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hirdetés

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

ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Havanna utca 9. fszt. 319. 151126/4/A/319 37 m2 üzlet

Üllői út 407. fszt. 6. 150857 30 m2 üzlet

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

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 bemutatásával. A pályázati ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 22. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. november 25.

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 Baross u. 7.)
Internetelérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

TERÜLETHASZNÁLAT

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

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

GARÁZS, PARKOLÓHELY

Cím Helyrajzi szám Méret Rendeltetés

Méta utca 2. 150228/102 18 m2 parkolóhely (53 db)

Pályázati felhívás
üres helyiségek és telkek bérletére
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Fekszem a kanapén, a kezemben sör, a tévében meccs. Megtestesítem a klasszikus 
férfi sztereotípiát, csak nem pörkölszaftos atlétát viselek szálkásnak jóindulattal 
sem mondható felsőtestemen. Mindezt tetézi, hogy miközben én henyélek, éle-
tem nője, jelesül a nejem, a nappali másik felében fáradtságával mit sem törődve 
a testét edzi éppen. A gyerekek békésen alszanak, de ennek elérésében legalább 
nekem is részem volt, a henyélés csak utána vette kezdetét. Csöndesen duruzsolva 
keveredik a laptopból a tornát irányító nő és a tévéből a mérkőzést közvetítő szpí-
ker hangja a szobában. Na, most kell egy kis akaraterő, mondja lelkesen a laptopos 
nő a feleségemnek (is), nagy akarattal küzdenek a csapatok, tájékoztat közhelyesen 
a tévés szpíker engem (is). Nőmre pillantok, csodálom az akaraterejét, és eszembe 
jut: hat éve már, hogy lelkesen megígértem neki, ha gyerekünk születik, leszokom 
a dohányzásról, de ha nem születik, negyvenévesen akkor is abbahagyom.

Amikor világra jött az első, késleltettem a nagy tettet, de erős lelkiismeret- 
furdalás gyötört, éreztem, hogy itt az idő, el kell hagynom ezt az idejétmúlt, fölös-
leges, egészségtelen és nem utolsósorban büdös szokást. A cél elérése érdekében 
egy exdohányos barátomtól megkaptam az egyik leghíresebb leszoktatókönyvet, 
melynek segítségével nemcsak ő, de több más ismerős (sőt a fülszöveg szerint a világon még sokmillió 
ember) is legyőzte ezt a szenvedélybetegséget. A terv egyszerűnek tűnt: elolvasom a csodakönyvet, aztán 
némi akaraterővel soha, de soha többé nem gyújtok rá. A könyv azt tanácsolja, hogy miközben olvasod, 
ne hagyj fel a dohányzással, de amikor befejezted, szívd el az utolsó cigit, rituálisan nyomd el, és búcsúzz 
el tőle örökre. Komolyan vettem a tanácsot, igaz, emiatt soha nem olvastam még ilyen lassan, és közben 
sokkal többet dohányoztam, mint valaha, hisz tudtam, hamarosan végérvényesen befejezem. Amikor 
már nem halogathattam tovább, a teátrális gesztusok híveként végrehajtottam a nagy fi nálét. 

Éjszaka, amikor már aludt a család, elolvastam az utolsó fejezetet, majd ünnepélyesen levonultam 
a közeli Duna-partra, rágyújtottam, és szózatot intéztem a dohányzáshoz. Húsz éve élek veled, és bár 
köszönhetek neked számos kellemes pillanatot, jó beszélgetést, nagy találkozást, temérdek pénzt költöt-
tem rád, kilátástalanul szenvedek, ha nem vagy velem, miközben te egyfolytában manipulálsz, rombolod 
az egészségem, büdösítesz, idegesíted a családomat, úgyhogy ennek most egyszer és mindenkorra vége. 
Nagy hangon szavaltam mindezt, közben elszívtam a cigarettát, majd egy laza, de határozott mozdu-
lattal a Dunába pöcköltem a csikket, és kellő pátosszal hozzátettem, hogy vigye el a folyó a csikkemmel 
együtt ezt az átkozott dohányzást is a Fekete-tengerig, és rejtse el ott örökre.

Nem részletezem az eredményt, de annyit mondhatok, a hatásosnak hitt fi nálét nem követte zajos si-
ker. Negyvenegy leszek novemberben. Születésnapomra akaraterőt kívánok magamnak és mindenkinek, 
akinél még hiánycikk.

