas változáson ment át a sportág. 1992 
óta nem szerepel a programban az általunk „tuti 
érem” kategóriába sorolt csapatverseny, és a több-
napos rendezés is már régen a múlté. Az egynapos 
verseny és a rendkívül látványos összevont utolsó 
szám, a laser run (futás lövészettel) már más ver-
senyzői kvalitásokat feltételez, mint amilyenekre 
a legnagyobb magyar olimpiai öttusasikerek év-
tizedeiben volt szükség. Marosi Ádám pedig ren-
delkezik ezekkel a kvalitásokkal, emlékezzünk csak 
arra, hogy az első modern rendszerben lezajlott 
olimpiai döntőben, Londonban milyen csodálatos 
versenyzéssel szerzett bronzérmet. 

Puskás Attila

Világbajnokkéntmegy az olimpiáraMarosi Ádám
Az biztos, hogy profi rendezésre számíthatunk, a japánok nagyon precízek, így ezzel biztosan nem lesz gond.

Fotó: 
 Ványi Ákos
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A Kondor Béla Közösségi Ház vendége lesz 

július 12-én dr. Beer Miklós. A nyugdíj 

minden ember életében cezúra, de egy hi-

vatásból – és a papság az – általában nem 

szoktak kivonulni. Ő sem tette: ma is épp 

oly fontosnak tartja, mint aktív évtizedei-

ben, hogy embertársai szolgálatára álljon, 

függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő 

az illető. A nyugalmazott váci megyéspüs-

pökkel beszélgettünk.

Sok helyre hívják Beer Miklóst, aki mindenüvé el-

megy, és a meggyőződését sem ezeken a szűkebb 

körű közönségtalálkozókon, sem a médiaszereplé-

sein nem rejti véka alá. Emiatt persze érik táma-

dások, sokak hitét viszont éppen az ő őszintesége 

erősíti meg.

AZ IGEN LEGYEN IGEN, A NEM PEDIG NEM 

A most 78 éves nyugalmazott püspök természetes-

nek tartja, hogy a megnyilatkozásait ki-ki a saját 

nézeteinek megfelelően fogadja. Mint mondja, az 

a fontos, hogy ne legyünk közömbösek a minket 

körülvevő világ dolgai iránt, és mindenkinek legyen 

ereje becsületesen képviselni hitét, meggyőződését. 

– Engem a jézusi tanítás vezérel. Az igen legyen 

igen, a nem pedig nem – utal Máté evangéliumára, 

és az Apostolok cselekedeteiből is idéz: nem hall-

gathatunk arról, amit hallottunk és láttunk. 

A bibliai példa érvénye pedig nyilvánvalóan 

nem csak az adott helyzetre terjed ki.

– A közönségtalálkozókon sűrűn kerülnek elő 

az olyan társadalmi kérdések, mint az emberi kap-

csolatok, a szegénység, a család, az egymás iránti 

szolidaritás, illetve annak hiánya. Még sokáig so-

rolhatnám, és folyton ott van a dilemma: hogyan 

lehet összehangolni az intézményi erőfeszítéseket 

és az egyéni megoldásokat? A templom védettsé-

gében, a hívők körében feltételezhetjük a magától 

értetődő támogatást. Nem templomi környezetben 

nehezebb megfogalmazni, mit tartunk fontosnak 

és követendőnek, de ebben a helyzetben is irányt 

kell mutatnunk, ki kell mondanunk, hogy az ön-

zetlenséget kell követni, nem az önzést, hogy az a 

helyes, ha minden körülmények között tiszteljük a 

másik ember személyes méltóságát, és nem saját 

rögeszméinket hajtogatjuk unos-untalan. 

Beer Miklós azt is hangsúlyozza: nagyon nagy 

az egyház és minden vallási közösség felelőssége, 

hogy az erkölcsi értékeket soha ne keverjük össze 

semmiféle ideológiával, politikával.

– Sok szó esik mostanában arról, ki az igazi, a 

hiteles keresztény. Én azt vallom, hogy az a keresz-

tény hiteles, akinek a gondolkodásában a jézusi ta-

nítás van az első helyen. Akinek számára a vallás 

nem egy eszköz saját érdekeinek érvényesítésére, 

hanem a megélt hit. Amiből a fohász fakad: legyen 

meg a te akaratod! Az Úr azt várja el tőlem, hogy 

szeressem a felebarátom, adjak enni az éhezőnek 

és fogadjam be a házamba, akinek nincs otthona. 

Az a hiteles keresztény, aki képes önzetlenül tenni 

másokért. „Ó, én jó keresztény vagyok –  mondo-

gatják némelyek –, hiszen minden vasárnap el-

megyek a templomba, szorgalmasan imádkozom, 

mindent megteszek, amit a templomban szokás.” 

Én pedig ilyenkor azt kérdezem: és amikor kimen-

tél a templomból? A jó keresztény a jézusi tanítást 

követve az, aki képes a saját jóllétében, komfortzó-

nájában mértéket tartani. 

A VILÁGOT ISTEN MINDENKINEK ADTA

Egy sor olyan kérdésben, amelyben egyesek bírálják 

a pápa állásfoglalásait, valójában nem politikáról, 

hanem erkölcsi értékről, emberiességről van szó. A 

nyugalmazott püspök úgy gondolja, nem szabadna, 

hogy politikai hovatartozástól függjön, hogyan vi-

szonyulunk azokhoz, akik a háborúk, az erőszak, az 

üldözés elől menekülni kényszerülnek hazájukból. 

– Mindig el szoktam mondani, hogy ez egy na-

gyon fontos kérdés, amely mindannyiunkat érint. 

Ferenc pápa a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) 

című körlevelében kiemeli, hogy a világot Isten 

mindenkinek adta, nem csak egy kis csoportnak. 

Erre kell gondolnunk, és azt a kérdést kell felten-

ni magunknak: tudunk-e osztozni a világ javain a 

többiekkel?

A migráció kényes kérdésében elfoglalt állás-

pontjáért sokan támadják a katolikus egyházfőt, és 

félremagyarázzák a szavait.

– Ferenc pápa nem azt mondja, hogy ellenőri-

zetlenül jöjjön mindenki, akinek csak eszébe jut. 

Azt szorgalmazza, hogy körültekintően és ember-

ségesen közelítsünk ehhez a kérdéshez, és az egész 

világ közös ügyeként kezeljük. Mert tényleg az. 

A szentatya a menekültek világnapján a könyörü-

letesség szót használta, mint az egyetlen elfogad-

ható magatartást a menekülők iránt. Csatlakozott 

a mianmari püspököknek a nemzetközi közösség-

hez intézett felhívásához, hogy hozzanak létre 

humanitárius folyosókat. Ezúttal is hangsúlyozta, 

hogy meg kell nyitni a szíveket a menekültek előtt. 

A hírügynökségek kiemelve idézték a szavait: ma-

gunkévá kell tennünk szomorúságukat és örömü-

ket, tanuljunk bátor kitartásukból, és így mindany-

nyian hozzájárulunk egy emberségesebb közösség, 

egyetlen nagy család létrehozásához. 
Kerekes András  

Önzetlenül tenni 

Fotó: Ványi Ákos

nagyon nagy az egyház és minden 

vallási közösség felelőssége, 

hogy az erkölcsi értékeket soha ne 

keverjük össze semmiféle ideológiával, 

politikával.
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Nyári táborok
A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is online oktatással telt 
el a második félév jelentős része, ami miatt sok szülő a 
tervezettnél hamarabb volt kénytelen szabadságot kiven-
ni. A  nyári terveket így ismét felborította a koronavírus- 
járvány, ezért a gyerekek szünidei elhelyezésében újfent 
segítséget nyújthatnak a napközis és egyéb kerületi tá-
borok. Cikkünkben összegyűjtöttük az aktuális ajánla-
tokat.

bp1
8

Napközis tábor a Bókay-kertben

és Pestszentimrén 

Az önkormányzat nyári napközis tábora a Bókay-kert-

ben (1181 Szélmalom u. 33.) augusztus 19-ig várja a 

gyerekeket a hagyományos közös programok mellett a 

különféle tematikájú szakrajokkal is.

A helyi infrastruktúrát kihasználva változatos 

sport- és kézműves foglalkozásokon lehet részt venni. 

A tavalyi sikeres bemutatkozást követően – július 23-

ig – idén is szerveznek Pestszentimrén napközis altá-

bort (Ady Endre Általános Iskola, Ady Endre u. 46.).

A táborozás díja (háromszori étkezéssel) a kerületi 

lakcímmel rendelkező gyermekeknek naponta 527 Ft + 100 Ft 

táborhasználati díj. A kerületi lakcímmel nem rendelkező gyer-

mekek után 1015 Ft (az imrei altáborban 1243 Ft) + 700 Ft fi ze-

tendő. A tábor működése alatt a befi zetés a Bókay-kertben ked-

denként 8 és 18 óra között lehetséges, valamint hétfői és szerdai 

napokon 10–15 óráig a Csibész Család- és Gyermekjóléti Köz-

pontban (Kondor Béla sétány 17.) is, egy vagy két héttel előre.

Városgazda Utánpótlás 
Akadémia
Sporttáborok
Az egyesület szakosztályaiban az edzők irá-
nyítása és felügyelete mellett a gyermekek 
ismerős, biztonságos környezetben sporto-
lással és szabadidős élményekkel tölthetik a 
nyári heteket.

A táborozás heti turnusokban, napközis 
rendszerben működik, 3 étkezéssel. Az úszó-
tábor a Bókay-kertben van, az összes többi-
nek a Vilmos Endre Sportcentrum ad otthont.

A turnusok pontos időpontjáról az  www.
akademia18.hu  oldalon lehet tájékozódni, és 
jelentkezni is ott lehet. 

A jégkorongtábor ára 36 ezer forint, a töb-
bi sportág (küzdősport, labdarúgás, úszás, 
vízilabda, street dance, kosárlabda, sakk) 
26  ezer forintba kerül egy hétre. A testvér-
kedvezmény 10 százalék. A sportágválasztó 
turnus július 19-én és augusztus 19-én indul.



7

Táborok

Kondor Béla Közösségi Ház
Kerékpáros tábor
Közlekedésbiztonsági előadás, kerékpáros 
 kirándulások a kerületben
Időpont: augusztus 23–27., 8–12 óráig
Tábor díja: 10 000 Ft
Kapcsolat: Czinczkyné Fejes Mónika
(czinczky@kondorkh.hu, 06-20-323-5295)

Kondor 
Béla Közösségi 

Ház
Szöcsketábor

– Egy csepp a természetért…
Természetvédelmi tábor kirándulásokkal (Noé 

Állatotthon, Lakatos-lakótelep –közösségi kertek, 
FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központ)

Időpont: augusztus 2–6., 8–12 óráig
A tábor díja egy hétre 10 000 Ft,

a napidíj 2000 Ft.
Kapcsolat: Czinczkyné Fejes Mónika

(czinczky@kondorkh.hu,
06-20-323-5295)
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„Kikapcspont” ingyenes programok
Délelőtti időtöltés 10–12 óráig
Július 15. Csipeszjátékok készítése – Rózsa Művelődési Ház
Július 22. Hangszerismerkedő kézműves foglalkozással –
Kondor Béla Közösségi Ház
Július 29. Tájképfestő workshop
– Pestszentimrei Közösségi Ház
Augusztus 5. Gyöngyfűzés – Rózsa
Augusztus 12. Papírmerítés, könyvkötés és nyomtatás –  Kondor
Augusztus 19. Absztrakt kompozíció, festő workshop – PIK
Augusztus 26. Taumatróp. Próbáld ki és készítsd el! – Rózsa

Rózsa Művelődési Ház 
Őrségi néptánctábor

Hely: Szaknyér (Vas megye) 

Időpont: július 26–31.

Tábor díja: 30 000 Ft

Utazás: busszal

Kapcsolat: Kaltenecker Erika

(kalterika.rozsamh@gmail.com,

06-20-523-3466)

Rózsa Művelődési Ház Kalandos kézműves tábor
Időpont: augusztus 9–13., 8–16 óráig
Tábor díja: 21 000 Ft (3 étkezéssel)
Kapcsolat: Kaltenecker Erika
(kalterika.rozsamh@gmail.com,
06-20-523-3466)

Gilice Tenisz Suli 
nyári tábora

Turnuskezdések (5 nap): július 12., július 
19., július 26., augusztus 2.

Tábor díja: 32 000 Ft (3 étkezéssel).
A 2. hétre 10%, a 3. hétre 20% kedvezmény. 

A testvérkedvezmény 10%.
Jelentkezés: info@gilicetenisz.hu, 

06-30-454-7748
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Pestszentimrei Közösségi Ház 
Gyermeknéptánc-tábor
Időpont: augusztus 23–27., 8–16 óráig
Tábor díja (3 étkezéssel): 35 000 Ft (plusz  kirándulási költség) 
Jelentkezési határidő: július 16.
Táborvezető: Kováts Judit néptáncpedagógus
Kapcsolat: 06-20-910-7059, kovatsmjudit@gmail.com

Pestszentimrei Közösségi Ház
Erdőkerülő tábor
Erdőjárás, állat- és növényismeret. Alkotás, játékkészítés az erdő terméseiből.
Korosztály: 6–15 éveseknek
Időpont: augusztus 9–13., 8–16 óráig
Tábor díja: 25 000 Ft (3 étkezéssel)
Jelentkezés: regisztracio@pikhaz.hu, további információ: 06-20-326-802

Pestszentimrei Közösségi Ház 

Robotikatábor 

Korosztály: 7–10 éveseknek

Szereted a robotokat? Szívesen kipróbálnád 

a programozásukat? Hallottál már az 

oktatórobotokról? A programozáson kívül lesz 

origami robothajtogatás, robomozi, játékok és egy 

kis robotokba bújtatott tanulás is.

Időpont: július 19–23., 8–16 óra között

Tábor díja: 25 000 Ft (3 étkezéssel)

Regisztrációs e-mail: szirane.krisztina@gmail.com 

Táborok

Pestszent -
imrei Közösségi 

Ház 
Festőtábor

Időpont: augusztus 23–27.,
8–16 óráig

Tábor díja: 25 000 Ft (3  étkezéssel)
Információ, jelentkezés:

Tóth Anna, 06-30-624-6661,
annacime@gmail.com
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Az ellenzéki polgármesterek kérésére a kor-
mány június 15-én visszaadta a döntéshozói 
jogkört az önkormányzati képviselőknek, 
így azóta a XVIII. kerület ügyeiben is újra 
együtt dönt a képviselő-testület és a polgár-
mester. 

A döntés fontosságát mutatja, hogy Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén már másnap összeült a 
képviselő-testület. Szaniszló Sándor tájékoztatá-
sa szerint a veszélyhelyzet legutóbbi hét hónapja 
alatt csaknem kétszáz polgármesteri döntés szü-
letett. Ezeknek köszönhetően sikerült megőrizni 
az önkormányzat működőképességét, helytállni a 
járvány elleni küzdelemben és mindeközben fenn-
tartani a fejlődést a kerületben.

A LEGNEHEZEBB IDŐSZAK
A polgármester szerint a járványhelyzet legnehe-
zebb időszakával kellett szembenézni, amikor a 
kormány úgy határozott, hogy jelentős mértékben 
elvonja az önkormányzatok bevételeit, ami az itt 
élőknek csaknem hatmilliárd forint veszteséget 
okozott. 

Mint hozzátette: a döbbenetes kormányzati 
büntetés óta a kerület csak a nélkülözhetetlen ki-
adásokat vállalhatja, a legfontosabb cél a műkö-
dőképesség fenntartása. Így a szükségesnél keve-
sebb pénz jut fűkaszálásra, csapadékvíz-elvezetési 
munkákra, járda- és útépítésre, valamint rendez-
vények megtartására. 

– Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a kor-
mány a fi deszes vezetésű településeknek visszaad-
ta az elvont forrásokat, a többieket viszont magára 
hagyta. Bár volt rá ígéret, a kerületünknek azokat 
a kiadásokat sem térítették meg, amelyeket a jár-
vány ideje alatt a kormány helyett magunkra vál-
laltunk. Ez majd a következő kormány feladata lesz 
– hangsúlyozta Szaniszló Sándor. 

VÁLLALHATATLAN LENNE
Az elvonások miatt az a hír is szárnyra kapott, 
hogy nincs fedezet a Lőrinci Sportcsarnok befeje-
zésére. A polgármester szerint tény, hogy az előző 
vezetés által elbontott létesítmény újjáépítésének 
teljes fedezete sohasem állt rendelkezésre. A jár-
vány miatti gazdasági visszaeséssel és az építési 
költségek jelentős emelkedésével a helyzet csak 
tovább romlott. 

– Amennyiben a kormány makacsul elzárkózik 
a Lőrinci Sportcsarnok befejezésének támogatásá-
tól, Pestszentlőrinc-Pestszentimre lesz az ország 
egyetlen olyan helyszíne, ahol a sok stadion- és 
sportberuházás közepette félkész állapotban ma-
rad egy sportcsarnok.

A polgármester véleménye szerint ez a kor-
mány számára is vállalhatatlan állapot lenne. 