Negyvenegy

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika
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ASZTALOS 
Feladat 
–  a magasépítési osztályon belül épületek faszerkezetű nyílászáróinak és 

berendezési tárgyainak (beépített szekrény, bútor, lambéria) karbantar-
tása és felújítása

–  könnyen összeszerelhető bútorok gyártása
–  szerkezetek összeépítése, vasalással való rögzítése 
–  helyszíni szerelések végzése: nyílászáró szerkezetek, szekrények, zsalu-

gáterek, tartóoszlopok, lépcsők beépítése
–  a játszótéri karbantartási osztályon belül padok, játékok karbantartása, 

felújítása, gyártása
Elvárás
–  végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1–3 éves szakmai tapaszta-

lat, megbízhatóság, precíz munkavégzés 
–  B-kategóriás jogosítvány

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

javítása
–  WC-csészék, tartályok és tartozékaik javítása, cseréje
–  a falakon kívüli csőrepedések megszüntetése, kisebb dugulások elhárí-

tása
–  keverő csaptelepek, kerti csapok karbantartása, rendeltetés szerinti mű-

ködésük biztosítása
–  a melegvíz-ellátó berendezések javítása, vízoldali bekötése stb.
–  egyéb, napi hibaelhárítási munkák elvégzése
Elvárás 
–  vízvezeték-szerelő végzettség
–  igényes munkavégzés
–  B-kategóriás jogosítvány

HIDEGBURKOLÓ
Feladat
–  épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék 

belső falára stb. különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése
–  a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkoló-

anyag méretre vágása
–  habarccsal, csemperagasztóval, különböző technikai eljárások alkalma-

zásával a burkolóanyagok 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 kiválasz-

tása stb.
Elvárás 
–  hidegburkoló végzettség
–  igényes munkavégzés
–  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 munkájában való részvétel
Elvárás 
–   alapfokú iskola
–  igényes munkavégzés

PARKFENNTARTÓ
Feladat
–  a társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása ér-

dekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való 
részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, 
a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása

–  a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kárt-
evők elleni védelme, tápanyag- utánpótlása, gyomirtás

–  fűnyírás, pázsitpótlás
–   a faállomány állapotának folyamatos fi gyelemmel kísérése, az esetleges 

baleset-mentesítésre javaslattétel, gallyazás
–   a szerves növényi hulladék összegyűjtése és a közterületekről való el-

távolítása
–  a munkakörhöz és a munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök 

szakszerű használata, azok tisztán tartása, karbantartása és őrzése
–  a munkafolyamat elvégzése során esetlegesen keletkező kár, illetve a 

rendkívüli esemény azonnali jelzése a vezetőnek
–  a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos 

használata és tárolása
Elvárás 
–  együttműködési készség, kulturált és fegyelmezett magatartás, csapat-

szellem
–  megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés
Előny
B-kategóriás jogosítvány

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt. munkatársakat keres!

Jelentkezés módja: önéletrajzzal – a pozíció megnevezésével és a bruttó bérigény megjelölésével – e-mailben: allas@varosgaz-
da18.hu vagy postán: Városgazda XVIII. kerület Nonprofi t Zrt., 1181 Budapest, Baross utca 7.

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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Másfél évi kivitelezést követően már használ-hatják a Pestszentimrén élők az új egészség-ügyi létesítményüket, amelynek környezete egyfajta városközpontként is funkcionálhat.
Október 11-től már az új gyermekorvosi rendelő-be vihetik a gyerekeiket a pestszentimreiek. Vár-hatóan hamar megszokják majd a környéken élők, hogy a korábbi, Póth Irén utcai háztól néhány száz méterre, a Nemes utca 22. számú épületbe vigyék a gyereküket, hiszen az új rendelő minden szem-pontból jobban megfelel a kor követelményeinek.

SZÍNES BERENDEZÉSAz állam, a Fővárosi Önkormányzat és a XVIII. ke-rület forrásaiból elkészült egészségügyi intézmény összesen mintegy 750 millió forintból épült meg. 

A földszinten a gyermekorvosi rendelőket helyez-ték el, az emeleten pedig a fogászat és a védőnői szolgálat helyiségeit alakították ki. Az akadály-mentes épületben a könnyebb felületkezelés érde-kében a falak mosható fehér festést kaptak, így a színes bútorokkal, szerkezeti egységekkel beépí-tett terek is jobban érvényesülnek. Az építészek szerint ez a légkör nyugtatóan hat a gyermekekre, mint ahogy a földszinti váróban kialakított színes játszó sejtfal is. 
Szaniszló Sándor emlékeztetett arra, hogy a beruházást az önkormányzat korábbi vezetésétől örökölték: az előző ciklusban jelentkező tervezési gondok miatt mintegy kétéves késlekedést szenve-dett az építkezés. A polgármester azt is elmondta, hogy amikor átvették a feladatot, a tervezési hibák kijavítását követően szerették volna mielőbb átadni 