VAN SIKERÉLMÉNY IS
Akadnak azonban sikeresnek mondható történé-
sek is, hiszen a járványhelyzet ellenére folytatód-
tak egyes beruházások. Például az utóbbi évtizedek 
legnehezebb éve ellenére elkészült a pestszentim-

Újra a képviselők döntenek 
a kerületi ügyekről

Fotó: Ványi Ákos
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rei gyermekorvosi rendelő, méghozzá az eredeti 
árnál olcsóbban. A Havanna-lakótelepen megújult 
a háziorvosi rendelő, átadták a futókört, és folyta-
tódott a gyermekintézmények korszerűsítése. 

A sikeres pályázatoknak köszönhetően jövőre 
további földutakat aszfaltoznak le, és újabb futó-
körök létesülhetnek. A legjelentősebb fejlesztés-
ként említette a polgármester azt, hogy csaknem 

kétmilliárd forintból korszerűsítik a Zsebők Zoltán 
Szakrendelőt, és fővárosi beruházásban elkezdődik 
az Üllői út felújítása.

FOKOZATOS VISSZATÉRÉS
Az első testületi ülésen szerzett benyomások alap-
ján valamennyi döntéshozó elfogadta, hogy a jár-
vány elleni védekezés minden mást felülírt. 

– A képviselők folyamatosan dolgoztak a kör-
zetükben, élő kapcsolatban álltak a lakossággal, 
amit ezúton is köszönök. A korábbi, normális élet 
visszatéréséhez még időre van szükség, sokan fel-
élték a tartalékaikat, így továbbra is számítunk 
arra, hogy erőn felül kell a rászorulókat támogatni 
– mondta Szaniszló Sándor, hozzátéve: még vizs-
gálják a lehetőségeket, az azonban biztos, hogy az 
önkormányzat ebben az évben is tud adni techni-
kai csomagot az általános iskolásoknak, valamint 
karácsonyi csomagot vagy utalványt a nyugdíjas 
korú kerületieknek. 

Bodzay Zoltán

Bár volt rá ígéret, a kerületünknek 
azokat a kiadásokat sem térítették 
meg, amelyeket a járvány ideje 
alatt a kormány helyett magunkra 
vállaltunk.

A korábbi, normális élethez való visszatéréshez még időre van szükség a kerületben, de sikerült helytállni a járvány elleni küzdelemben
Fotó: Ruzsa István
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A Herrich-Kiss villát a XVIII. kerület legrégebbi 
épületei között tartják számon. Eredetileg egysze-
rű, részben gazdasági célokat szolgáló hosszú ház 
volt. Egykori tulajdonosa, Herrich Leonie férje, 
Kiss István, a Műegyetem első építészmérnök dip-
lomása építette át. Az 1800-as évek végén az épü-
let nyugati végéhez díszes faszerkezetű, üvegezett 
verandát csatolt. Ezt az újjáépített nagyverandát 
adták át a kerületi és a fővárosi meghívottak jelen-
létében június 7-én.

KÖZÖSSÉGI HELYSZÍN
Szaniszló Sándor polgármester jelentős ünnep-
nek nevezte az átadás napját, hiszen az itt élők 
leg  alább húsz esztendeje nézegették az épületet, 
hogy milyen jó volna egyszer helyrehozni. 

– Rendkívül büszkék vagyunk erre a villára, 
hiszen az egyik legpatinásabb helyi épület, amely 
a kerület történetét is magában hordozva immár 
múzeumként működik. Nagy öröm, hogy igazi 
közösségi helyszínné sikerült varázsolni az intéz-
ményt – mondta Szaniszló Sándor.

A polgármester megköszönte a főváros támo-
gatását, egyben reményét fejezte ki, hogy az Üllői 
út folyamatban lévő felújítását hamarosan hasonló 
hangulatú átadási ünnepség követi majd.

Kunhalmi Ágnes a kerületben élők több mint 
százezres közösségére, erős kultúrájára, értelmi-
ségére hívta fel a fi gyelmet. Pestszentlőrinc-Pest -
szent  imre országgyűlési képviselője emlékeztetett 
arra, hogy amióta a kerületnek és a fővárosnak új ve-
zetése van, sorra követik egymást a közös projektek. 

IDŐUTAZÁS A MÚLTBA
És ekkor a közönség csodálkozása közepette kilé-
pett a villából csaknem száz év távlatából egy pár. 
Korabeli ruhájukban elütöttek ugyan a jelenlevők-
től, de láthatóan fesztelenül mozogtak az évtize-
dek múltán valamennyire megváltozott környezet-

A nagyveranda 
és a helyi identitás

A Herrich-Kiss villa megújításának újabb ütemeként a 
nagyveranda átadását ünnepelték a Tomory Lajos Múzeum 
kertjében június 7-én. Az átadó rendezvényen jelen volt – 
és a szalagátvágásban Szaniszló Sándor polgármesterrel 
együtt részt vett – Karácsony Gergely főpolgármester is, 
hiszen a nagyveranda felújítása a fővárossal közös projekt 
keretében valósult meg.

Heilauf Zsuzsanna oklevelet adott át Knízner Béla építőmesternek

Bókay Árpád és Herrich Szidónia a múltból érkezett a megnyitóra
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ben. Mint az hamar kiderült, az időutazást Bókay 
Árpádnak és Herrich Szidóniának köszönhettük, 
akik Heilauf Zsuzsannával, az épület mai gazdájá-
val beszélgetve a családtörténeten keresztül egy-
ben a kerület múltjába is betekintést engedtek az 
ünnepség közönségének. 

OKLEVÉL A MESTERNEK
Heilauf Zsuzsanna a villa megújulását egy hosszú 
utazásnak nevezte, amelynek szép és fontos állo-
másához érkeztünk. A Tomory Lajos Múzeum igaz-
gatója szerint az intézmény számára mérföldkőnek 
is nevezhető a nagyveranda átadása.

– Mindig reméltem, hogy elkészülhet, de még 
ma is nehezen hiszem el, hogy tényleg megtörtént. 
Ezért sokakat illet óriási köszönet – mondta.

Az intézmény vezetője ismertette a Herrich- 
Kiss villa és környezete történetét, a napjainkban 
megvalósuló felújítás ütemezését, az épületben 
otthonra találó Tomory Lajos Múzeum feladatait és 
fejlődését, majd oklevelet adott át Knízner Béla épí-
tőmesternek, aki a kezdetektől javaslataival és keze 
munkájával segítette a kivitelezést. 

AMI MEGERŐSÍT
Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy az 
egyneművé váló világban óriási felelősséget ad 
minden helyi közösségnek az, hogy megőrizze a 

maga identitását. A főpolgármester szerint a helyi 
ügyek, mint például ez a veranda, mind-mind arról 
szólnak, hogy akikre rábízták egy közösség jövőjét, 
azokon nagy a felelősség. 

– Számomra a veranda az épületek legkedve-
sebb része. A veranda az a hely, ahol a legtöbbet 
lehet beszélgetni, és az a hely is, amely világossá 
teszi, hogy ház az nincs kert nélkül. Ez pedig azt 
szimbolizálja, hogy társadalmak sincsenek a ter-
mészeti környezetük nélkül – mondta Karácsony 
Gergely.

A főpolgármester reményei szerint ez a beru-
házás, amelyhez a Fővárosi Önkormányzat is hoz-
zá tudott járulni, megerősíti a helyi közösséget és 
azt, hogy az itt élő embereknek száz év múlva is 
lesz lőrinci vagy imrei identitásuk. Azt pedig kü-
lönösen fontosnak mondta, hogy a kivitelezésben 
jelentős szerepe lehetett egy helyi iparosnak. 

 A nagyverandát a jobb kihasználhatóság ér-
dekében teljesen beüvegezték, és szabályozható 
elektromos padlófűtéssel látták el. Mindezzel egy 
kerttel rendelkező, a kerület saját kezelésében 
levő, közcélokat szolgáló reprezentatív létesít-
mény jött létre, amely elsősorban múzeumpeda-
gógiai célokat szolgál, másodsorban egyéb kultu-
rális programok és akár esküvők megrendezésére 
is alkalmas. 

Bodzay Zoltán

Szaniszló Sándor, Kunhalmi Ágnes, Karácsony Gergely és Somody László

Fotók: 
Váradi 
Levente
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A rendszerváltozás óta részese a közélet-
nek. Tizenhat évig volt önkormányzati, las-
san húsz éve fővárosi képviselő. Nyolc évig 
volt tagja a parlamentnek és kilenc évig 
Pestszentlőrinc polgármestere. Ughy Attila 
adott interjút a Bp18 Városképnek. 

■ Jövő tavasszal az országgyűlési választásokon ki 
lesz a Fidesz helyi képviselő-jelöltje?
■ Lévai István Zoltán a legesélyesebb, aki egyéni 
jelöltként nyert a pestszentimrei körzetében, és ki-
lenc évig volt az általános helyettesem.
■ Nem fordult meg a fejében, hogy újra országgyű-
lési képviselő legyen? 
■ Most nem. Az ember életének és karrierjének 
van egy íve, és én ezen túl vagyok. Most nincs a 
fejemben ilyen kihívás. Az ember nem tud mindig 
lőni, valamikor tölteni is kell. Ha még valaha sze-
retném a hazámat szolgálni, akkor mentálisan fel 
kell rá készülnöm.
■ Szerintem országgyűlési képviselőnek lenni a 
legmagasabb presztízsű poszt. Alatta van a polgár-
mester és kicsit az alatt a fővárosi képviselő.
■ Ez így van.

■ A karrierutat általában fordítva szokták bejárni, 
ezért kérdeztem: nem gondolt-e arra, hogy vissza-
verekedje magát a csúcsra?
■ Kevés olyan tisztség van, amit ennyi év alatt 
ne töltöttem volna be. Ötvenéves voltam, amikor 
mást választottak polgármesternek. Tudni kell 
húzni egy vonalat és azt mondani: jó, innentől más 
dolgokra koncentrálok. De biztos, hogy hoz még az 
élet olyan kihívást, amit szívesen választok. En-
gem a feladatok motiválnak.
■ Több évtizedes tapasztalatot szerzett. Kíváncsi-
ak a véleményére a kerületben?
■ Amennyire a Covid engedi, természetesen. Ren-
geteg e-mailt kapok, sok megkeresés érkezik, ami-
re szeretnének választ kapni az emberek. Próbálok 
rájuk a legjobb tudásom szerint válaszolni. 
■ Hogyan értékeli az önkormányzat és a kormány 
kapcsolatát, hiszen a kormányzati elvonások miatt 
egy sor veszteség érte a kerületet? 
■ Én ezt máshogy látom, mert szerintem nem tör-
téntek kormányzati elvonások. Átstrukturálások 
voltak, és ami az egyik oldalon elvonás, az a másikon 
feladatfi nanszírozási támogatásként jelent meg.
■ Tehát a gépjárműadó megjelenik más formá-
ban?
■ A gépjárműadó kétharmadát Gyurcsány Ferenc 
vonta el az önkormányzatoktól a válság kezdetén.
■ Mi a helyzet az iparűzési adóelvonással?
■ A kerület a fővároson keresztül jut iparűzési 
adóbevételhez, soha nem kapta azt direktben.
■ Év végén a fi deszes vezetésű városok kaptak 1,3 
milliárd forint kompenzációt, ellentétben az ellen-
zéki vezetésű kerületekkel, városokkal.
■ Szeged is kapott. 
■ Nekünk Pestszentlőrinc-Pestszentimre fáj a leg-
jobban, amelynek nulla forintot szavazott meg a 
kormány.
■ Értem, csak nem jó a szóhasználat, mert nem 
az elvonás a nagyobb, hanem a gazdasági aktivitás 

Ughy Attila: Engem 
a feladatok motiválnak 

A pontosság kedvéért
A törvény alapján 1992-től 2003-ig a gépjárműadóból befolyó 

bevételek fele, 2003-tól 2012-ig pedig a 100 százaléka 

az önkormányzatokat illette meg. A Fidesz-kormány 2013-tól 

2019-ig a gépjárműadó mindössze 40 százalékát engedte át 

az önkormányzatoknak, 2021-ben pedig nulla forintot.
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brutális csökkenése miatt kevesebb pénz folyik be, 
márpedig ez egy volumenadó. Ha nincs gazdasági 
aktivitás, akkor kevesebb a bevétel. 
■ Hogy fogadta a bérlakástörvény módosításáról 
szóló hírt?
■ Őszintén megmondom, én a kerületben sem 
foglalkoztam soha bérlakáskérdésekkel, erre volt 
egy szakbizottság és az egyik alpolgármester. Eb-
ben tehát nem mernék se pró, se kontra véleményt 
mondani.
■ Hogyan ítéli meg Ferihegy újraállamosításának 
tervét?
■ Én még nem láttam olyan európai országot vagy 
olyan, nemzetközi forgalmat lebonyolító repülő-
teret, amelynek működtetésében ne venne részt 
legalább ötven százalékban a város, a tartomány 
vagy maga az állam. Az, hogy Ferihegyet annak 
idején így privatizálták… Nem szeretnék „gyurcsá-
nyozni”, de nem a repülőteret kellett volna eladni. 
A repülőtér, az üzemeltetés és működtetés volt az 
ékkő. És az utasszám-növekedés, az ahhoz kap-
csolódó fejlesztések elmaradása vagy lassulása is 
felvet kérdéseket. Sajnos a helyzetet nem mérték 
fel időben, és ez imázsvesztést jelent az országnak. 
■ A kínai Fudan Egyetemmel kapcsolatos vitát ho-
gyan értékeli?
■ Nem nagyon értem a vitát, de nincs jó vélemé-
nyem az olyan idióta gyerekcsínyről, amit Baranyi 
Krisztina és Karácsony Gergely kitalált, hogy elne-
vezzék Tibetről azt az utcát, ahova majd az egye-
tem épülhet.
■ Ez a politikai performansz része volt.
■ Csakhogy politikai performanszot nem szoktak 
rendeletben rögzíteni. Ha performansz, akkor kite-
szünk egy táblát, átnevezzük az utcát, amikor oda-
megy a kínai nagykövet, hogy lássa, mit gondolunk 
róla, és miután elment, levesszük a táblát. De hogy 
jogszabályba foglalták, az szerintem mindenen 
túlmegy. Nem is értem, hogy mi a bajuk. Amikor 
parlamenti közvetítést nézek, akkor is azt hiszem 
olykor, hogy mindegy is a téma, csak bele lehessen 
kötni. Bármi történik, annak az ellenkezőjét kell 
állítani, mert ha nem azt mondják, akkor – úgy vé-
lik – nem tudnak maguk mögé állítani embereket. 
Attól félnek, ha egyszer is jeleznék, hogy ami tör-
ténik, az rendben van, onnantól fogva kihátrálnak 

mögülük a támogatóik. Tehát az elmúlt években 
mindennek a tagadása zajlik. Miért nem lehet egy 
kormányzati döntésre igent mondani?!
■ Meg kell jegyeznem, hogy a dolog fordítva is így 
működik, tehát nem tud olyan ellenzéki javaslat 
születni, még ha jó is, amit a kormány elfogadna, 
mert az a gyengeség jele volna. 
■ Így van.
■ Ez viszont a politikai kultúránk hiányosságát jelzi.
■ Valóban.
■ Ennyi idő után is helyes döntésnek tartja az is-
kolák kivonását az önkormányzatok hatásköréből?
■ Nagyon sajnáltam az iskolákat. Minden tekintet-
ben. Először elment a fenntartói jog, aztán a mű-
ködtetés is. Akkor sem örültem és ma sem örülök 
ennek a lépésnek. Az önkormányzat jobb gazdája 
egy iskolának. Nem mondom, hogy mindegyiknek, 
de alapvetően ez a véleményem.
■ Milyen kampányra számít? Lehet észérvek alap-
ján szavazni, vagy megint az érzelmek fogják elvin-
ni az embereket a szavazófülkébe?
■ Az érzelmek mozgósító erejét a 2018-as és a 2019-
es kampány is megmutatta. Ha észérvek alapján 
döntöttek volna, akkor ma én lennék a polgármes-
ter. De az érzelmek felkorbácsolásával olyan társa-
dalmi többletet lehetett találni, akiket elsősorban az 
érdekelt, hogy sárga vagy piros lapot mutassanak fel 
a kormánynak. Úgyhogy szerintem sok téma lesz, de 
közöttük csak kevés helyi. Gyuricza Péter

Fotó: 
 Ványi Ákos
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Csaknem hét hónap kényszerű szünet után 
a XVIII. kerület polgármestere összehívta a 
képviselő-testületet, amelynek tagjai rend-
kívüli ülésen módosították a 2021. évi költ-
ségvetésről szóló önkormányzati rendele-
tet, és elfogadták a testület második félévi 
munkatervét.

Szaniszló Sándor polgármester napirend előtti fel-
szólalásában örömét fejezte ki, hogy csaknem hét 
hónap után lehetőség nyílt az önkormányzat kép-
viselő-testületének összehívására. Hozzátette: re-
méli, hogy ezzel helyreáll az élet normális menete, 
azaz minden fontos döntés joga visszakerül a kép-
viselőkhöz, és nem lesz újabb rendkívüli helyzet. 

Az elmúlt időszak sajnálatos módon több mint 
harmincezer áldozatot követelt a magyar társada-
lomban, ezen belül csaknem háromszázat Pest-

szentlőrinc-Pestszentimrén. Róluk és a magyar 
mártírok emléknapja alkalmából a testület egyper-
ces néma felállással emlékezett meg.

A kerület által a járvány elmúlt hét hónap-
jában tett erőfeszítésekről Szaniszló Sándor el-
mondta: sikerült elérni, hogy oltópontot létesít-
senek a kerületben, s az fontos szerepet töltött 
be a helyi oltási folyamatban. Az önkormányzat 
lobbitevékenységének köszönhetően Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén az utolsó hónapokban már 
szinte mindenki azt az oltóanyagot kaphatta meg, 
amelyikben megbízott, amelyet kért. A XVIII. ke-
rület Magyarországon elsőként indított motivációs 
kampányt a 16 és 18 év közöttiek körében, kérve, 
hogy ők is vegyenek részt az oltási progr amban. 

A polgármester beszámolt az időközben meg-
valósult egészségügyi és útberuházásokról, vala-
mint a várható hasonló fejlesztésekről, például 
a Barta Lajos és a Baross utca kereszteződésében 
hamarosan elkezdődő jelzőlámpás csomópont ki-
építéséről. A kerület közlekedési szempontból leg-
veszélyesebb kereszteződésében így megszűnhet 
majd a havi harminc-negyven közlekedési baleset. 

Az önkormányzat szeretne állami kompenzá-
cióban részesülni a kormányzati elvonások okoz-
ta veszteségei miatt. Szaniszló Sándor elmondta, 
hogy a kapcsolatfelvételben a városházi ellenzék is 
segített, amit Lévai István Zoltán képviselő is meg-
erősített. 

– Eddig szóbeli ígéretig jutott az ügy, amelyről 
még nem mondtunk le, hiszen nagyon nehéz hely-
zetben van a kerület – fogalmazott a polgármester.

Kisebb szóváltás alakult ki a veszélyhelyzet 
alatt meghozott döntésekről szóló napirend visz-
szavonásakor. Lévai István Zoltán úgy vélte, ennek 
hiányában érdemi döntés nélkül zárja a napot a 
testület. Kőrös Péter alpolgármester a költségvetés 
egyes módosított tételeinek fontosságára hívta fel 
a fi gyelmet, és többek között a földútpályázatok 
beadási határidejének szűkösségével indokolta az 
ülés jelentőségét. B. Z. 

Hét hónap után összeült
az önkormányzat képviselő-testülete

Az önkormányzat szeretne állami 
kompenzációban részesülni 
a kormányzati elvonások okozta 
veszteségei miatt. 

Hosszú szünet után újra összeült a képviselő-testület. Fotó: Kürti János
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Centenáriumi ünnepség keretében állí-
tottak kopjafát a trianoni békeszerződés 
után menekülni kényszerülő családoknak 
új otthont adó Állami  lakótelep emlékére 
a Havanna-lakótelep szomszédságában. 
A pestszentlőrinci telep történetét az ava-
tóünnepség moderátora, Heilauf Zsuzsan-
na, a Tomory Lajos Múzeum vezetője idéz-
te föl. 

A nemzeti színű szalaggal átkötött kopjafát, ame-
lyen mindössze  két évszám –1920 és 1921 – olvas-
ható, Szaniszló Sándor polgármester  és Somody 
László alpolgármester leplezte le. 

– Hitre és kitartásra volt szükségük az alapí-
tóknak, méghozzá erős hitre, hiszen befogadó és 
befogadott egyaránt nehéz helyzetben élt a vesztes 
háború és a trianoni döntés következményeként – 
mondta Makai Tibor. 

A Jobbik önkormányzati képviselője kezdemé-
nyezte, hogy a centenáriumon kopjafa állításával 
emlékezzenek meg az Állami lakótelepről, amit a 
képviselő-testület egyhangúlag támogatott. Mint 
azt Makai kiemelte, egyúttal a kiváltó okra, a fáj-
dalmas történelmi előzményre is emlékezni kell.  

– A kopjafán feltüntetett két dátum, az ok és az 
okozat nemcsak a nemzetközi politika gyakori – eb-
ben az esetben is tetten érhető – gonoszságáról, ha-
szonleséséről szól, hanem annak elszenvedőiről is, 
azokról, akiknek sorsáról a fejük fölött és akaratuk 
ellenére, minden méltánylás nélkül döntöttek. 

A képviselő azt is kiemelte, hogy a Pestszent-
lőrincen új otthonra lelő emberek sorsuk  sanya-
rúsága ellenére nagyban hozzájárultak a település 
fejlődéséhez. 

– Jelképesnek  mondható, hogy a legtöbb me-
nekültet adó Székelyföldről érkezett a kopjafa, ott 
gyökerezett csertölgyből készült, Berze Imre szé -
kely  udvarhelyi szobrászművész munkája – mondta. 

Az Állami-lakótelep helyén épült fel a Havan-
na-lakótelep, ahova 1978-ban költöztek be az első 

lakók. Az egykori telep épületeiből csak a  római 
katolikus és az unitárius templom áll. A két egyház 
képviseletében Szent-Iványi Ilona, a Pestszent-
lőrinci Unitárius Egyházközség lelkésze és Harmai 
Gábor, a Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plé-
bánosa áldotta meg a kopjafát.       

Végül Bárdy Tibor kezébe került a mikrofon: a 
nyugalmazott  rendőr ezredes több mint nyolc és 
fél évtizeddel ezelőtt az egykori Állami lakótelepen 
született, a 228-as épület 2-es számú lakásában. 
A telep felszámolásáig lakott ott, majd a pestszent -
imrei kertvárosba költözött át. Ezúttal Gödöllőről 
érkezett a centenáriumra, és nemcsak azzal a cél-
lal, hogy szülőhelye előtt tisztelegjen: nagyapjára 
is emlékeztetni kívánt, aki szintén részese a hely 
történetének. Bognár volt, a főváros dolgozójaként 
vezényelték át 1921-ben az építkezésre, és egyebek 
közt az ő keze munkáját dicséri az unitárius temp-
lom tornya. 

(kerekes)

Az emlékezés 
kopjafája 

Fotó: Váradi Levente
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– Az az ünnepség legalább mindenért kárpótolt – 
idézte föl Kuba Gábor a többórás bensőséges han-
gulatú, a protokollt pillanatok alatt maga mögött 
hagyó, anekdotázós rendezvényt.

Hozzátette: külön öröm számára, hogy nem a 
nyugdíjba vonulás alkalmával tüntették ki, amo-
lyan búcsúajándékként, hiszen bár negyvenha-
todik évét kezdi meg ősszel a kerületben – ebből 

harmincnyolcat a Lakatos úti iskolában dolgozott, 
ráadásul harminchatot vezetőként –, és mindig az 
új feladatok állnak gondolkodása középpontjában. 

– Jövőre elindul a két tannyelvű oktatás az is-
kolában – újságolta az intézményvezető. 

Már most úgy iskoláznak be gyerekeket az első 
és második osztályba, hogy angolt is fognak tanulni. 

– A harmadiktól pedig, aki bírja, kimondottan 
két tannyelvű oktatásban fog részesülni, mate-
matikát, környezetismeretet, később történelmet, 
angol-brit civilizációt tanulnak majd, és heti öt 
órában angol nyelvet – részletezte a terveket. 

Kuba Gábor büszke arra, hogy miközben hu-
szonkilencedik éve foglalkoznak beszédfogyatékos 
tanulókkal, a tehetséggondozásról sem feledkez-
nek meg.  

– Iskolánk a lakótelep közepén van, a lakosság 
itt eléggé elöregedett, kevés a gyerek, ezért igye-
keznünk kell minél több külső tanuló érdeklődését 
felkelteni. Széles kínálatot biztosítunk, az alsó ta-
gozaton például intenzív logopédiai foglalkozások 
vannak, pedagógiai asszisztens segítségével, a 
normál oktatás mellett pedig a tehetséggondozás, 
illetve a korai nyelvtanulás lehetősége is vélhető-
en új tanulókat vonz majd. Úgy gondolom, sokak 
számára jelent értéket az örökös ökoiskolai rang is, 
amelynek megőrzéséért az elmúlt hónapok nehéz 
körülményei között is minden lehetőt megtettünk 
– mondta végül Kuba Gábor.  

-kerekes-

A negyvenhatodik év a kerületben

HIRDETÉS

A rangos Bárczy István-díjjal tüntette ki a Fővárosi Önkor-
mányzat Kuba Gábort. Az Eötvös Loránd Általános Iskola 
intézményvezetőjének ezúttal nem kellett a díj át  vételére 
hosszú hónapokat várnia, mint a Pro Urbe Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre kitüntetés tavalyi odaítélése után, de a korlá-
tozások miatt így is egyedül volt a ceremónián: családja és két 
legközelebbi kollégája csak néhány órával később, a kerület 
vezetése által szervezett összejöv etelen ünnepelhette őt.

Kuba Gábor. Fotó: Ruzsa István
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Balogh Katarzyna harminc éve él Magyarorszá-
gon, s húsz éve törődik aktívan a lengyel kultúra 
és általában a lengyel hagyományok ápolásával és 
népszerűsítésével. A kerületben él a családjával, 
s két gyermeke természetesen egyaránt jól beszél 
magyarul és lengyelül.

Munkája nem ér véget a kerület határainál, hi-
szen egyúttal a Fővárosi Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöki tisztségét is betölti. Nem volna 
egyszerű felsorolni, mi mindennel foglalkozik a 
komoly- és könnyűzenei koncertek szervezésén, a 
gyerekszínházi és bábszínházi előadások előkészí-
tésén, a fővárosi lengyel bál szervezésével kapcso-
latos ügyes-bajos dolgok intézésén túl is. Mindeb-
ben nagy segítségére van két munkatársa, Tóthné 
Szegedi Iwona és Tóth Wanda. 

– Budapesten két lengyel  iskola is van, Kőbá-
nyán és a II. kerületben. Ott is mindig van intéz-
nivaló. 

A X. kerületben lengyel ház és lengyel templom 
is van, amelyekkel szintén folyamatos munkakap-
csolatban van.  

– Budapesten mintegy hétezer lengyel él, de 
pontos számot nehéz volna mondani. Mostanában 
nagyon sokan kaptak munkát a multicégek itteni 
telephelyein. Ők gyakorlatilag szinte semmit nem 
tudnak magyarul, ez nem feltétele az alkalmazás-
nak. A legtöbbjük három-négy évig marad csak itt, 
a gyerekeknek azonban, bárhol vannak is, iskolába 
kell járniuk. Van, akit angol iskolába íratnak be, de 
a többségük a lengyel iskolát választja. Mindkét is-
kolánk délután működik, s van iskola-előkészítő és 
óvoda is. 

A Magyarországon élő lengyeleknek sokat se-
gít a polonia.hu weboldal, továbbá van újságjuk, és 
Facebook-csoportokat is működtetnek.

– A XVIII. kerület, ahol mi is élünk, igen so-
kat segít nekünk. Ez korábban is így volt, és most 
is nagyon jó a kapcsolatunk Somody Lászlóval, a 

nemzetiségi ügyekben illetékes alpolgármesterrel 
és a munkatársaival. A kerületben ez idő szerint 
hatvan lengyel család él, de sokan keresik velünk 
a kapcsolatot olyanok is, akik nem tudnak lengye-
lül, de jártak a mi hazánkban, megtetszett nekik, 
és eljönnek a programjainkra, kiállításokra, kirán-
dulásokra is. 

A vírushelyzet javulásával meg tudták rendez-
ni a Bókay-kertben a gyermeknapot, és a kerületi 
néptánctábor is megvalósulhat. A ráckevei Orszá-
gos Nemzetiségi Fesztiválon fellép a lőrinci Polo-
nez néptáncegyüttes is. 

-kerekes-

Elismerés az óhazából

Életének 73. évében elhunyt dr. László Szabolcs házior-
vos, aki 1990 és 1994 között önkormányzati képviselő 
is volt.

Dr. László Szabolcs 1985 óta dolgozott a kerületben 
felnőtt háziorvosként, megbecsült tajga volt a helyi or-
vostársadalomnak, nagy szakmai hozzáértéssel és ta-
pasztalattal gyógyította a pácienseit. 

Nyugodjon békében!

Balogh Katarzyna. Fotó: Ruzsa István

A Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozták Balogh Katarzynának, a budapesti 
és a kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzat  elnökének. A  kitüntetést az utazási korlátozások 
 miatt a budapesti lengyel nagykövetségen vehette át.
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A Murmuczok Oktatási Központ szervezésé-
ben állatvédelmi konferenciát tartottak jú-
niusban a kerületben. A programot Ferencz 
István alpolgármester nyitotta meg. 

Az alpolgármester úgy fogalmazott: az állam több 
szót szán az állatvédelemre, mint forintot. Mint 
mondta, a parlament már korábban elhalasztott 
egy állatvédelemmel kapcsolatos vitát is, amely-
nek célja az állatbántalmazókkal szembeni szigo-
rúbb fellépés lett volna. 

– A legfontosabb az volna, hogy mindenki ivar-
talanítsa a házi kedvencét, hiszen ezzel betegségeket 
lehet megelőzni, elkerülni a túlszaporulatot, és így 
lenne csökkenthető a kóbor állatok száma is – hang-
súlyozta Ferencz István. – A kerületünkben támoga-
tást lehet kérni az önkormányzattól az ivartalanítás-
ra, de sajnos még így is sok olyan gazdi van, aki nem 
foglalkozik ezzel az egyre nagyobb problémával. 

Az alpolgármester felhívta a fi gyelmet arra is, 
hogy a nagyvárosokban a kutyák vagy a macskák 
sorsa a szegényebb negyedekben a legkritikusabb, 
az ott élőknek ugyanis nincs módjuk az ivartalaní-
tás elvégeztetésére.

D. V.

 Pénz helyett csak szavak

a KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
(1081 Kondor Béla sétány 8.)

Amit nagyon fontos tudni!

�  Minimálisan 50 kg-os testsúly és betöltött 18. életév szükséges.

�  A regisztrációhoz a személyi igazolvány (lakcímkártya) és a 

TAJ-kártya kötelező.

�  A véradás előtt étkezni kell, és sok folyadékot fogyasztani.

�  A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen 

lévő orvos felelősséggel dönt (gyógyszertől,

betegségtől függően).

1359
– a Magyar Vöröskereszt adományvonala 

Véradás
Július 12-én (hétfőn) 13–18 óráig

Ferencz István. Fotó: Ruzsa István

Petrovai László alpolgármester, Szaniszló Sándor, Révész Máriusz, Ferencz István alpolgármester, Péter Attila és Kőrös Péter 
alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője az átadón. Fotó: Kürti János
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Hivatalos sajtótájékoztató keretében ad-
ták át május 27-én a Havanna-lakótele-
pen megépített rekortánborítású futókört. 
Az 1004 méter hosszú pálya a leghosszabb 
ilyen sportlétesítmény a kerületben. 

A futópálya az Országos Futópálya-építési Prog-
ram keretében épült meg, és a cél az volt, hogy mi-
nél szélesebb körben érje el a lakosság az ingyenes 
és mindennapos sportolás lehetőségét. 

A Szabadidősport-eseményszervezők Országos 
Szövetségének (SZEOSZ) elnöke, Péter Attila a saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy a kerület pályáza-
tát az egyik legjobbnak találták az elbírálás során, 
mert azáltal, hogy a pálya két kilométeres vonzás-
körzetében mintegy 50 ezren élnek, rendkívül nagy 
a vonzereje. 

A pályát Szaniszló Sándor is kipróbálta, aki el-
mondta, hogy a kerület még legalább két hasonló 
pályára kíván pályázni.

Felavatták a Havanna-futókört

Petrovai László alpolgármester, Szaniszló Sándor, Révész Máriusz, Ferencz István alpolgármester, Péter Attila és Kőrös Péter 
alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője az átadón. Fotó: Kürti János

A polgármesterrel együtt Révész Máriusz aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztos is végig-
futotta a kört, melynek hasznosságáról így fogal-
mazott: 

– Az a célunk, hogy a mozgást közelebb vigyük 
az emberekhez. Ezen a futókörön minden megva-
lósulhat, amit a program keretében kitűztünk.

A pályaépítés teljes költsége 56 millió forint 
volt, amiből 27 millió forintot az Aktív Magyar-
országért Felelős Kormánybiztosi Iroda biztosí-
tott, a fennmaradó részt pedig Pestszentlőrinc-
Pestszent  imre önkormányzata.

A XVIII. kerületben egyébként ezen az új pá-
lyán kívül a Brenner-parkban és a Bókay-kertben 
500, a Vilmos Endre Sportcentrumban és a Gerely 
utcai sportpályán 400 méteres futókör áll a lako-
sok rendelkezésére, változatos borítással, így igény 
szerint salakon, erdei (mulcsos) borításon vagy gu-
miborítású körön is lehet futni. 

P. A.
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A GólTerasz jelentőségét a legjobban Détári Lajos 
fogalmazta meg még a csoportmérkőzések alatt. 

– Látva, hogy milyen korosztályok jönnek meg-
nézni a mérkőzéseket, szurkolni a magyaroknak, 
örömteli, hogy sok gyermek van közöttük. Ők is 
szinte testközelből érezhetik, láthatják, hogy mi-
lyen egy Európa-bajnokság, ráadásul egy részben 
hazai rendezésű Európa-bajnokság, amin a magyar 
válogatott is szerepel – mondta az egykori világ-
válogatott klasszis, aki a helyszínen szakértőként 
kommentálta a magyar csapat mérkőzéseit. 