használóinak az intézményt. A járványhelyzet mi-att 2020-ban ugyan szüneteltetni kellett egy ideig a munkát, de végül jó hajrával sikerült az elképzelé-seknek megfelelő időpontban átadni a létesítményt.
GYERMEKBARÁT KÖRNYEZET– Más hasonló egészségügyi beruházásokkal ösz-szevetve a kerületünkben jelentős költségmegta-karítást tudtunk elérni – mondta Szaniszló Sándor.Hozzátette: a kivitelezésben fontos volt az a szempont, hogy gyermekbarát környezet szülessen. – A színes és játékos környezet kialakításával sikerült ennek a célnak megfelelni. Jelenleg Bu-dapest legkorszerűbb gyermekorvosi rendelője a miénk, amire büszkék vagyunk – hangsúlyozta a polgármester. 
Hamarosan az intézmény környezetének kivi-telezési munkáit is befejezik az építők. Az itteni agóra létrehozásával egyben egy új városközpont is kialakulhat Pestszentimrén. Az elképzelések sze-rint ezen az agórán rendezik majd meg a nagyobb imrei eseményeket, s a hely fényét egy szökőkút is emeli. A szökőkutat a hamarosan beköszöntő tél miatt most nem érdemes beüzemelni, de tavasz-szal és nyáron igazán hangulatossá teszi majd a környezetet. 

SZERETHETŐ KÜLTÉR– A szökőkúttal és egy korszerű tér kialakításával, valamint a rendelő melletti parkolóhelyek létre-hozásával sikerült megfelelni annak az igénynek, hogy egy szerethető városrészi központja legyen Pestszentimrének.
Az intézmény létesítéséhez nyújtott kormány -za  ti forrás mellett a Fővárosi Önkormányzat  Tér _ Köz pályázatán nyert összegre is szükség volt a beruházás finanszírozásához, valamint a kerület-nek is több mint 100 millió forintjába került a fej-lesztés. 

Bodzay Zoltán

Fogadja a betegeket az újgyermekorvosi rendelő

Fotók: 
Ruzsa 
István

Kőrös Péter és Szaniszló Sándor bejáráson a gyermekorvosi rendelőben

Aktuális

Aktuális
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Hálaadó istentisztelet  keretében avattak 

emléktáblát a pestszentlőrinci unitárius 

templomban abból az alkalomból, hogy 

száz éve vannak itt jelen az unitáriusok, 

és  85 éve szentelték föl a templomukat. 

A gyülekezet vezetői egyúttal köszönetet 

mondtak mindazoknak, akik az elmúlt 

években hozzájárultak a templom első tel-

jes felújításához. 

Szent-Iványi Ilona gyülekezeti  lelkész kiemelte, 

hogy Pestszentlőrincen már  évszázados múltjuk 

van az unitáriusoknak a trianoni diktátum után Er-

délyből elmenekült hívek jóvoltából. Ők az akkor 

létrehozott Állami  lakótelepen a székely Kénos 

faluból áttelepült építészmérnök, Máthé Géza in-

gyenes tervei alapján építették meg a 85 évvel ez-

előtt felszentelt templomot, saját munkájukkal is 

hozzájárulva  a kivitelezéshez. Egy erős szélvihar 

2017 októberében súlyosan megrongálta a temp-

lom tornyát, és egyéb sérülések is keletkeztek. A 

helyreállítás és az épület korszerűsítése három 

évig tartott, nemrég fejeződött be.   A hálaadó is-

tentiszteleten Kovács István püspök is köszöntötte 

a híveket. A sepsiszentgyörgyi  lelkészt idén júli-

usban választották meg a 2027-ig tartó megbíza-

tási időszakra. Ő az unitárius egyház 32. püspöke, 

vagyis az erdélyi és a magyarországi egyházköz-

ségeket  magába foglaló Magyar Unitárius Egyház 

legfőbb tisztségviselője. A templom felújításában a 

kerület előző és jelenlegi önkormányzata egyaránt 

részt vállalt. Szent-Iványi Ilona elmondta: a  mun-

kálatokat megnehezítette a 2020-ban kirobbant 

koronavírus-járvány, és ha akkor az önkormány-

zat nem áll melléjük, egyebek közt jelentős anyagi 

segítséggel, akkor nem tudták volna befejezni a 

homlokzat felújítását. 

A hálaadó istentisztelet és az emléktábla-avató 

résztvevőit köszöntötte Szaniszló Sándor polgár-

mester is. 

K. A.

Centenárium 

az unitáriusoknál

Fotó: Váradi Levente

Van, aki egész évben a karácsonyt várja, 

és van, aki elmenekülne előle, de azért azt 

leszögezhetjük, hogy legyen az ember ra-

jongó vagy Grincs, az ünnepi  időszaknál 

szebb dolog nincs. November 26-án nyí-

lik meg az adventi vásár és a jégpálya a 

Bókay- kertben.

ADVENTI VÁSÁR

November 26-tól december 23-ig ünnepi han-

gulattal, karácsonyi fényekkel, finom ételekkel 

és forró italokkal vár mindenkit a vásár. Nyit-

vatartás: pénteken 14 órától vasárnap 20 óráig. 

Vasárnaponként 17 órától 19 óráig változatos 

színpadi programokkal is készülnek a szervezők. 

Felekezeti gyertyagyújtás, kerületi iskolák mű-

sorai és sztárfellépők is színesítik majd a prog-

ramot. November 28-án Csondor Kata és Király 

Viktor, december 5-én Auth Csilla és Pál Dénes, 

december 12-én Vastag Tamás és Wolf Kati, de-

cember 19-én pedig Heincz Gábor Biga és Radics 

Gigi lép színpadra. 

JÉGPÁLYA

A 450 négyzetméteres fedett jégpálya az adven-

ti vásárral együtt nyitja meg a kapuit, és egészen 

február 13-ig várja a korizni vágyókat. Hétköznap 

délelőttönként óvodai és iskolai csoportok hasz-

nálhatják a pályát, hétköznap délutánonként és 

hétvégente pedig bárki igénybe veheti. Szomba-

tonként különösen érdemes lesz korcsolyát húzni, 

ugyanis Dj Lotters jóvoltából zenés korcsolyázás és 

kívánságműsor fokozza a hangulatot. 

Nyitvatartás:

–  hétköznap 15-től 20 óráig, hétvégén 9-től 14 órá-

ig és 15-től 20 óráig 

Eltérő nyitvatartás: 

–  december 5-én 15-től 20 óráig 

– december 24-én zárva

– december 25-én 15-től 20 óráig

– december 31-én 9-től 14 óráig

– január 1-jén 15-től 20 óráig

Belépő: 1400 forint, kerületi lakosoknak 700 fo-

rint. Korcsolyabérlés: 700 forint 

Ünnep a Bókay-kertben
Fotó: Ványi Ákos
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A Szenior Akadémia vendége volt október 
24-én Alföldi Róbert színész, rendező a 
 Rózsa Művelődési Házban. A közéleti be -
szél  getésként meghirdetett program előtt 
mi is beszélgettünk vele.

n Többször kérdeznek közéleti témákról, mint 
színházról?
n Amióta vezettem egy ilyen állami vállalatot pár 
évig (a Nemzeti Színház igazgatója volt 2008 és 2013 
között – a szerk.), és ott némi konfliktusba keve-
redtem a most is regnáló hatalommal, azóta igen. 
És aki ma megengedi magának azt a luxust, hogy 
megnyilvánuljon közéleti témákban úgy, hogy nem 
ért egyet mindenben az országot vezető elittel, azt 
elkezdik hívni. Mert nem vagyunk túl sokan, akik 
dumálnak. Pedig már nagyon unom magam, unom, 
hogy mindig ilyenekről kell beszélni. De közben 
azt gondolom, hogy egy értelmiséginek bizonyos 
helyzetekben kutyakötelessége megnyilvánulni. 
Annak, aki ismert is, és valamennyire odafigyelnek 
arra, amit mond, még inkább. De én egy színházi 
ember vagyok, nem politizálok, hanem társadalmi 
ügyekről beszélek. Nem állítok dolgokat, csak fel-
vázolok problémákat. A színház ugyanezt csinálja, 
nem tud létezni a valóság nélkül. Olyan színház, 
amelyik nem arra a jelenre reflektál, amiben létre-
jön, nincsen. Mert az nem színház.n Jó, de a végletesen átpolitizált jelenünk a né-

zői értelmezést alapvetően befolyásolja. Például 
a Szegedi Szabadtéri Játékokon a West Side Sto-
ryt rendezted a nyáron. Erről az előadásról a mai 
Magyarországon szinte lehetetlen, hogy ne jusson 
eszünkbe a két táborra szakadt ország, holott le-
het, hogy nem is volt ilyen célod vele. n Szerintem sikerült úgy megcsinálni, hogy ne a 

kettéosztottság legyen a lényeg, hanem az, hogy 
nincs győztes, mert a végén mindenki elpusztul. 
A nézők azon gondolkozhattak el, hogy létre tud-e 