Détári úgy véli, jó döntés volt az UEFA részéről, 
hogy a 2016-os Eb előtt felemelte az induló csapa-
tok számát tizenhatról huszonnégyre. 

– Bár voltak olyan hangok, amelyek szerint így 
több olyan csapat is kĳ uthat, amelyik esetleg nem üti 
meg egy ilyen torna szintjét, ez nem így van. Aki kĳ u-
tott, így több évtizedes távollét után Magyarország is, 
mindent megtett ezért a szereplésért. A válogatottunk 
pedig végig szervezett, fegyelmezett játékot mutatott. 

A magyar csapat a csoportmérkőzések során 
nyújtott teljesítményével nemcsak a szurkolók szí-
vét hódította meg ismét, de lenyűgözte az európai 
futballszakmát és a sportsajtót is.  

A sörpadoknál és a földre terített pokrócokon 
szurkoló tömeg pedig extázisban nézte az erőn 
felüli teljesítményt. Hiszen ki gondolta volna a 
június 11-i Eb-rajt idején, hogy alig két hét múlva 
a harmadik, németek elleni mérkőzés végén azért 
lesznek csalódottak a magyar szurkolók és a játé-
kosok is, mert csak hat perc hiányzott a csodához, 
a továbbjutáshoz?

 -puskás-
Fotók: Kürti János, Ruzsa István, Totev Alexander

Eb-láz a GólTeraszon
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A labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit alkalmanként több ezren nézték együtt a GólTeraszon. A foci-
szerető közönség természetesen nemcsak a magyar válogatott meccseit, hanem a többi találkozót is végig-
szurkolta a Bókay-kertben, hiszen szinte mindenkinek vannak külföldi kedvencei is. A közös meccsnézés 
hangulata semmihez sem hasonlítható, a szurkolás az óriás kivetítő előtt szinte stadionhangulatot idézett.
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Az utolsó bajnoki mérkőzésen dőlt el, hogy 
a Pestszentimrei SK labdarúgócsapata 
bajnokként léphet egy osztállyal feljebb. 
A  BLSZ II-es bajnokságban az imreiek a 
MUN SE-vel futottak versenyt, amely drá-
mai körülmények között, az utolsó pilla-
natban kapott góllal maradt a második, 
egyébként szintén feljutást érő helyen.

A PSK már június 4-én megünnepelhette az osz-
tályváltást, de a TFSE ellen 1-3-ra elveszített hazai 
bajnoki mérkőzés után úgy tűnt, hogy csak a má-
sodik helyen végez Papp Zsolt játékos-edző csapa-
ta. Nehéz volt elképzelni ugyanis, hogy egy héttel 
később a bajnokságot végül 97 rúgott góllal záró 
MUN SE nem győzi le hazai pályán a mezőny má-
sodik felébe tartozó Budatétényt. A futball istenei 
azonban szeretik a drámát, és amikor már szinte 
a pezsgőbontásra készülhetett a bajnoki címért 
végig nemes ellenfélként küzdő csapat, az utolsó 
percben érkezett a döntetlent jelentő tétényi gól, 
aminek nyomán azonos pontszámmal, de több 
győzelemmel a PSK lett az első.

– A járványhelyzet és a sok sérülés ellenére 
nagyszerű teljesítményt nyújtott a csapat az egész 

szezonban – dicsérte a játékosait, játékostársait 
Papp Zsolt. – Sok fi atal labdarúgónk van, akiket 
bátran be lehetett vetni az egész szezonban, mely-
nek során összesen 36 játékos lépett pályára. Azt 
gondolom, hogy valamennyi mérkőzésen méltó-
képpen képviseltük Pestszentimrét. Büszkék lehe-
tünk erre a bajnokságra, főleg úgy, hogy saját neve-
lésű fi atalokra építettük fel a játékunkat. 

A 2021–2022-es évadban nagy kihívást jelent 
majd a BLSZ I, hiszen ebben az osztályban olyan, 
egykor az NB I-et vagy az NB II-t is megjárt csa-
patok szerepelnek, mint például a REAC, a Csepel 
vagy a Pénzügyőr. S természetesen a SZAC elleni 
két kerületi rangadó is garantált.

– Felkészülünk a magasabb szintre, és minden-
képpen bent szeretnénk maradni. A hazai mérkő-
zéseken biztosnak mondható a remek futballhan-
gulat, hiszen olyan elhivatott szurkolóink vannak, 
akik végig buzdítanak minket, és szeretettel várjuk 
a többi csapat szurkolótáborát, hogy hozzátegye-
nek a kitűnő hangulathoz – mondta Papp Zsolt. 

A magasabb osztályhoz mindenképpen meg 
kell erősíteni a meglévő játékoskeretet. Ezzel a 
Pestszentimréhez és a PSK-hoz is ezer szállal kötő-
dő Lévai István Zoltán is egyetért. Az önkormány-
zati képviselő bízik a szakmai stáb munkájában 
és abban, hogy olyan csapatot sikerül kialakítani, 
amelyik megfelelő játékerőt képvisel a BLSZ I-ben 
maradáshoz. Azonban a magasabb szint az infra-
struktúrában is nagyobb elvárásokkal jár.

– A Táncsics utcai sporttelep 2007-ben volt 
felújítva, és bár a centerpálya melletti két kisebb 
pálya edzésekre alkalmas, a srácok Lőrincre járnak 
át edzeni, illetve télies időszakban meccseket is ott 
játszanak a műfüvön. Az önkormányzat és a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség támogatásával elindult 
egy fejlesztés, a terveink szerint a Belsőmajorban 
épülő két futballpályával megoldható lesz a jövő-
ben, hogy a pestszentimrei fi atalok helyben tudja-
nak edzeni és mérkőzéseket játszani.

P. A.

Bajnokként léphet magasabb 
osztályba a PSK

A bajnokcsapat. Fotó: Kürti János
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Az önkormányzat díjazta az 2019/2020-as tanévben az országos diákolimpián
I., II. és III. helyezést elérő kerületi tanulókat és felkészítőiket az Új Tündérkert Étterem udvarán. Fotó: Ruzsa István

A futballpályákat az MLSZ minden bajnoki 
évben hitelesíti és osztályba sorolja. 
Ahhoz, hogy a nagypályás bajnokságban 
játszó sportszervezetek egy magasabb 
besorolású pályán tudjanak játszani, 
eleget kell tenni bizonyos infrastrukturális 
követelményeknek és ennek egyik lépcsője, 
hogy a Gerely-pálya egy új, 50 férőhelyes 
mobil lelátóval gazdagodott – mondta 
lapunknak Kassai Dániel, a körzet 
önkormányzati képviselője. A beruházás, 
amely magában foglalja a pálya két oldalán 
a szurkolók részére elkülönített, térkővel 
burkolt és korláttal védett területet, a 
villámvédelmet, valamint a mobil lelátót, 
7,9 millió forintba került.

Fotó: Totev Alexander

Elkészült a Gerely-pálya új mobil lelátója
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P. A.

Bajnokként léphet magasabb 
osztályba a PSK

A bajnokcsapat. Fotó: Kürti János
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Tisztelt Kerületi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a XVIII. kerületben ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre a 2021. június 29. és 
szeptember 29. közötti időszakban. 

A felvétel megnevezése: OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program (PIAAC). A kikér-
dezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosságnak a munkavégzés és a hétköznapi tevékenységek során 
használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását 
vizsgálja. 

A mintavétel reprezentatív, a személyek kiválasztása véletlenszerűen történt. A kerületünkben 44 sze-
mélyt jelöltek ki. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ren-
delkező kérdezői keresik fel a válaszadókat. A sikeres interjút követően a válaszadó 5000 forint értékű 
ajándékutalványt kap. 

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. A Központi Statisztikai Hivatal minden adatot a hazai és az 
európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok (a 2016. évi CLV. törvény és a 2016/679 EU-rende-
let) rendelkezéseivel összhangban, bizalmasan kezel, és a válaszadók személyes adatait azoknak megfe-
lelően védi. A válaszokból kizárólag névtelen, összesített statisztikák készülnek, amelyekből nem azono-
síthatók a felvételben részt vevők. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a felmérés weboldalán:
www.ksh.hu/piaac. 

További felvilágosítás a lakosoknak: hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a 06-80-200-766 (3-as mellék) telefonszámon, valamint a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen. Az adat-
gyűjtéssel és az eredményekkel kapcsolatos információk a KSH (http://ksh.hu/piaac) és az OECD (http://
www.oecd.org/skills/piaac/) weboldalán érhetők el. 

Köszönjük az együttműködésüket, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

27

hirdetés

06 20 257 8525 Bemutatóterem: 

1183 Bp, Nefeljecs u. 110. 

(zsákutca végén a sorompónál 

balra, balra a 3. üzlet) 

A vírushelyzetre való tekintettel 

időpontegyeztetéssel.) 

Kedvező árú, minőségi lengyel és magyar termékeket forgalmazunk!

Ingyenes helyszíni felmérés

Garázskapu és kerítés 
okosan 

otthonteremtési 
támogatással50%

https://smartkapu.hu

info@smartkapu.hu
• kerítés

• kapu

• nyílászáró

• garázskapu

• teraszbeépítés

kedvezmény
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 176/2018. (VI.19.) számú döntése alapján folyamatban van a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérnek a XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó 
új kerületi építési szabályzat készítése, amelynek elkészült a véleményezési dokumentációja.

A településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 46. §-a alapján a jelenleg hatályban lévő szabályozási terv a területre 
legkésőbb 2021. december 31-ig alkalmazható, eddig a határidőig kell elkészíteni az új építési szabály-
zatot. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kĳ elölé-
séről szóló 181/2016. (VII.1.) Korm. rendelet alapján a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánította a repülőtér fejlesztésével kapcsolatos ügyeket.

A négy önkormányzat közigazgatási területén fekvő repülőtér speciális helyzetére és kiemelt jelentő-
ségére tekintettel mind településrendezési, mind eljárásjogi szempontból megkülönböztetett eljárási 
rendet igényel. A területére szakmai és gyakorlati szempontból is közösen egyeztetett, egységesen kidol-
gozott, ugyanakkor az érintett négy önkormányzat által önállóan elfogadott településrendezési eszköz 
kidolgozása szükséges.

Az önálló szabályozási terv megalkotásakor – az előzetes szakmai egyeztetések során megfogalmazott 
szándék és a jogharmonizáció mellett – cél az időmúlás következtében okafogyottá vált szabályozási 
elemek, fejlesztési elképzelések szabályozási tervlapról való törlése, illetve a szabályozási előírások ha-
tályos jogszabályi környezethez való igazítása, valamint az újabb településfejlesztési szándékok integrá-
lása a településrendezési eszközökbe.

A felülvizsgálat eredményeként megszületett új kerületi építési szabályzattal és szabályozási tervanyag-
gal (BUD KÉSZ) kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében van 
lehetőség. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és település-
kép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet alapján a telepü-
lésrendezési eszköz módosításának partnerségi egyeztetését, tájékoztató lakossági fórumát elektronikus 
úton folytatjuk le. 

A véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum a www.bp18.hu honlapon a polgármesteri 
hivatal főépítészi osztályának oldalán – http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport – 
a Folyamatban lévő projektek cím alatt érhető el. A honlapon közzétett részletes szakmai tájékoztatóval 
kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat e-mailben tehetik meg.

Kérjük, hogy a BUD KÉSZ módosításával kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket 2021. jú-
lius 20-ig juttassák el a jankovits.vera@bp18.hu vagy a valanszki.sara@bp18.hu e-mail-címre.

Jankovits Vera főépítész
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riporter

Az önkormányzat környezetvédelmi tevé-
kenysége szerteágazó. Saját erőből és pá-
lyázati forrásokból hajt végre környezetvé-
delmi fejlesztéseket, és különféle akciókkal 
igyekszik a lakosságot is környezettudato-
sabb életmódra ösztönözni. 

FONTOS PÁLYÁZATOK
– Egész évben igyekszünk bevonni a XVIII. kerületi 
lakosokat a környezetünk építésébe, szépítésébe 
– hangsúlyozta Petrovai László alpolgármester. 
– A  már hagyománnyá vált virágosztással egyre 
szebb, színesebb lesz a kerületünk, és járulékos 
haszonként még a nektárt gyűjtő rovaroknak is 
élelemforrást biztosítunk. Nagyon fontos és ked-
velt az Ültess fát kerületünknek akció. 

A pályázat keretében a lakosok az önkormány-
zat környezetvédelmi csoportja által támogatott 
fajtalistából választhatnak facsemetét, amelynek 
elültetésével az ingatlanjuk előtti közterületet ár-
nyékosabbá, a levegőt pedig tisztábbá tehetik. 

– Esővízgyűjtőket is osztunk, amelyek révén a 
tetőről lefolyó csapadékvizet lehet öntözésre hasz-
nálni, spórolva ezáltal a drága ivóvízen, valamint 
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mányzati elvonások miatt Budapest idén már nem 
tudta vállalni a költségeket. Mi azonban úgy dön-
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Környezet tudatosság,
tudatos környezet

Szúnyoggyérítés a kerületben. Fotó: Ruzsa István

Mű fecskefészkek. Fotó: Ruzsa István
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A VÉRSZÍVÓK ELLEN
– Nem szigorúan vett környezetvédelmi akció, de 
az is jól mutatja az önkormányzat környezeti kér-
dések iránti érzékenységét, hogy a lakosság által 
elvárt és igényelt szúnyoggyérítést idén először 
részben már biológiai módszerrel végeztük, és 
szeretnénk fokozatosan teljes mértékben áttérni 
erre a környezetbarát módszerre. Ezen túlmenően 
a kerület számos helyén helyeztünk és helyezünk 
el a jövőben is mű fecskefészkeket, segítve ezzel a 
szúnyogokat és más vérszívókat pusztító hasznos 
madarak megtelepedését – magyarázta az alpol-
gármester. 

TERVEK 
– Jövőre beindul a méhlegelők programja is, amely-
nek most zajlik egy kísérleti projektje Banga Zol-
tán képviselő szervezésében és a Városgazda Zrt. 
kivitelezésében Ganzkertváros és az Alacska hatá-
rában. Az önkormányzat tárgyal az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesület szakembereivel annak 
érdekében, hogy a tanácsaikat, javaslataikat meg-

fogadva szakszerű módon alakítsuk majd ki ezeket 
a területeket – vázolta a terveket Petrovai László.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
– Vannak olyan kevésbé látványos, de fontos elő-
relépések, amelyek a hivatal mindennapi munká-
jában mutatkoznak meg. A kormányzat döntését 
jóval megelőzve határoztunk arról, hogy mind az 
önkormányzatnál, mind a cégeinél és intézménye-
inél kivezetjük az egyszer használatos műanyago-
kat. Ma már sehol nincs használatban ilyen környe-
zetszennyező termék. Fontos a szemléletformálás 
is, így legutóbb a Bókay-kertben, a GólTeraszon 
biológiailag lebomló, komposztálható poharakban 
kapták a hűsítő italokat a szurkolók. 

A polgármesteri hivatal és a Városgazda nagy 
járműparkkal rendelkezik, amelynek jelentős há-
nyadát öreg, elavult, drágán fenntartható és kör-
nyezetszennyező járművek alkotják. 

– Amikor ezek cseréje szükségessé válik, a lehe-
tőségeinkhez mérten igyekszünk a legkevésbé kör-
nyezetszennyező megoldást választani. Egyre több 
a hibrid, plug-in hibrid vagy tisztán elektromos 
meghajtású jármű, amelyek töltését saját erőből 
oldjuk meg – hívta fel a fi gyelmet az alpolgármester.

ERDŐMŰVELÉS
– Kerületünk jelentős nagyságú állami kezelésű er-
dőterületekkel rendelkezik, amelyeken igyekszünk 
visszaszorítani a gazdasági jellegű erdőművelést. 
Ebben jó partner az erdőket kezelő Pilisi Parkerdő 
Zrt., amellyel megkötés előtt áll az a megállapodás, 
amelyik kerületi forrással segíti a költségesebb, 
de környezetbarátabb alternatív erdőgazdálkodás 
megvalósítását a Péterhalmi-erdőben. 

Domján Vivien

A  már hagyománnyá vált virágosztással egyre szebb, színesebb lesz a kerület
Fotó: Ruzsa István

Petrovai László. Fotó: Totev Alexander

Szúnyoggyérítés a kerületben. Fotó: Ruzsa István
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– A méh becsületes – ezzel a meglepő minősítés-
sel válaszolt a kérdésemre Bross Péter, amikor 
azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy nekem a 
méhecskéről elsőre mindig az jut eszembe, hogy 
szorgalmas. – Becsületes, merthogy a kaptárban 
szigorú munkamegosztás van: a felderítő méh ki-
megy, talál egy nektárforrást, s visszatérve méterre 
pontosan közli a többiekkel, hogy az hol és milyen 
messze található. A többiek pedig, akik takaréko-
sak, mert az is a tulajdonságok egyike, éppen annyi 
üzemanyagot vesznek magukhoz, hogy még rend-
ben visszaérjenek. Ezért lehetetlen, hogy hazudja-
nak egymásnak, különben kipusztulnának. 