jönni egy olyan helyzet, amikor bárkinek is telje-
sen igaza van. Nem tud létrejönni! Mert a végén 
a halál van. Ha én azt gondolom magamról, hogy 
többet érek, mint te, te meg azt, hogy többet érsz, 
mint én, és erről komolyan meg vagyunk győződ-
ve, akkor annak nincs jó vége. Annak vér a vége. Ez 
nem egy nagy felismerés, az emberiség működése 
ezt már sokszor bizonyította. n Az általad rendezett Az Őrült Nők Ketrece közel 

háromszázszor ment az Átriumban. Ez a darab erő-
sen foglalkozik a homoszexualitással. Tudsz-e arról, 
hogy megnézték homofóbnak mondható emberek? 
n Igen, tudok. Volt olyan, akit még inkább meg-
erősített a homofóbiájában, de olyan is, aki meg-
rendülten felhívta a gyerekkori barátját, akivel 
húsz éve megszakította a kapcsolatot, mert az be-
vallotta neki, hogy meleg. Ő megnézte az előadást, 
és bocsánatot kért. Ha nem hinnék abban, hogy 
van bármiféle pozitív hozadéka, nem csinálnám 
ezt az egészet. A színház ebből a szempontból 
csodálatos dolog, mert az emberek azt nézik, hogy 
jó-e a színház. Nem azt, hogy milyen meggyőző-
désből készült az előadás.n Eddig csak a közéleti megnyilvánulásaidról és a 

rendezéseidről beszélgettünk, pedig rengeteget ját-
szol is mostanában.n Igen, valóban nagyon sokat. Azt szoktam mon-

dani, hogy második színészi virágkoromat élem, így az öregség előtt. (ne-vet) Most volt egy be-mutatóm Szegeden, novemberben kezdek egy nagyon nagy sze-repet próbálni a Centrál 

Színházban. Épp tegnap számoltam, hogy negy-
venhatodik napja minden este játszom. De nem 
baj, mert ezt még nem unom. n Amikor színészként dolgozol, félre tudod tenni a 

rendezői énedet?
n Hálaistennek, igen. Teljesen mást kíván a két 
dolog. Amikor rendezel, akkor egy rendszerben 
gondolkodsz, amit te találsz ki, te irányítasz. Szí-
nészként pedig ennek a rendszernek a része vagy, 
és nem is biztos, hogy az elejétől átlátod ezt a 
rendszert. Azt mondják, hogy a próbaidőszak ele-
jén a rendező sokkal többet tud az előadásról, mint 
a színész, a próbaidőszak végén meg a színész tud 
többet. És ez így van. n Ambicionálod még azt, hogy színházat vezess, és 

újra legyen egy saját társulatod?n Szerintem ez egy nem létező kérdés. Mert az 
nem úgy megy, hogy hú, én akarok egy társulatot! 
Annak idején azért vágtam bele az említett álla-
mi vállalat vezetésébe, mert kialakult körülöttem 
egy csoport olyan emberekből, akikkel jól tudtam 
dolgozni, akik érdekeltek, akikkel terveim vol-
tak. Érdemes volt csinálni. Szerintem ez fordítva 
nem működik. Mindenféle szerénység nélkül azt 
gondolom magamról, hogy nem okozna gondot 
elvezetni egy színházat. De ez önmagában nem 
érdekel. A színházvezetés egy nagy vízió. Ha nincs 
meg ez a vízió, ha nem gondolom azt, hogy valami 
nagy dolgot kellene létrehoznom egy adott társu-

lattal, akkor nem kell csinálni. Mert úgy nincs 
sok értelme. Szóval én nem a színházveze-tést ambicionálom, hanem azt, hogy jó helyzetek jöjjenek létre az életem-ben. A többit meglátjuk. 

Juhász Mátyás

Nincs színház valóság nélkül

Fotó: Ványi Ákos
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A magyar kézilabdázás utánpótlásának 

meg  határozó klubja a PLER-Budapest. 

A  kerület országosan talán legismertebb 

sport  egyesületében több tucat játékos ne-

velkedett a jelenlegi NB I-es felnőtt férfi 

mezőnyben szereplők közül, és az idei 

egyiptomi világbajnokságon ötödik helyet 

elérő válogatottban is hat egykori PLER- 

játékos szerepelt. A pestszentlőrinci kézi-

labdabázis olyan kiváló játékosokat adott 

a sportágnak, mint Lékai Máté vagy Balogh 

Zsolt, de itt töltötte pályafutásának megha-

tározó részét a szintén sokszoros válogatott 

Lendvay Péter és Harsányi Gergő is.

A Malév Sport Club már 1969-ben megalakította a 

férfi és női kézilabda szakosztályt, ám az az után-

pótláscsapatok hiányában 1981-ben megszűnt. 

A Budapesti Honvéd nem tudta átvenni a felnőtt-

kort elérő valamennyi fiatalt, és ez adta az ötletet 

a Pestlőrinc SC 1984-es megalakításához. Az el-

telt 37 évben több névváltoztatáson áteső klub a 

magyar kézilabda elismert utánpótlásbázisa lett, 

miközben a felnőtt csapat 1999 és 2016 között a 

legmagasabb NB I-es szinten szerepelt.

Az élvonalbeli búcsú óta rendre a visszajutás 

reményével kezdi az NB I/B bajnoki küzdelmeit a 

csapat, de egyelőre várni kell az áttörésre. 

– A feljutáshoz stabil anyagi és szakmai háttér 

kell, és egy valódi otthon, amely állandó edzésle-

hetőséget nyújt, és ahol úgy tudnak pályára lépni a 

fiúk, hogy közelről érzik a szurkolók támogatását. 

Reményeink szerint a következő szezonban az új 

Lőrinci Sportcsarnok már ilyen hely lesz számuk-

ra – mondta Somody László alpolgármester, ki-

emelve, hogy jelenleg szinte csak az önkormányzat 

támogatja a klubot. Az elmúlt években többször is 

csupán egy pici lépés hiányzott az áhított feljutás-

hoz, márpedig az NB I-es tagság a szponzorok kö-

rében is vonzóbb.

Az idei szezont jól kezdte a PLER-Budapest, hi-

szen két idegenbeli mérkőzésén – Komáromban és 

Győrben – is nyert, a mindig veszélyes Balatonfüred 

ellen pedig döntetlent ért el. Ezt követően a negyedik 

és az ötödik fordulóban két rangadót vívott a csapat, 

de a mérkőzések végén sajnos a BFKA-Veszprém és 

a Budai Farkasok csapata örülhetett.

 – Az első ötben szeretnénk zárni az alap-

szakaszt, ami biztosítja, hogy jövőre is legalább 

az NB  I/B-ben játsszunk. Szeretnénk feljutni az 

NB I-be, bár e tekintetben jelenleg nem állunk jól, 

de hosszú még a bajnokság. A játékosok hozzáál-

lása nagyon jó, pontosabb helyzetkihasználással 

a későbbi rangadókat is megnyerhetjük – fog-

lalta össze a célokat és a bajnoki rajt tanulságait 

 Laurencz Szabolcs vezetőedző.

Ötödik éve játszik a PLER-Budapestnél a csa-

patkapitány, Schmidt Hans Johann, aki szerint az 

állandóság, a családias légkör és a szurkolók szere-

tete adja az erejüket.

– Az előző években nem sikerült az NB I-be 

jutni, de ez nem hátráltat minket. Minden bajno-

ki év egy új lehetőség, és szerintem a játékunkon 

is látni lehet, hogy soha nem adjuk fel. Magasabb 

osztályból és más csapatoktól is többször kaptam 

már ajánlatot, de a PLER egy nagy család, a csapat 

magja évek óta állandó. A szezon elején vagyunk, 

új lebonyolítási rendszerben zajlik a bajnokság, de 

a felsőházban kell lennünk a rájátszásban. Azt is 

rettentően várjuk már, hogy visszatérhessünk a ré-

gi-új katlanba, a Lőrinci Sportcsarnokba. A Sport-

kastély nagyszerű csarnok, de nekünk nagy. Távol 

vannak a szurkolók, míg a lőrinciben a kevesebb 

néző is fergeteges hangulatot tudott varázsolni a 

meccsek alatt.  
P. A.

PLER-Budapest: 

nem adják fel 

az NB I-es álmot

Várszegi Csongor kapta 

a Dr. Dobos Imre-emlékdíjat

A PLER-Budapest csapatánál 2018 

óta minden évben egy kiemelkedő 

és példamutató teljesítményt 

nyújtó utánpótláskorú játékos kapja 

meg a Dr. Dobos Imre-emlékdíjat. 

A többszörös magyar bajnok, 

25-szörös válogatott kézilabdázó, 

kis- és nagypályás szövetségi 

kapitány a kerület első kézilabdás 

kiválósága volt. A nevével fémjelzett 

díjat idén a 17 éves Várszegi 

Csongor vehette át október 15-én, 

a Budai Farkasok elleni rangadó 

szünetében. A fiatal tehetség négy éve Vecsésről 

csatlakozott a PLER-Budapest kötelékéhez. 