A TÁPLÁLÉKÁT MI IS FOGYASZTJUK
Az egyesület elnöke hosszú perceken át sorolta 
egyéb irigylésre méltó jellemzőit e rovarnak, amely 
az egyetlen a világon a tekintetben, hogy a táplá-
lékát az ember is fogyasztja. Szinte sajnálom, hogy 

helyszűke  miatt nem részletezhető, mi minden 
jellemzi még a méheket, de hát a találkozónk apro-
póját az adta, hogy az önkormányzat azt szeretné, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre méhbarát ke-
rületté váljon.

– Szaniszló Sándor polgármester megkeresett 
minket. A kerület méhbarát legelők kialakításához 
ígér nekünk és vár el tőlünk segítséget – mondta 
Bross Péter. – Ez azzal jár, hogy kö-
zösen, a szakértő méhészekkel és a 
helyi főkertésszel együtt olyan he-
lyeket alakítunk ki, amelyek egyszerre kí-
nálnak esztétikai élményt és teszik lehetővé, 
hogy a beporzók szorgalmasan dolgozhassanak. 

Az OMME elnöke megjegyezte: ezeken a he-
lyeken hasznosítható mennyiségű méz nem fog 
összegyűlni, vagyis a cél nem az, hogy a méhész 
által tartott mézelő méheknek több táplálék jus-
son, hanem hogy a beporzókat támogassák, nekik 
is adjanak élelmet. 

– A méhlegelők létrehozása különösen fontos 
az olyan időszakok után, mint amilyen a mögöt-
tünk maradt néhány hónap volt. Szinte alig volt 
tél, a növények épp hogy nyugovóra mehettek, 
aztán jött a késő tavaszi fagy, amikor rengeteg 
haszonnövény elpusztult, majd májusban egy hét 
alatt leesett annyi csapadék, amennyi inkább az 
előző hónapban kellett volna, és a nyomában hir-
telen szinte trópusi forróság jött. Mindez rendkí-
vül ártalmas a beporzókat tekintve. 

A becsületes méh 
Magyarország méhészeti nagyhatalom, a méhsűrűség ná-
lunk a legnagyobb a világon. A szakember csodálatosnak 
tartja, hogy a természet oly sok méhcsaládot tud ellátni 
a Kárpát-medence e vidékén, az ő jóvoltukból, vagyis a 
többlettermelésből pedig megannyi méhész megélhetésére 
futja. Hogyan kapcsolódnak ehhez a méhlegelők, amelyek 
létrehozását az országban az elsők között kezdeményezte a 
kerületi önkormányzat vezetése? Erről beszélgettünk Bross 
Péterrel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) 
elnökével.

riporter
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SEGÍTSÜNK A BEPORZÓKNAK
– Nemcsak a haszonméhekről van szó, hanem 
minden más beporzóról is, az úgynevezett magá-
nyos méhekről is, amelyeknek a világon körülbelül 
húszezer faja van,  s a munkájuk nélkül gyakorla-
tilag nincs élet: beporzás nélkül a földünkön élő 
növények kétharmada nem tudna szaporodni, nem 
tudna termést hozni – hangsúlyozta Bross Péter. 

A kerületben ma négy-ötszáz méhcsalád van, 
amelyekkel tizennégy-tizenöt méhész foglakozik. 

– Harminc évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem 
Bélatelepen, csak ott tizenöt méhész volt. 

Veszélyben van az utánpótlás, és egyre keve-
sebben foglalkoznak a méhészettel főállásban.

– Pedig nagyon nagy méhésznemzetnek számí-
tunk, az Európai Unió méztermelésének tíz száza-
lékát mi adjuk. Ez szép szám, az már kevésbé, hogy 
mi magunk fejenként évente legfeljebb egy kilót fo-
gyasztunk ebből a rendkívül egészséges termékből.  

Persze van, aki többet. Az öttagú Bross család 
például évente nagyjából negyven-ötven kiló mé-
zet eszik meg. Maga az elnök a virágmézet favo-
rizálja, mert az nem homogén, hanem rengeteg 
virágból származik. Tudja, sokan nem szeretik, 
mert hamar bekristályosodik, de ez természetes 
folyamat, a méz élvezeti értékét és hasznosságát 
nem befolyásolja, ráadásul nagy előnye, hogy nem 
csöpög le az asztalra. Kerekes András 

Bross Péter
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Noha az iskolaidőszak befejeztével a Fővá-
rosi Önkormányzat nagyjából egy időben 
három budapesti beruházást is elkezdett, 
mégsem valószínű, hogy csupán ez lehetett 
az oka a városszerte tapasztalható szokat-
lan forgalmi dugóknak. 

Normálisnak nevezhető években a vakáció be-
köszöntével szinte azonnal kiürül a város, most 
azonban nem beszélhetünk átlagos esztendőről, 
így nem is ez történt. 

NEM ÁTLAGOS ÉV
Miközben a fővárosban előre eltervezett építke-
zések helyszínein a kivitelezők az ütemterveik 
szerint nyomban hozzáláttak a munkákhoz, a 

budapestiek, kilábalva a járvány harmadik hul-
lámából, feltehetően éppen csak tervezték a 
nyaralásukat, nem utaztak még el. A hazai szál-
láshelyek ugyan rendelkezésre álltak már, de a 
külföldiek bizonytalanok voltak. Így könnyen el-
képzelhető, hogy ezért volt olyan nagy forgalom 
a városban a júniusi hetekben, de ez persze csak 
feltételezés. 

Az azonban kétségtelen, hogy a három nagy 
fővárosi beruházás, a pesti alsórakpart részleges 
átalakítása, a Lánchíd felújítása, valamint a Blaha 
Lujza tér zöldítéssel egybekötött rekonstrukciója 
nem kis útakadályokkal, ennek megfelelően pedig 
kerülőutakkal is jár. Ráadásul e munkák mindegyi-
ke egyenként is jelentős hatással van a kapcsolódó 
útvonalak közlekedésére. 

Időszakosan nagyobb 
dugók a fővárosban

Fotó: Ványi Ákos
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ELKEZDETT BERUHÁZÁSOK
Sokan kifogásolták, hogy miért ebben az időszak-
ban kezdi el a Fővárosi Önkormányzat a munkákat. 
A beruházásokkal kapcsolatban a lakosság türel-
mét kérő Balogh Samu, a főpolgármester kabinet-
főnöke a közösségi oldalán kényszerű kellemet-
lenségnek nevezte a helyzetet, amely szükséges 
ahhoz, hogy egy szebb, zöldebb, élhetőbb várost 
kapjunk majd vissza. 

– E beruházásokat már rég meg kellett volna 
csinálni, azonban az előző városvezetés nem va-
lósította meg. Némi szerencse, hogy így legalább 
lehetőségünk volt módosítani a terveket. Több fa 
lesz a Blahán, megteremtjük a lehetőséget a Rá-
kóczi úti villamos visszaépítésére, valódi fákat ül-
tetünk a rakparton. Most végre elindulnak a beru-
házások, Budapest szebb és zöldebb lesz – közölte 
Balogh Samu. 

A budapesti közlekedési helyzeten tovább ront 
az, hogy nem lehet elkerülni a várost, mert az 
 M0-ás autóúton újból javítani kell a hárosi Deák 
Ferenc hidat. Ez egy olyan kormányzati beruhá-
zás, amely évek óta húzódik. A lezárás miatt sokan 
kényszerülnek Dél-Buda és Dél-Pest útjain közle-
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A PESTI RAKPART ÉS A LÁNCHÍD
A pesti alsó rakpart megújítását június 7-én kezd-
ték el a Margit híd és a Parlament közötti szaka-
szon, s a munka elindulásával lezárták a forgalom 
elől a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszt. 
A kivitelezést követően Duna-parti fasort és össze-
függő sétányt alakítanak ki. A rakparton északról a 

Margit hídig, délről a Lánchídig lehet autóval köz-
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A Lánchíd felújításának újabb szakasza jú  nius 
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ZÖLDEBB BLAHA
Balog Samu szerint a közbeszerzés eredményes 
lezárása esetén még július elején elkezdődhet a 
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hozzátette: a Blaha felújításának megkezdése azért 
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arányban fejeződjenek be még a nyár folyamán, 
ezáltal kevesebb bosszúságot okozva a munkába 
vagy iskolába igyekvőknek.

Bodzay Zoltán

Pihenőpart a lezárt pesti 
 rakparton

A Fővárosi Önkormányzat úgy döntött, hogy 

a felújítással összefüggésben az Id. Antall József 
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Fotó: Ványi Ákos
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Noha az iskolaidőszak befejeztével a Fővá-
rosi Önkormányzat nagyjából egy időben 
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Időszakosan nagyobb 
dugók a fővárosban

Fotó: Ványi Ákos



Csaknem másfél éve tart a világjárvány, 
és ugyan reméljük, hogy már kifelé me-
gyünk belőle, mégis elővigyázatosságra 
van szükség. A koronavírus minden kor-
osztályt érintett, ami sajnos a poszt-Covid 
tünetekre is igaz. Mindenkinek, aki úgy 
érzi, hogy a fertőzés után nem a régi az 
egészsége, érdemes kivizsgáltatnia ma-
gát, mert előfordulhat, hogy a vírus mara-
dandó következményeket okozott a szer-
vezetében. Dr. Szebényi  Attilát, a Zsebők 
Zoltán Szakrendelő főigazgató- főorvosát 
kérdeztük. 

POSZT-COVID?
– A koronavírus-fertőzés után jelentkező összetett tü-
netegyüttes, vagyis a poszt-Covid szindróma alatt ösz-
szefoglalóan a tünetek kezdete utáni, hat-nyolc hétig 
elhúzódó késői maradványtüneteket, károsodásokat 
értjük – magyarázza dr. Szebényi Attila. – Előforduló 
tünetek a terheléssel jelentkező légszomj, fáradékony-
ság, terhelésre szapora szívverés, ritmuszavar, alvás -
zavar, szédülés, tartósan nem szűnő ízlés- és szaglás -
zavar, illetve -vesztés. A poszt-Covid szindrómára 
hajlamosabbak azok, akiknek súlyosabb lefolyású volt 
a betegsége, vagy krónikus szív- és érrendszeri, légúti 
vagy anyagcsere-betegségekben szenvednek. 

egé
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A Covid után is fő 
az elővigyázatosság
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BÍZZUK AZ ORVOSRA
– Ha valamelyik tünet tartósan fennáll, akkor ne 
kezdjünk öngyógyításba, hanem keressük fel a 
háziorvost. Néhány fájdalommentes és ingyenes 
vizsgálat tisztázhatja az állapotunkat – hangsú-
lyozza Szebényi Attila. – Szív- és érrendszeri alap-
betegségben szenvedő pácienseknél gyakoribbak 
az ilyen jellegű szövődmények is, például szívrit-
muszavar vagy akár szívizomgyulladás is előfor-
dulhat. A vírus a tüdőn és a szíven kívül a központi 
és a környéki idegrendszert is megtámadhatja. 

Gyógyult, de még panaszokkal rendelkező gyermekek utánkövetését 

végző részleg működik június 1-jétől a II. sz. Gyermekgyógyászati 

Klinikán (1094 Tűzoltó utca 7–9., 215-1380), ahol azokat a gyerekeket 

várják, akiknek bizonyítottan koronavírus-fertőzésük volt, 

s azt követően legalább négy héttel is különböző tüneteik vannak. 

MENTÁLIS ZAVART IS OKOZHAT
A mentális problémák gyakorisága a fertőzésen át-
esettek körében kifejezetten megnőtt, szorongás, 
depresszió, alvászavar, de akár nehézkes gondol-
kozás is jelentkezhet. 

– Ezek mindegyike jelentős életminőség-rom-
láshoz vezethet. Az OGYI által engedélyezett vita-
minkomplexumok és a rendszeres testmozgás sokat 
segíthet ezeken a problémákon, de mielőtt bármi-
lyen vitamint szedni kezdenének, tanácsos kikérni 
a háziorvos véleményét. Ennek híján előfordulhat, 
hogy többet ártunk, mint használunk, mivel egyes 
vitaminok túladagolása is káros lehet az egészségre.

 MERRE INDULJUNK? 
– Mint már említettem, panaszok esetén is minden-
képpen a háziorvossal kell konzultálni, ha ő indo-
koltnak látja, akkor minden szükséges vizsgálatra 
ad beutalót. Mindenekelőtt érdemes egy teljes la-
borvizsgálatot csináltatni, majd következhet a kar-
diológiai vizsgálat és a hasi ultrahang. Neurológiai 
tünetek esetén az ideggyógyászat veszi át a beteget. 

A GYEREKEKET IS ÉRINTI
– Bár elmondhatjuk, hogy minél fi atalabb egy szer-
vezet, annál jobban viselte a koronavírus tüneteit, 
a poszt-Covid szindrómára sajnos nem érvényes 
ez – emeli ki Szebényi doktor. – A vizsgálatok ki-
mutatták, hogy noha magát a vírust könnyen, akár 
tünet nélkül küzdötte le a gyerekek szervezete, a 
későbbiekben autoimmun betegségek alakulhat-
nak ki. A szülő nyilván ismeri a gyermekét, ezért 
azt javaslom, hogy ha bármi változást tapasztal a 
viselkedésében, a közérzetében, a kedvében, azon-
nal vigye orvoshoz. 

Szebényi Attila azt is elmondta, hogy a fertőzés 
hosszú távú hatásaival kapcsolatban különböző 
tünetcsoportok fi gyelhetők meg a gyermekeknél. 
Ezek közé tartoznak a légúti tünetek (például ne-
héz légzés, köhögés); a fáradékonyság, gyengeség; 
a fejfájás; a szívdobogás, mellkasi fájdalom, szív-
panaszok; a bizonytalan, mással nem magyarázha-
tó kiütések; a visszatérő hasi fájdalom, hasmenés; 
a pszichés tünetek, köztük szorongás, depresszió, 
alacsonyabb stressztűrő képesség, fáradékonyság, 
ingerlékenység. -domján- 
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Horthy Miklós kormányzó 1930. október 11-
én alapította meg a Corvin-kitüntetéseket. 
Az akkor legmagasabb magyar elismerés-
ben  azok részesülhettek, akik kiemelkedő 
módon járultak hozzá a magyarság szelle-
mi gyarapodásához, a magyar művelődés 
ügyéhez. Az alapító magas követelménye-
ket fogalmazott meg, és a Corvin-láncot egy 
időben csak tizenketten viselhették, a Cor-
vin-koszorúval kitüntetettek  száma pedig 
nem haladhatta meg a hatvanat. Külföldiek 
a Corvin-díszjelvényt kaphatták, egy idő-
ben ők is legfeljebb tizenketten lehettek. 

A kitüntetés 1944-ig volt érvényben, aztán hosszú 
szünet következett. Első kormányzati ciklusában, 
2001-ben Orbán Viktor miniszterelnöki elismerés 
formájában élesztette újjá, de csak a láncot – a ko-
szorút és a díszjelvényt nem. 2011-től ismét állami 
kitüntetés rangjára emelkedett, de már csak máso-
dik a sorban: a Magyar Szent István Rend megelő-
zi. A történetet összefoglaló Gyuricza Péter könyve 
különös szellemi izgalmat ígér.  

EGYSZERRE MŰVELŐDÉS-
ÉS POLITIKATÖRTÉNET 
A Bp18 Városkép főszerkesztő-helyettese már több 
mint húsz könyvet jegyez szerzőként. A nagykö-
zönség a rádió és a tévé jóvoltából évtizedeken át 
folyamatosan találkozhatott vele, a szakmai után-
pótlás az egyetemi katedráról is ismerheti. Eddigi 
munkái is lelkiismeretes anyaggyűjtésről és meg-
fontolt válogatásról tanúskodnak, de meggyőző-
désem, hogy egyik alkalommal  sem kellett olyan 
aprólékos munkát végeznie, mint ezúttal. A forrá-
sait tárgyilagosan kezeli, a történész ambíciójával 
közelít a témához, mindvégig megőrizve az újság-
író éltető kíváncsiságát is. Ezért olvasás közben 
egy idő után már természetesnek tartottam, hogy 
miközben tudományos kiadványként, hiánypótló 
kézikönyvként  vettem kézbe a két vaskos kötetet 
(összesen több mint nyolcszáz nagyalakú oldal), 

egyre-másra azon kaptam  magam, hogy talán 
mégis egy regény kellős közepében vagyok – és 
nemcsak a kitüntetettek portréinak  olvastán, ha-
nem már a kitüntetés történetét fölidéző epizódok 
sorjázásakor is. Gyuricza Péter pontosan tudta, mit 
emeljen ki a memoárok vagy a méltatások renge-
tegéből, de  engedte sodortatni magát, ugyanerre 
késztetve leendő olvasóit is. 

A MAGYAR NÉP LELKE
A Corvin-lánc és általában a Corvin-kitünteté-
sek történetének kiemelkedő személyisége az 
a gróf Klebelsberg Kuno, aki vallás- és közoktatási 
miniszterként az elmúlt száz évben alighanem a 
legtöbbet tette a magyar emberfők kiműveléséért, 
a méltó oktatási-tanulási körülmények megterem-
téséért. A szerző már a könyv első lapjain a közép-
pontba emeli őt, kiemelve az ötezredik népiskolai 
tanterem átadásakor mondott szavait: „A magyar 
kultúrpolitikának egyik sarkalatos elve, hogy a 

A Corvin-lánc története 

Fotók: Ványi Ákos
39

magas műveltséget és a népműveltséget párhuza-
mosan ápoljuk, és így nem véletlenség az, hogy 
pár órán belül egyszerre avatjuk  a sze-
gedi egyetemet és szimbolikusan az 
ötezer népiskolát.”

Gyuricza Péter hangsúlyozza, 
hogy nem akart a Corvin-elismerése-
ket kísérő politikai vitákban állást fog-
lalni, pusztán bemutatja azokat – dönt-
sön az olvasó. 

A könyvet Orbán Viktor miniszterelnök 
előszava vezeti be, és Vizi E. Szilveszternek, a 
Magyar Corvin-lánc Testület elnökének utószava 
zárja. A rengeteg képpel gazdagított, tudományos 
értékű munkát a testület adta ki, a példás kiállítás 
pedig a Pauker Nyomdát dicséri.

Kerekes András
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Arany oklevéllel ismerték el Horváth Béla 
népi iparművész munkásságát a XVII. Élő 
Népművészet – Országos Népművészeti Ki-
állításon. A Kárpát- medencei kézművesek 
ötévente megrendezett legnagyobb sereg-
szemléje augusztus 24-ig látható Budapes-
ten, a Hagyományok Házában.

Horváth Béla most is abban a pestszentimrei ház-
ban él, amelyikhez sok-sok családi emlék fűzi. 
Anyai nagyszülei vendéglősök voltak. A tulajdo-
nukban lévő egykori Topler vendéglő épületében 
most több lakás található, de az udvarra könnyen 
odaképzelhető a kerthelyiség hangulata.

– A régi biliárdszobában lakom – mutatja az 
apró lakást az idősödő, de fi atalos humorú művész. 
Odaképzelve a biliárdasztalt megértjük, miért 
mondja azt, hogy ha valaki bejött, akkor szinte egy 
másik embernek ki kellett mennie, hogy elférjenek.

A fafaragást a hajómodellezés előzte meg. Ti-
zenéves korában lenyűgözték a régi angol vitor-
lás hajók. Később megpróbálkozott a szobrászko-
dással.

– Kaptam kölcsön egy milói Vénusz-szobrot, 
és cseresznyefából megcsináltam, lemásoltam. 
Könnyű dolgom volt, mert ugye se keze, se lábfeje 
nincs. Kezet nagyon nehéz faragni, erre korán rá-
jöttem. Idővel aztán lemondtam a szobrászatról. 
A Váci utcában volt egy üzlet, aminek a kirakatá-
ban láttam nagyon szép faragásokat. Másolatokat 
kezdtem készíteni, és akkor arra gondoltam, hogy 
keresek egy mestert, aki mellett tudok fejlődni – 
mesélt a kezdeti próbálkozásokról Horváth Béla.

Egy országos kiállításon megtetszettek neki 
Pados Antalnak, a Népművészet Mesterének mun-
kái, és úgy döntött, felkeresi őt.

– Szerencsém volt, mert a legtöbb fafaragó 
pásztorember volt, akik az ország különböző pont-
jain éltek, Pados Antal viszont Budapesten, a bel-
városban. A régi bérházban lévő lakásban állt az 
esztergagép és az a gyalupad is, amit a halála után 
megörököltem. Szeretettel fogadott, elmagyarázta 
például az ólomöntés és a fémberakás technikáját. 
Így kezdődött a kapcsolat, sorra megmutattam 
neki, amiket készítettem. Az ő biztatására aztán 
elkezdtem a saját ötleteimet is megvalósítani.

Fából faragott királyság
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A Páva című, fából és fémberakással készült 
munkája a XVIII. kerületi anyakönyvi hivatalt dí-
szíti. Az önkormányzat 2015-ben Pro Urbe Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre díjjal tüntette ki Hor-
váth Bélát, aki a Népi Iparművész címet 1975-ben, 
a Népművészet Mestere díjat 1986-ban kapta meg.

– Magamnak soha nem készítettem semmit, 
még egy tükröt sem. Ami a lakásban van, még ha 
berendezési tárgy is, az mind pályázatra készült – 
mondta, miközben a rendkívül kényelmes és szép 
kis székeken ülve beszélgettünk a hozzájuk tarto-
zó, szintén saját készítésű dohányzóasztal mellett. 
A szoba dísze egy pipereasztal is, előtte csontbe-
rakással díszített támlás szék. A falon házi oltár és 
egy kinyitható tükör, szemben szerényen dombo-
rodik Szent László faragott portréja. 

– Szeretek szilvafával, fekete dióval dolgozni, 
mert azokat nem kell pácolni. Kemény fák ezek, 
amik jobban bírják az aprólékos munkát. Egy ideje 
elkezdtem foglalkozni a csontberakással, amihez 
a marhalábszárcsont a legjobb. Nagy lapocskákat 
lehet belőle kinyerni, megfelelő a keménysége – 
beszélt az anyagról a mester. 

Hozzá kell tenni, hogy rajta kívül még senki 
nem készített Magyarországon olyan nagy méretű 
csontberakásos emberábrázolást, mint amilyen a 
falán lévő házi oltáron látható Mária a kis Jézussal. 

– A mostani kiállításon a másik, a szent csa-
ládot ábrázoló csontberakásos házi oltár látható, 
amire az Agrárminisztérium különdíját kaptam.

A terveiről szólva Horváth Béla megjegyez-
te, hogy szeretné téliesíteni a műhelyét, hogy ne 
csak nyáron vagy meleg időben tudjon dolgozni, 
mert szeretne készülni a jövő évi országos fara-
gópályázatra. A faragók legrangosabb országos 
megmérettetését 1957 óta rendezik meg. A pályá-
zatot eredetileg a pásztorművészet hagyományát 
követő faragók számára írták ki, s a néhai idősebb 
Kapoli Antal Kossuth-díjas pásztor fafaragó neve 
fémjelzi. A háromévenként meghirdetett rendez-
vényen Horváth Bélát eddig háromszor tüntették 
ki Kapoli-emlékdíjjal, és öt alkalommal ért el első 
helyezést. 2019-ben önálló stílusú kisbútoraiért a 
folkTREND-díjat vehette át. Az ötévenként meg-
rendezett Élő Népművészet pályázaton háromszor 
kapott Gránátalma-díjat. Puskás Attila

A művész alkotásai nemcsak országszerte ta-
lálhatók meg közintézményekben, templomokban, 
gyűjteményekben – Budapesten többek között a 
Mátyás-templomban, a Magyar Művelődési Inté-
zetben, Kecskeméten a Népi Iparművészeti Mú-
zeumban, Ábrahámhegyen a Szent László-temp-
lomban, Balatonlellén, Siófokon –, de külföldre is 
eljutottak: Ausztriába, Németországba, Franciaor-
szágba, sőt Indiába is. 

Fotók: 
Ványi Ákos
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Az 1996-ban útjára indított Kerületi Diáknapok 
hasonló versenyéből kifejlődő Országos vers- és 
prózaíró, fotó- és diaporámaversenynek a világjár-
vány miatt elhalasztott díjátadóját nem a versenyt 
rendező iskolában, a Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rei Felnőttek Gimnáziumában, hanem a Rózsa Mű-
velődési Házban tartották május 29-én.

A díjazottak Petrovai László alpolgármestertől, 
Heilauf Zsuzsannától, a Tomory Lajos Múzeum ve-
zetőjétől és Dóka Ferenctől, a Móra Ferenc Könyv-
kiadó főszerkesztőjétől vehették át az elismeréssel 
járó oklevelet és a medálos ezüstláncot, amelyek 
akár felnőttkorukban is emlékeztethetik őket egy-
kori sikerükre.

A legügyesebb diákokkal párhuzamosan egy 
felnőtt is elismerésben részesült ezen a napon. 
Dr.  Grünvald Máriának, a Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrei Felnőttek Gimnáziuma (a Felgimi) 
igazgatójának a helytörténeti és honismereti mun-
kássága elismeréseként az Országos Honismereti 

Szövetség oklevelét adta át Heilauf Zsuzsanna, 
a szövetség felügyelőbizottságának elnöke.

A decemberben befejeződött versenyre az álta-
lános és középiskolásoktól több mint 180 pályamű 
érkezett, amelyek közül 25-öt díjaztak. Annak elle-
nére, a nyertesek lakóhelyei között Budapest – azon 
belül a XVIII. kerület – mellett ott volt Jánoshalma, 

Berettyóújfalu, Varsány, Vác, Szekszárd, Tököl, Fót, 
Sopron, Szomód, Mezőörs, Székesfehérvár, Győr, 
Koppánymonostor és Siklós is, az átadó ünnepség-
re mindössze egy díjazott nem tudott eljönni.

A versenyt rendező iskola, az idén 75 éves Fel-
gimi igazgatója szerint nem sok olyan verseny lé-
tezik az országban, amely a kezdetektől bővül, hi-
szen például öt évvel ezelőtt a fotósok kérték, hogy 
legyen diaporámakategória is. 

Akkor kezdődött a verseny digitalizált formá-
jának bevezetése is, így attól kezdve az iskoláknak 
elküldött felhívás alapján a diákok az ilyen jellegű 
munkáikat is beküldhetik.  B. Z.

Oklevél és ezüstlánc 
a díjazottak jutalma

A 25. alkalommal megrendezett Országos vers- és prózaíró, fotó- és diaporámaverseny díjátadóján hu-
szonöt fi atal vehette át elismerését a Rózsa Művelődési Házban. 

Fotó: Váradi Levente
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Noha a foci és a körülötte levő felhajtás 
ezekben a hetekben mindent visz, ezúttal 
a Bene név nem a labdarúgót jelöli, hanem 
egy festőművészt.

A tavaly esedékes sportversenyeket, mint például a 
foci Eb-t vagy akár az olimpiát is, egy évvel később, 
vagyis idén tartják meg, így ki csodálkozik azon, 
hogy a Bene Géza festőművész születésének 120. 
évfordulója előtt tisztelgő kiállítást ugyancsak el-
halasztották egy évvel. A lényeg az, hogy nézzük és 
lássuk a képeket, olvassuk a tablókról a történeteket.

A Kossuth Lajos téri Pavilon Galéria jó hely-
színnek bizonyul ehhez. Annak ellenére, hogy egy 
kicsit kicsi, hiszen pár négyzetméter, a kiállítás ku-
rátora, Szabó Zsófi a művészettörténész és a Tomo-
ry Lajos Múzeum munkatársai ezúttal is a lehető 
legtöbbet hozták ki belőle. 

Heilauf Zsuzsanna igazgató szerint a múzeum 
fontos feladata a feledés elleni küzdelem is, vagyis 
olyan alkotók és életművek bemutatása, amelyek 
számot tarthatnak a közönség érdeklődésére. A ki-
állítás kurátora arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a 
következő hetekben tárlatvezetéseket és helytörté-
neti sétákat is terveznek.

 A kiállítást megnyitó Kecskeméti Kálmán fes-
tőművész ragyogó történeteket mesélt a hatvan 
évvel ezelőtt elhunyt Bene Gézáról. Olyanokat pél-
dául, hogy annak idején sok kiválóság megfordult 
Benéék lőrinci lakásában, egyikük a költő barát, 
Berda József, vagy az Élet és Tudomány szerkesz-
tői, Nagy Tibor és Szőke István, de festők nem na-
gyon. Benét ugyanis nemigen érdekelték a festők 
és maga a festészet sem, ami, valljuk be, legalábbis 
érdekes dolog egy festőművésztől. Nem beszélt 
például festményekről, mert Cézanne-nal értett 
egyet, aki szerint a legtöbb butaságot a képeknek 
kell végighallgatniuk.

A halála előtt két évvel a Műcsarnokban ren-
dezett kiállítása különleges körülmények között 
valósult meg, mert még az utolsó pillanatban is be 
akarták tiltani. A vendégkönyvbe Kodály Zoltán ezt 
írta: „Ez nemcsak festészet, hanem tiszta zene is.” 

A kamarakiállítás október 15-ig tekinthető meg 
a Pavilon Galériában. 

Bodzay Zoltán

Bene 120 – de nem 
a focista, és nem a gólok

Szabó Zsófi a, a kiállítás kurátora nézi a képeket. Fotó: Kürti János

A kiállítást megnyitó Kecskeméti Kálmán szórakoztató történeteket mesélt 
Bene Gézáról. Fotó: Kürti János
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Egyéniben és csapatban is világbajnoki 
arany  éremmel hangolt a júliusi tokiói nyári 
olimpiára a kerület legjelesebb sportolója, 
Marosi Ádám. A kiváló öttusázó júniusban 
Kairóban állhatott fel kétszer is – csapatban 
Demeter Bence és Bereczki Richárd társasá-
gában – a dobogó legfelső fokára. A 2012-
es londoni olimpia bronzérmese legutóbb 
2009-ben, szintén a brit fővárosban nyert 
egyéni világbajnoki címet. 

A 37. születésnapját majd Tokióban ünneplő Ma-
rosi Ádámnak és versenyzőtársainak Kairóban a 
nagy meleg okozta extrém körülményekkel és az 
egyiptomi szervezési malőrökkel is meg kellett 
küzdenie.

– A meleg mindenkit megviselt, így engem is, 
ráadásul betegen utaztam ki és versenyeztem, bár 
ilyen máskor is előfordult, és tudtam, hogy ennek 
ellenére képes vagyok kihozni magamból a maxi-
mumot. Maga a verseny mentálisan és fi zikailag is 
fárasztó volt, és a szervezés sem volt igazán profi  
– idézte fel az egyiptomi napokat az élsportoló. – 
A hotel közelében lévő helyszínről két versenyszám 
között nem vittek minket vissza a hűvös szállodá-
ba, ahol egyébként a „buborék szervezés” ellenére 
két éjszaka is esküvőt tartottak, és bömbölt a zene.

A zavaró körülményeken túllépve Marosi kiváló 
vívással kezdett, és ezzel megalapozta a jó szerep-
lését.

– Szerencsére ismertem már a helyszíneket, és 
tudtam, mire lehet számítani. Nem mondom, hogy 
a vívás után mégis elbukhattam volna, mert ez így 
nem igaz, de végig megfelelően kellett koncentrál-
nom, így tudtam elöl maradni. A végén a laser run 
alatt a lövészetben benne maradt néhány másod-

perc, de ebben az is benne volt, hogy nagy előnnyel 
indultam neki a zárószámnak, és nem volt rajtam 
a kényszer, hogy nagyon jól kell lőni. Ezt azért 
intő jelnek veszem a jövőre nézve, és gyakorolni 
kell majd az edzéseken. Nagyon sokat köszönhe-
tek az edzői stábnak, mert megfelelő mennyiségű 
és minőségű terhelést kaptam tőlük, ami alapján 

Világbajnokként
megy az olimpiára

Marosi Ádám
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bízhattam abban, hogy ennek az eredménye ver-
senyen is kĳ ön. Az elmúlt időszakban olyan verse-
nyeket csináltam végig, amelyeken hol a lovaglás, 
hol a vívás során vesztettem egy kis időt, de most 
úgy néz ki, sikerült összeraknom az öt számot.

Marosi Ádám Tokióban a harmadik olimpiáján 
vehet részt, és úgy véli, megfelelő felkészüléssel és 
formaidőzítéssel, nyugodt lelkiismerettel vághat 
bele a japán kalandba.

– Megpróbálom átmenteni az olimpiára ezt a 
jó világbajnoki formát. Az biztos, hogy profi  ren-
dezésre számíthatunk, a japánok nagyon precízek, 
így ezzel biztosan nem lesz gond. A járványügyi 
előírások miatt mi, versenyzők, „buborékban” le-
szünk, és bár úgy tudom, hogy lesznek szurkolók, 
de nem annyian, mint azt az olimpiákon megszok-
hattuk.  Ez szerintem akár még jó is lehet, mert 

azért az öttusaversenyek nem arról híresek, hogy 
több ezren nézik őket. Emlékszem, hogy a nagy 
londoni és riói közönség valamilyen szinten rá-
nyomta a bélyegét a versenyre. Nem azt mondom, 
hogy nyomasztott, de nem egyszerű annyi ember 
előtt öttusázni.

Természetesen nem lehetett megkerülni a 
kérdést, hogy mit vár önmagától Marosi Ádám az 
olimpián. 

– Arra számítok, olyan állapotban leszek, hogy 
az érzékeim annyira „kiélesednek”, hogy jó ver-
senyt futhatok. Bízom az edzőimben és az elvég-
zett munkában. Nem számolgatok, hanem lépésről 
lépésre haladva csinálom meg a felkészülést és 
az olimpiát. Tokióban még nem versenyeztem, a 
2019-es világkupadöntőre nem jutottam ki, viszont 
előtte egy bő fél évvel voltunk kint edzőtáborozni a 
közeli Tocsigiban. Most is ott lesz az akklimatizáci-
ós edzőtábor, és onnan megyünk majd át Tokióba, 
tehát ismerem a körülményeket és a helyszínt, így 
ezzel nem lehet probléma.

A magyar hagyományok és szurkolói lélek-
tan ismeretében mindenki aranyesélyes számnak 
tartja az öttusát, noha az elmúlt három évtized-
ben hatalmas változáson ment át a sportág. 1992 
óta nem szerepel a programban az általunk „tuti 
érem” kategóriába sorolt csapatverseny, és a több-
napos rendezés is már régen a múlté. Az egynapos 
verseny és a rendkívül látványos összevont utolsó 
szám, a laser run (futás lövészettel) már más ver-
senyzői kvalitásokat feltételez, mint amilyenekre 
a legnagyobb magyar olimpiai öttusasikerek év-
tizedeiben volt szükség. Marosi Ádám pedig ren-
delkezik ezekkel a kvalitásokkal, emlékezzünk csak 
arra, hogy az első modern rendszerben lezajlott 
olimpiai döntőben, Londonban milyen csodálatos 
versenyzéssel szerzett bronzérmet. 