– Nagyon örülök, hogy az edzők úgy látták, hogy 

megfelelően dolgozom, és érdemesnek találtak erre 

a díjra. A célom most az, hogy tartósan bekerüljek 

a felnőtt csapatba. Később szeretnék legalább 

NB I-es szinten kézilabdázni, de akár többet is 

elérhetek – mondta Várszegi Csongor.

A PLER– 
Budai 

 Farkasok- 
meccs 

a Sport-

kastélyban

Fotók: 

Kürti János

Várszegi Csongor 
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Mindenki mozog– A regisztrációt követően ingyenes próbahetet biztosítunk, illetve minden szolgáltatásunkra 
egyhetes pénz-visszafizetési garanciát vállalunk, 

így nincs kockázat.Számos mozgásforma és cél közül
lehet választani.A www.gyerunkanyukam.huoldalon minden szükséges információ és segítség 
megtalálható. 

TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG– Amíg a baba kicsi, addig az anyuka szinte állan-
dóan otthon van vele, és minden egyes nap ugyan-
úgy telik. Otthoni ruha, kócos haj, semmi smink. 
Ez az önbizalom szempontjából nem éppen ked-
vező helyzet, főleg akkor, ha szülés utáni depresz-

Gyerünk, anyukám!
Facebookon a Gyerünk, anyukám! közösséget. A lakóhelyemhez közel szabadtéri edzéseket szervez-tem, ahova mindenki hozhatta a babáját, de ezek 

elsősorban anyuka-, nem pedig babaközpontú órák 
voltak. 

NEM VÁRT SIKER 2014 nyarán Nóra már hetente két alkalommal tar-
tott ingyenes közösségi tornát játszótereken, par-
kokban, és ősztől heti két tornát közvetített élő-
ben, otthonról. Egyre inkább úgy érezte, hogy ha 
másokkal is megosztja a küzdelmeit, az edzéseit, 
az kitartást és motivációt ad majd a saját fejlődé-
séhez is.

– Bevallom, ekkora érdeklődésre nem számí-
tottam. Szinte észrevétlenül lettünk egyre töb-
ben, a Gyerünk, anyukám! mára egy több tízezres 
mozgalom lett, amelynek egymás ösztönzése és 
támogatása a legfőbb célja. Már jelentősen túlmu-
tat a közös edzéseken, a fogyáson, egyfajta sors-
közösség. Közösen indulunk futóversenyeken, ha 
tehetjük, este, amikor már nélkülözhetők vagyunk 
otthon, közösen járunk kocogni, és havonta talál-
kozunk „gyerekmentes kimenőn”

Az anyasággal minden megváltozik, és 
álszentség volna azt állítani, hogy az egész 
rózsaszín köd és cukormáz. Jön egy kisem-
ber, aki mindenek előtt és mindenek fölött 
áll a családban, az anyuka saját magára for-
dítható ideje igencsak lecsökken, az addig 
természetes dolgok – mint például a rend-
szeres testmozgás – szinte luxussá válnak.  
Ez a probléma hívta életre a mára már moz-
galommá vált anyukatornát. A Gyerünk, 
anyukám! alapítóját, Kádár-Papp Nórát 
kérdeztük. 

A KEZDETEK
– Háromgyermekes anyukaként pontosan tudom, 
milyen logisztikát és szervezést igényel egy kis 
„énidő”. 2011-ben született meg az első gyerme-
kem, aztán rá két évre az ikreim, szóval ott álltam 
egy kicsi és két pici gyerekkel, és azt vettem ész-
re, hogy gyakorlatilag tényleg semmi másra nincs 
időm – meséli Nóra. – Testnevelés szakon is vé-
geztem, és világéletemben sportoltam, de három 
gyerekkel teljesen reménytelennek tűnt, hogy a 
rendszeres mozgás újra az életem része legyen. 
Keveset aludtam, rendszertelenül ettem, ami ah-
hoz vezetett, hogy lassan húsz kilót szedtem fel. Akkor döntöttem úgy, hogy ez nem mehet így tovább. Egyedül edzettem úton-útfélen, parkokban. Kocogni és tornázni kezdtem úgy, hogy Zorka és Gergő „jött velem” az ikerkocsiban. Láttam, hogy az anyatársak érdek-lődve figyelnek, néhányan meg is állítottak beszélgetni arról, hogyan lehet gyerekek mellett sportolni. Egyre inkább úgy éreztem, hogy az olykor éveket otthon töltő anyáknak szüksé-ge lehet ilyesfajta motivációra, társaságra, segítségre. Néhány hónap alatt formába hoztam magam, majd elindítottam a 