Puskás Attila

Az biztos, hogy profi rendezésre 
számíthatunk,

a japánok nagyon precízek,
így ezzel biztosan nem lesz gond.

Fotó: 
 Ványi Ákos
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Az anyatejjel való táplálás sajnos nem dön-
tés kérdése. Van olyan édesanya, aki csak 
nagyon rövid ideig tudja szoptatni a gyer-
mekét, és van olyan is, aki akár évekig is. 
1992 óta mindenhol augusztus 1-jén tartják 
az anyatejes táplálás világnapját, augusz-
tus 1. és 7. között pedig a szoptatás világ-
hetét. A témáról a kerületben dolgozó Tóth 
Judit védőnőt kérdeztük. 

EGYÉNRE SZABOTT
– Az anyatej összetételéről tudjuk, hogy a csecse-
mő számára legjobban hasznosuló formában tar-
talmazza a tápanyagokat, az ásványi anyagokat. 
Természetesen ehhez szükséges az is, hogy az 

édesanya bőven fogyasszon folyadékot és rendsze-
resen, kiegyensúlyozottan táplálkozzon – mondja 
Tóth Judit. – Amit én különösen kiemelendőnek 
tartok, az az, hogy az anyatej kifejezetten egyénre 
szabott. Minden édesanya szervezete a saját cse-
csemőjének aktuális szükséglete szerint termeli az 
anyatejet. Például az újszülöttnek, amikor még fá-
radékonyabban szopik, zsírosabb, laktatóbb anya-
tejet termel a szervezet, mint egy kilenc hónapos, 
már hozzátáplálásban is részesülő csecsemőnek. 
Ezenkívül minden édesanya anyateje olyan im-
munanyagokat tartalmaz, amelyek speciálisan a 
környezetükben lévő kórokozókkal szemben ad-
nak védelmet a gyermeknek. Nincs olyan technika, 
amivel ez utánozható lenne!

Több mint táplálék
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„KERESLET-KÍNÁLAT” 
– Általában hat hónapos korig az anyatej önmagában 
fedezi a csecsemők táplálékszükségletét. Fontos tud-
ni, hogy minden, csak anyatejjel táplált csecsemő táp-
lálásában jelentkeznek időnként hullámvölgyek, ami-
kor úgy tűnik, hogy nem elég az anyatej, a csecsemő 
óránként szopna, és elégedetlennek látszik a szopta-
tások után – hangsúlyozza a védőnő. – Ez az úgyne-
vezett növekedési ugrásoknál szokott leginkább elő-
fordulni, amikor ugrásszerűen növekszik a csecsemő 
igénye. Ebben az esetben sem szabad feladni a szopta-
tást, mert a csecsemő igénye szerinti gyakoribb mellre 
helyezés ösztönzi a szervezetet a több anyatej előállí-
tására, és maximum egy hét alatt a termelés újra beéri 
a szükségletet, és kiegyenlítődik a „kereslet-kínálat”. 
Téves eljárás az, ha ilyenkor az anya ritkítja a szopta-
tások számát, azt gondolva, hogy jobb, ha egyszerre 
nagyobb mennyiséget eszik a gyermeke. Ez a módszer 
az anyatej tényleges apadásához vezethet.

Az anyatejes táplálás világnapja 
Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 

elsejét az anyatejes táplálás világnapjává. A világnap célja az, 

hogy felhívja a fi gyelmet az anyatej fontosságára, valamint arra, 

hogy a szoptatás nem csupán a gyermek táplálásában, hanem az anya 

és a gyermek későbbi személyes kapcsolatában is szerepet játszik. 

SERKENTÉS
– A legfontosabb alapszabályok: napi négy-öt ét-
kezés, fehérje- és rostdús étrend, az általánosnál 
500–700 kalóriával nagyobb energiabevitel és há-
rom liter folyadék. Kerülendők a nyers tojást és 
nyers húst tartalmazó ételek, a túl fűszeres ételek, 
a szénsavas és az alkoholtartalmú italok, a pu� asz-
tó ételek, az apró magvas gyümölcsök. Az olajos 
magvakkal is vigyázni kell, mert ezek nagyobb 
mennyiségben történő fogyasztása is allergiás re-
akciót okozhat a csecsemőnél. Maximum napi fél 
liter tejtermék fogyasztása javasolt. Emellett na-
gyon fontos a sok pihenés, a nyugodt, támogató 
légkör, az édesapa jelenléte.

PÓTLÁS 
– Ritkán fordul elő, hogy egy édesanya valamilyen 
okból egyáltalán nem tudja szoptatni a gyermekét. 
Ha ez mégis előfordul, akkor fontos, hogy ne legyen 
bűntudata emiatt. Az anya-gyermek kapcsolat 
mélyítésében jelentős szerepe van a szoptatásnak, 
de annak milyensége alapvetően nem a szoptatás 
sikerességétől vagy sikertelenségétől függ. Ilyen-
kor az elérhető legjobb megoldás a tápszer, amit 
a gyermekorvos tanácsa, javaslata szerint érdemes 
kiválasztani. Ebben az esetben a hozzátáplálás 
megkezdése már négy hónapos kortól lehetséges. 
Ezeken túl sokat segíthet a gyakoribb mellre helye-
zés, valamint a tejszaporító fejés alkalmazása.

Domján Vivien
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A Kondor Béla Közösségi Ház vendége lesz 
július 12-én dr. Beer Miklós. A nyugdíj 
minden ember életében cezúra, de egy hi-
vatásból – és a papság az – általában nem 
szoktak kivonulni. Ő sem tette: ma is épp 
oly fontosnak tartja, mint aktív évtizedei-
ben, hogy embertársai szolgálatára álljon, 
függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő 
az illető. A nyugalmazott váci megyéspüs-
pökkel beszélgettünk.

Sok helyre hívják Beer Miklóst, aki mindenüvé el-
megy, és a meggyőződését sem ezeken a szűkebb 
körű közönségtalálkozókon, sem a médiaszereplé-
sein nem rejti véka alá. Emiatt persze érik táma-
dások, sokak hitét viszont éppen az ő őszintesége 
erősíti meg.

AZ IGEN LEGYEN IGEN, A NEM PEDIG NEM 
A most 78 éves nyugalmazott püspök természetes-
nek tartja, hogy a megnyilatkozásait ki-ki a saját 
nézeteinek megfelelően fogadja. Mint mondja, az 
a fontos, hogy ne legyünk közömbösek a minket 
körülvevő világ dolgai iránt, és mindenkinek legyen 
ereje becsületesen képviselni hitét, meggyőződését. 

– Engem a jézusi tanítás vezérel. Az igen legyen 
igen, a nem pedig nem – utal Máté evangéliumára, 
és az Apostolok cselekedeteiből is idéz: nem hall-
gathatunk arról, amit hallottunk és láttunk. 

A bibliai példa érvénye pedig nyilvánvalóan 
nem csak az adott helyzetre terjed ki.

– A közönségtalálkozókon sűrűn kerülnek elő 
az olyan társadalmi kérdések, mint az emberi kap-
csolatok, a szegénység, a család, az egymás iránti 
szolidaritás, illetve annak hiánya. Még sokáig so-
rolhatnám, és folyton ott van a dilemma: hogyan 
lehet összehangolni az intézményi erőfeszítéseket 
és az egyéni megoldásokat? A templom védettsé-
gében, a hívők körében feltételezhetjük a magától 
értetődő támogatást. Nem templomi környezetben 
nehezebb megfogalmazni, mit tartunk fontosnak 
és követendőnek, de ebben a helyzetben is irányt 
kell mutatnunk, ki kell mondanunk, hogy az ön-

zetlenséget kell követni, nem az önzést, hogy az a 
helyes, ha minden körülmények között tiszteljük a 
másik ember személyes méltóságát, és nem saját 
rögeszméinket hajtogatjuk unos-untalan. 

Beer Miklós azt is hangsúlyozza: nagyon nagy 
az egyház és minden vallási közösség felelőssége, 
hogy az erkölcsi értékeket soha ne keverjük össze 
semmiféle ideológiával, politikával.

– Sok szó esik mostanában arról, ki az igazi, a 
hiteles keresztény. Én azt vallom, hogy az a keresz-
tény hiteles, akinek a gondolkodásában a jézusi ta-
nítás van az első helyen. Akinek számára a vallás 

Önzetlenül tenni 
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nem egy eszköz saját érdekeinek érvényesítésére, 
hanem a megélt hit. Amiből a fohász fakad: legyen 
meg a te akaratod! Az Úr azt várja el tőlem, hogy 
szeressem a felebarátom, adjak enni az éhezőnek 
és fogadjam be a házamba, akinek nincs otthona. 
Az a hiteles keresztény, aki képes önzetlenül tenni 

másokért. „Ó, én jó keresztény vagyok –  mondo-
gatják némelyek –, hiszen minden vasárnap el-
megyek a templomba, szorgalmasan imádkozom, 
mindent megteszek, amit a templomban szokás.” 
Én pedig ilyenkor azt kérdezem: és amikor kimen-
tél a templomból? A jó keresztény a jézusi tanítást 
követve az, aki képes a saját jóllétében, komfortzó-
nájában mértéket tartani. 

A VILÁGOT ISTEN MINDENKINEK ADTA
Egy sor olyan kérdésben, amelyben egyesek bírálják 
a pápa állásfoglalásait, valójában nem politikáról, 
hanem erkölcsi értékről, emberiességről van szó. A 
nyugalmazott püspök úgy gondolja, nem szabadna, 
hogy politikai hovatartozástól függjön, hogyan vi-
szonyulunk azokhoz, akik a háborúk, az erőszak, az 
üldözés elől menekülni kényszerülnek hazájukból. 

– Mindig el szoktam mondani, hogy ez egy na-
gyon fontos kérdés, amely mindannyiunkat érint. 
Ferenc pápa a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) 
című körlevelében kiemeli, hogy a világot Isten 
mindenkinek adta, nem csak egy kis csoportnak. 
Erre kell gondolnunk, és azt a kérdést kell felten-
ni magunknak: tudunk-e osztozni a világ javain a 
többiekkel?

A migráció kényes kérdésében elfoglalt állás-
pontjáért sokan támadják a katolikus egyházfőt, és 
félremagyarázzák a szavait.

– Ferenc pápa nem azt mondja, hogy ellenőri-
zetlenül jöjjön mindenki, akinek csak eszébe jut. 
Azt szorgalmazza, hogy körültekintően és ember-
ségesen közelítsünk ehhez a kérdéshez, és az egész 
világ közös ügyeként kezeljük. Mert tényleg az. 
A szentatya a menekültek világnapján a könyörü-
letesség szót használta, mint az egyetlen elfogad-
ható magatartást a menekülők iránt. Csatlakozott 
a mianmari püspököknek a nemzetközi közösség-
hez intézett felhívásához, hogy hozzanak létre 
humanitárius folyosókat. Ezúttal is hangsúlyozta, 
hogy meg kell nyitni a szíveket a menekültek előtt. 
A hírügynökségek kiemelve idézték a szavait: ma-
gunkévá kell tennünk szomorúságukat és örömü-
ket, tanuljunk bátor kitartásukból, és így mindany-
nyian hozzájárulunk egy emberségesebb közösség, 
egyetlen nagy család létrehozásához. 

Kerekes András  

Fotó: Ványi Ákos

nagyon nagy az egyház és minden 
vallási közösség felelőssége, 
hogy az erkölcsi értékeket soha 
ne keverjük össze semmiféle 
ideológiával, politikával.



Példa nélküli éve az idei a sportszerető 
közönségnek. A XXXII. nyári olimpiai já-
tékokat rendhagyó módon egy szökőévet 
követő páratlan évben, 2021-ben rendezik 
meg Tokióban. A hivatásos sportolók min-
dig sokat utaztak, és a messzi országokba a 
20. század második felében már repülővel 
szállították őket. A magyar válogatottak 
és olimpiai csapatok hetven éve a Ferihe-
gyi repülőtérről indulhatnak a nemzetközi 
mérkőzésekre, ugyanis a légikikötőt 1950. 
május 9-én nyitották meg.

A magyar labdarúgó-válogatott 1961. április 28-án 
indult Rotterdamba, hogy megmérkőzzön Hollan-
dia csapatával a világbajnokság selejtezőjében. 
A repülőút előtti délelőtt még megtartották utolsó 
edzésüket a Népstadionban, majd délután 2 órakor 
felszállt velük a holland királyi légitársaság gépe. 
Labdarúgóink akkor idegenben is jól szerepeltek, 
a  két nappal később játszott meccsen 3:0-ra ver-
ték a holland válogatottat.

Az Ausztráliában tartott világbajnokságon 
aranyérmet szerző magyar öttusacsapat öt  ven  órás 
utazást követően érkezett haza 1966. november 
15-én. „A Ferihegyi repülőtéren az esti órák elle-
nére is sportvezetők, barátok, rokonok várták az 
aranyérmeseket, akik az érkezés után szinte el-
tűntek az ünneplők gyűrűjében. A hét főből álló 
magyar csoport szombaton indult Melbourne-ből, 
az első megálló Sydney volt, majd Hongkong, itt 
hosszabb várakozás következett. Kedden délelőtt 
érkeztek a római repülőtérre, innen azonnal foly-
tatták az utat Milánóba, ahonnan a Malév járatával 
érkeztek meg Budapestre.”

Szintén a Malévvel utaztak sportolóink Mün-
chenbe. 1972-ben olyan nagy létszámú olimpiai 
küldöttséget indítottunk útnak, hogy a 232 ver-
senyző négy turnusban utazott ki Nyugat-Német-
országba. A tornászokat, vízilabdázókat, ökölvívó-
kat, evezősöket és súlyemelőket 1972. augusztus 
19-én búcsúztatták Ferihegyen, ahol nagyszámú 
közönség is megjelent. „Pontosan 10 órakor a ka-
tonazenekar hangjaira két irányból vonultak a 
repülőtér betonján felállított emelvény elé a spor-
tolók. Elhangzott a Himnusz, majd Páder János, a 
MOB titkára tett jelentést. Az ünnepség után az 
első csapatba tartozó 64 sportoló és vezető beszállt 
a Malév különgépébe, és a Rákóczi-induló hangjai 
mellett 10.21 órakor a gép kigördült a betonról.” 

Ugyanezen a napon 17.45-kor megérkezett az 
olimpiai láng Budapestre. A XVIII. kerület határán, 
Steinmetz kapitány szobránál adták át azt Pest 
megyei fi atalok Babinyecz József csepeli atlétának.

Minden olimpiára készül a részt vevő sportolók-
nak egyenruha és egyenbőrönd is, amelyen feltün-
tetik az utaztató légitársaságokat is. Így történt ez 
1984-ben is, amikor az egyedi olimpiai táska egyik 
oldalára a Malév, a másik oldalára a Pan Am jelét 
nyomták. Ezt azonban a Los Angeles-i olimpia boj-
kottja miatt nem használhatták az olimpikonjaink.

Ötvenhét évvel ezelőtt, 1964-ben az olimpiai 
díszbe öltöztetett Ferihegyen népes közönség bú-
csúztatta a sportolókat, akik a KLM repülőgépére 
szállhattak fel. Akkor is – mint idén – Tokió volt 
az úti cél. Hogy 2021-ben melyik légitársaság szál-
lítja a magyar olimpikonokat, nem tudjuk még, de 
biztonságos utazást és sikeres részvételt kívánunk 
nekik!

Pápai Tamás László, Tomory Lajos Múzeum

Sportolók a kifutópályán

A: A labdarúgó-válogatott indul a Hollandia elleni vb-selejte-
zőre. Fentről: Solymosi Ernő (ballon  kabáttal), Sárosi László, 
Dalnoki Jenő, Göröcs János, Sándor Károly, 1961. Fotó: Forte-
pan / Bauer Sándor B: A melbourne-i öttusa-vb-n világbajnoki 
címet nyerő csapat – Móna István, Balczó András és  Török 
Ferenc – hazaérkezése, 1966 Fotó: Fortepan / Bojár Sándor 
C: A magyar küldöttség első csoportjának indulása München-

be, a XX. nyári olimpiára, 1972. Fotó: Fortepan / Bojár Sándor 
D: A Los Angeles-i olimpiára készült táska a  Tomory Lajos 
Múzeum légiforgalmi gyűjteményéből. Fotó: Tomory Lajos 
Múzeum / Ravasz Balázs E: Az olimpiai láng Pestlőrincen, 
1972. Fotó: Tomory Lajos Múzeum / Csekő József  F, G: A Tokió-
ba induló olimpikonok első csoportjának búcsúztatása, 1964. 
Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

hel
ytö

rtén
et



helytörténet

55

A

C

E

B

G

F

D



Piszke papa tengeres meséiPiszke papa tengeres meséi

Károly, a bús tengeri uborka
gy

erek
szo

ba
Egy szép nyári napon Károly, a tengeri uborka ala-
posan teleette magát. Minden úgy történt, ahogy 
szokott: egyszerű, de nagyszerű módszert alakított 
ki, amelynek a lényege az volt, hogy keresett egy 
kis zugot a tenger alján, leheveredett, az oldalára 
dőlt, mint egy zsák, és szép komótosan nyammog-
ni kezdte az iszapot. Azon szűrte át a táplálékot. 

Nem kellett úszkálnia az étkezéshez, mégis 
alaposan elfáradt az ebédelésben, ezért arra gon-
dolt, hogy pihenni fog. Mégpedig jó nagyot! Egész 
napos heverészést tervezett. Amúgy is tűnődni 
akart sanyarúnak érzett helyzetén. Azt vette észre 
ugyanis, hogy hiába gyönyörű a tenger, hiába vi-
háncolnak különféle színpompás halak körülötte, 
ő egyre szomorúbb.

 Magányosnak érezte magát, mert a tenger töb-
bi lakója bizalmatlanul viselkedett vele. Soha nem 
hívták maguk közé, ő pedig meg sem próbált be-
kapcsolódni a többiek játékába, pedig nagyon sze-
retett volna velük lógni. Arra gondolt, a lakmározás 
után végére jár a dolognak. Persze csak magában. 

– Lássuk csak, lássuk – morfondírozott, miköz-
ben komótosan a másik oldalára fordult. Móric, az 

a bamba holdhal csak bámul, ha meglát. Er-
vin, a delfi n fi nnyásan nyújtogatja 

felém a palackorrát. Gabesz, a 
butuska kőhal észre se vesz. 
Eszter, a tűzhal elszáguld 
mellettem, rám se néz. Viki, 
a csikóhal ĳ edten menekül, 
ha meglát. Ő híresen babo-

nás, de hát miért fél tőlem?
Ekkor Zita, a doktorhal buk-
kant fel. Róla köztudomású 

volt, hogy ha bármelyik 
vízi lény megbetegedett, 
és segítségre szorult, 

lelkiismeretesen gyógyí-
totta, de egyébként nem 

nagyon törődött senkivel 
és semmivel. 

– Lám, lám, Zita nem valami kedves, mégis 
mindig hívják játszani. Engem meg nem – szomor-
kodott Károly. – Vajon mi lehet az oka?

Zita egyenesen felé tartott, és amint odaért, 
szaglászgatni kezdte. De még mielőtt Károly meg-
szólalhatott volna, a doktorhal csalódottan tovább -
úszott. Károly nagyot sóhajtott, és visszafeküdt az 
oldalára. Nem sokkal később egy egész csapatot 
látott közeledni. Ott volt Ervin, Gabesz, Viki, Esz-
ter, Zita, Jakab, a rája és még jó néhány tengerlakó. 
Csupa olyasvalaki, akikkel Károly mindig szeretett 
volna játszani. Nem volt kétséges, hozzá érkeztek.

Jakab, a kis rája volt a legbátrabb, ő szólalt meg 
először.

–  Kedves… Kedves valami! – kezdte. – Zita me-
sélt rólad valamit, és mi szeretnénk, ha megmon-
danád nekünk, igaz-e.

Károly izgatottan fészkelődött.
– Miről van szó? – kérdezte. 
Amint megszólalt, vidáman néztek egymásra a 

többiek.
– Akkor hát igaz!
– Micsoda? – értetlenkedett Károly.
– Az, hogy te is állat vagy – mondta Jakab.
– Engem ugyan nem érdekelt annyira, de a 

többiek kíváncsiak voltak – tette hozzá Zita. – Azt 
mondták, tengeri uborka vagy. Én csak növényeket 
eszem, fi nom falatnak tűntél, de amikor megszag-
lásztalak, rájöttem, hogy valami nem stimmel.

– Mindenki tudja – szólalt meg Eszter, a tűz-
hal –, hogy az uborka növény, nem pedig állat. Így 
aztán meg se tud szólalni. Most akkor hogy van ez?

– Állat vagyok én is, akárcsak ti – nevetett Ká-
roly. – Uborka, mégis állat. 

Gabesz, a butuska kőhal ezt nem értette pon-
tosan. Igaz, neki saját magával is akadt egy kis 
problémája, néha kőnek képzelte magát. Időnként 
emlékeztetni kellett rá, hogy valójában ő is hal. 
Lassan azért felfogta, hogy új játszótársat találtak. 
Attól a naptól kezdve Károly is a többiekkel tartott, 
sőt az egyik legjobb cimborájuk lett.
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Gyerekszoba

Hajtogass papírhajót a piktogram 

segítségével. Miután tetszés sze-

rint kidíszítetted, tedd egy nagy 

méretű műanyag edénybe vagy 

a medencébe. Ha több hajót ké-

szítesz, akár versenyre is indít-

hatod őket, fújva vagy egy szí-

vószál segítségével irányítva a 

hajókat. Kisebbeknek fürdés 

közbeni játékra is javasoljuk. 

De vigyázat: a papír könnyen 

elázik a vízben, így nagyon 

ügyesnek kell lenned, hogy 

mielőbb eljuss a kĳ elölt 

célba.
Horgonyt fel, jó szelet kívánunk!

Játszhatod egyedül is, de társakkal még izgalmasabb. 
A lufi kat fújd fel, majd írj rájuk tetszés szerinti számokat 
(ennyit ér majd az adott lufi ).   Egy fonal segítségével rög-
zísd őket olyan helyre, ahol szabadon mozoghatnak, cé-
lozd meg őket, és START! – indulhat a vízi vadászat. Minél 
több lufi t találsz el, annál több pontot gyűjthetsz, ame-
lyek a lufi kra írt számokból tevődnek össze. Kánikulában 
egymásra célozva hűsölhettek is kicsit. Aki mer, az nyer!

Ehhez az igazán vidám vi-
zes játékhoz csak lufi kra, 
fonalra, alkoholos fi lcre, 
egy jó vízipisztolyra és ter-
mészetesen sok-sok vízre 
lesz szükséged.

Hajó, ha nem jó, ez bizony egy hajó!

Vízi vadászat



Gyerekszoba

59

Egy nagy méretű edényt tölts tele vízzel, és po-
tyogtass az aljára tetszés szerint különféle tárgya-
kat. Kísérletezz velük, hogy melyik süllyed le a víz 
alá, és melyik marad úszkálva a víz tetején. 

Melyik nehezebb? Melyik könnyebb a másiknál?
Csipesz, merőkanál, villa, fakanál vagy pál-

cikák segítségével halászd ki ezeket a tárgyakat. 
Minél inkább olyan eszközzel szeded össze a kin-
cseket, amelyikkel nehezebb, annál ügyesebb vagy!

Mókás, kacagtató játékot kívánunk az egész 
családnak! 

Készíts egy kis barkácsolós szigetet magadnak, 
ahol a kirándulások és nyaralások alkalmával ösz-
szegyűjtött nyári kincsekből szabadon alkothatsz. 
Lerajzoltunk pár ötletet: készülhet dióból kis hajó, 
kavicsból kerti dísz, sőt egy komplett vízi állatkert 
is (teknősbéka, rák, halacska). A botokat, kisebb 
ágakat megfestheted, és ha felfűzöd őket, majd 
színes fémkupakokat, csengettyűket vagy kagy-
lókat teszel közéjük, akkor függesztés után a szél 
hatására dalra is fakadnak. 

Vízi világ

Nyári alkotó sziget
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Szaniszló Sándor

polgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 296-1320, 296-1330
E-mail: polgarmester@bp18.hu
Facebook: 
https://www.facebook.com/SzaniszloSandorO�  cial/
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatalban (Üllői út 400.).
Bejelentkezés a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

Ferencz István
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 296-1313
E-mail: ferencz.istvan@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook.  com/Ferencz  Istvan18.ker/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 14 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban 

(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1313 telefonszámon. Min-
den hónap második keddjén 15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői út 493.).

Kőrös Péter
alpolgármester
MSZP
Tel.: 296-1318
Mobil: +36-30-249-50-72
E-mail: koros.peter@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook . com/Koros.Peter.18.
kerulet/
Előzetes egyeztetés alapján minden 

hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hi-
vatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318 telefonszá-
mon. Képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szombatján 
10 és 12 óra között a Kondor Béla Közösségi Házban (Kondor 
Béla sétány 8.).

Petrovai László
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
Tel.: 296-1350
Mobil: +36-30-252-93-68
E-mail: petrovai.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook . com/petrovailaszlo/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentke-
zés a 296-1350 telefonszámon.

Somody László
alpolgármester
Momentum
Tel.: 296-1315
Mobil: +36-30-248-76-50
E-mail: somody.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www. 
facebook . com/somodylaszlo18ker/
Előzetes egyeztetés alapján 
minden hónap utolsó hétfőjén 

16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői 
út 400.). Bejelentkezés a 296-1315 számon. Képviselői 
fogadóóra minden hónap első keddjén 17 és 17.45 kö-
zött a Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.).

kunhalmi ágnes

a kerület országgyűlési képviselője
MSZP
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra kö-
zött az MSZP-székházban (Üllői u. 337.). Minden hónap máso-
dik csütörtökén 16–18 óra között az Ady Endre u. 83/B alatti 
képviselői irodában. Bejelentkezés a 205-3045 te le fonszámon 
hétköznapokon 14–18 óra között.
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Banga Zoltán
LMP
Mobil: +36-30-779-67-86
E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra kö-
zött a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyez-
tetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

Bauer Ferenc
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-159-95-92
E-mail: bauerferi@t-onlinehu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Dabasi Ottóné
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-20-592-48-00
E-mail: evadabasi04@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 17 és 18 
óra között a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola 
ebédlőjében (Kondor Béla sétány 10.). Előzetes egyezte-
tés szükséges a 06-20-592-4800 telefonszámon.

Dámsa József Lajos
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-412-28-50
E-mail: jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–19 óra között a 
Kandó téri iskolában.

Fehér Gábor
MSZP
Mobil: +36-20-335-17-08
E-mail: feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között a Darus utcai isko-
lában, minden pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon előzetes egyeztetés 
alapján.

Galgóczy Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-927-37-40
E-mail: gz777@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Kassai Dániel
független
Mobil: +36-30-407-45-61
E-mail: kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban 
(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 06-30-407-4561 telefon-
számon.

Kádár Tibor
Fidesz–KDNP
E-mail: kadar.tibor@fi desz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–18.30 között a Vö-
rösmarty iskolában, minden hónap második péntekjén 
17–18.30 között a Piros Iskolában.

Kiss Róbert
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-572-66-81
E-mail: kisrob@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Láng István
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-30-951-72-27
E-mail: lang.istvan01@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 18 és 19 
óra között az Eötvös Loránd Általános Iskolában (Laka-
tos út 30.). Előzetes egyeztetés szükséges a 06-30-951-
7227 telefonszámon.

Dr. Lévai István Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-30-942-73-79
E-mail: levaiz79@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Makai Tibor
Jobbik
Mobil: +36-70-409-71-80
E-mail: makai.tibor@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hónap első péntekjén 17–19 óra 
között a Jobbik Üllői út 489. alatt lévő irodájában vagy 
sürgős esetben telefonon.

Nagy Balázs
Momentum
Mobil: +36-20-206-73-55
E-mail: nagy.balazs.istvan@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Nagy Károly
független
E-mail: nagy.karoly@momentum.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Pál Norbert
MSZP
Mobil: +36-70-743-7277
Fogadóra: minden második csütörtökön 16 és 18 óra 
között, Ady Endre utca 83/B. Előzetes egyeztetés szük-
séges a 06-20-458-2551 telefonszámon.

Szarvas Attila Sándor
Fidesz–KDNP
Mobil: +36 30 455 7479
Előzetes egyeztetés alapján.

Tóth Kálmán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-974-23-78
E-mail: bokay.kepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. elérhetőségei

Ügyfélszolgálat
1181 Baross utca 7.
Telefonon: hétfőn 8–18, kedden, szerdán és csütörtökön 
8–16, pénteken 8–13 óra között a +36-30-549-6922-es 
mobil- és a 297-0799-es vezetékes telefonszámon.  E-mail: 
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu. Személyes ügyfélfo-
gadás: hétfőn 10–18, szerdán 8–16, pénteken 8–12 óra 
között.

Közérdekű információk

és címek

Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hiva-

tal ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés  és időpontkérés a 296-1438-as te -

le    fonszámon.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

 Polgármesteri Hivatal

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

Hatósági Főosztály:

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

XVIII. Kerületi Kormányhivatal

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: 

H.: 7–17 óráig, K.: 8–16 óráig, Sz.: 12–20 órá-

ig, Cs.: 8–16 óráig, P.: 8–14 óráig. Soron kívüli 

ügyintézéshez időpontfoglalásra a www.ma-

gyarorszag.hu és a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as telefonszámon van 

lehetőség.

Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda

Nemes u. 14. Tel.: 290-8493, 297-5619

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

Pestszentimrei referensi iroda

Tel.: 294-1685. Pestszentimrei Városrészi Ön -

kormányzat (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

www.18euszolg.hu

Pintér Kálmán Szakrendelő

Nemes u. 18. Tel.: 297-1210

www.18euszolg.hu

Rendőrkapitányság

Üllői út 438. Tel.: 292-9212

Tűzoltó-parancsnokság

Üllői út 235. Tel.: 459-2319

Közbiztonsági Centrum

Kondor Béla. sétány 1. Tel.: 294-1011

kisokos
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TelefonosokaT
keresünk!

nyugdíjasokaT, 
diákokaT

Munkaidő:
Megbeszélés szerinT

bérezés: 
HeTi kifizeTés

jelenTkezés:
06-30/7979-202
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Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

Anna Refl exmasszázs! A talpunk refl expontjainak masszírozásával hatha-
tunk vérkeringésünkre, mivel a vér létfontosságú, az szállítja a tápanya-
got, oxigént, és elszállítja a salak és méreganyagokat. Házhoz jövök. Érd: 
+3630/964-5324

Frissítő, energia feltöltő, regeneráló masszázs! több évtizedes szakmai ta-
pasztalattal rendelkező megbízható masszőr vállal munkát / fény terápiával 
is/, akár egész családnak, gyerekeknek is. házhoz megyek! Alexander 06 30 
526 97 64

SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvizes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás, függöny, takaró. Kárpittisztítás otthonában. 
Telefon: 06-1-280-75-74, mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

Graller Róbert klímaszerelő. Díjmentes felmérés! Modern, megbízható, ener-
giahatékony készülékek telepítése, karbantartása hűtésre, fűtésre, páramen-
tesítése. Telefon: 06-30-560-2931 

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

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

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-1211

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok 
telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752 

Színházak részére mindennemű régiségek felvásárlása készpénzben. Dísz-
tárgyak, bútorok, festmények stb.. Kiszállás szakbecslés díjtalan. 0630/419-
2713 Diszkrét ügyintézés, korrekt árajánlat. antiklakberendezes.hu 

Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta, készí-
tés-szerelés különböző kivitelben garanciával. Redőny gurtnicsere, átala-
kítás, javítás, napellenző ponyvacsere, egyéb árnyékoló javítás. Nemeskéri 
Árnyékolás: 06-20-971-9201, 257-1875

Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, kert-
építéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06-70/617-79-40 

Ágyipoloska-irtás | Csótányirtás | Hangyairtás | Rágcsálóirtás | Bol-
hairtás | Darázsirtás | Vegyszeres és Ózonos fertőtlenítés. Érdeklőd-
ni és megrendelés: www.vallalatikartevoirtas.hu | www.dunatox.hu 
| megrendeles@dunatox.hu | 06-30-881-882-8 | Állandó AKCIÓK!  

Billenő garázskapu br. 89.990 Ft-tól a Smartkapunál kézi nyitással, 
szigetelés nélkül. Méret: 2380x1990, 2380x2090, 24080x1990. Szín: 
fehér, szürke, barna. Házhoz szállítást és beszerelést is vállalunk 
korrekt áron számlával, garanciával. 06 20 257 8525, info@smart-
kapu.hu

Elektromos szekcionált garázskapu br. 209.990 Ft-tól a Smartka-
punál, vastag szigeteléssel, 2 távirányítóval. Méret: 2400x2100, 
2500x2100, 2600x2100 Szín: fehér, szürke és barna .Házhoz szállí-
tást és beszerelést is vállalunk korrekt áron számlával, garanciával. 
Infó: 06 20 257 8525, info@smartkapu.hu

INGATLAN
Eladó – kiadó ingatlanokat keresek, a siker díja 2-3% jutalék. Teljes körű 
ügyintézés, értékbecslés. Húsz éves szakmai tapasztalat. Hívjon bizalommal! 
T:20/39-74-055

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



hirdetés

18. kerületi, 20 éve jól működő magán
szakrendelő főállásban, 

határozatlan idejű munkaszerződéssel 

2 fő szakasszisztenst keres!
Elvárásaink:

- Kardiológiai szakasszisztensi képesítés vagy
- OKJ 54-55 végzettség.
- Járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat.
- Jó szervező képesség, csapatszellem.
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
- Rugalmasság.

amit kínálunk:
- Szerződésben biztosított cafetéria.
- Főállású, bejelentett munkaviszony,

határozatlan idejű, Munka Törvénykönyvén
alapuló szerződés.

- Továbbtanulás támogatása
- Családias, együttműködő kollektíva, korszerű,

emberbarát munkahely.
- Kulturált, színvonalas környezet.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
beketer761@gmail.com e-mail címen.
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