Elismerések
■  Marie Claire Együtt Könnyebb! – Kampány a Nőkért 2015, a legeredetibb pályázat különdíja

■  Coca-Cola Testébresztő Díj 2015, abszolút győztes 
a zsűri döntése alapján■  Terézanyu-pályázat 2016, Richter-különdíj a közösségekért

■  #BeActive Local Hero Díj 2019, Európai Sporthét
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szió is társul hozzá. A mozgás azonban rengeteget 
számít ebben az egyszerre gyönyörű és kritikus 
időszakban. Nekem a sport segített, hogy visszata-
láljak a régi önmagamhoz és megismerkedjek azzal 
a háromgyerekes „új nővel”, akinek ikrei vannak – 
mondja Nóra. 

-domján- 

Kádár-Papp Nóra a gyermekeivel
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Nem adják fel az NB I-es álmot

Ép testben

Gyerünk, anyukám!

Mozgalommá vált az anyatorna
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Másfél évi kivitelezést követően már használ-
hatják a Pestszentimrén élők az új egészség-
ügyi létesítményüket, amelynek környezete 
egyfajta városközpontként is funkcionálhat.

Október 11-től már az új gyermekorvosi rendelő-
be vihetik a gyerekeiket a pestszentimreiek. Vár-
hatóan hamar megszokják majd a környéken élők, 
hogy a korábbi, Póth Irén utcai háztól néhány száz 
méterre, a Nemes utca 22. számú épületbe vigyék 
a gyereküket, hiszen az új rendelő minden szem-
pontból jobban megfelel a kor követelményeinek.

SZÍNES BERENDEZÉS
Az állam, a Fővárosi Önkormányzat és a XVIII. ke-
rület forrásaiból elkészült egészségügyi intézmény 
összesen mintegy 750 millió forintból épült meg. 

A földszinten a gyermekorvosi rendelőket helyez-
ték el, az emeleten pedig a fogászat és a védőnői 
szolgálat helyiségeit alakították ki. Az akadály-
mentes épületben a könnyebb felületkezelés érde-
kében a falak mosható fehér festést kaptak, így a 
színes bútorokkal, szerkezeti egységekkel beépí-
tett terek is jobban érvényesülnek. Az építészek 
szerint ez a légkör nyugtatóan hat a gyermekekre, 
mint ahogy a földszinti váróban kialakított színes 
játszó sejtfal is. 

Szaniszló Sándor emlékeztetett arra, hogy a 
beruházást az önkormányzat korábbi vezetésétől 
örökölték: az előző ciklusban jelentkező tervezési 
gondok miatt mintegy kétéves késlekedést szenve-
dett az építkezés. A polgármester azt is elmondta, 
hogy amikor átvették a feladatot, a tervezési hibák 
kĳ avítását követően szerették volna mielőbb átadni 

 Fogadja a betegeket 
az új

gyermekorvosi rendelő
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használóinak az intézményt. A járványhelyzet mi-
att 2020-ban ugyan szüneteltetni kellett egy ideig 
a munkát, de végül jó hajrával sikerült az elképzelé-
seknek megfelelő időpontban átadni a létesítményt.

GYERMEKBARÁT KÖRNYEZET
– Más hasonló egészségügyi beruházásokkal ösz-
szevetve a kerületünkben jelentős költségmegta-
karítást tudtunk elérni – mondta Szaniszló Sándor.

Hozzátette: a kivitelezésben fontos volt az a 
szempont, hogy gyermekbarát környezet szülessen. 

– A színes és játékos környezet kialakításával 
sikerült ennek a célnak megfelelni. Jelenleg Bu-
dapest legkorszerűbb gyermekorvosi rendelője 
a miénk, amire büszkék vagyunk – hangsúlyozta a 
polgármester. 

Hamarosan az intézmény környezetének kivi-
telezési munkáit is befejezik az építők. Az itteni 
agóra létrehozásával egyben egy új városközpont is 
kialakulhat Pestszentimrén. Az elképzelések sze-
rint ezen az agórán rendezik majd meg a nagyobb 
imrei eseményeket, s a hely fényét egy szökőkút is 
emeli. A szökőkutat a hamarosan beköszöntő tél 
miatt most nem érdemes beüzemelni, de tavasz-
szal és nyáron igazán hangulatossá teszi majd a 
környezetet. 

SZERETHETŐ KÜLTÉR
– A szökőkúttal és egy korszerű tér kialakításával, 
valamint a rendelő melletti parkolóhelyek létre-
hozásával sikerült megfelelni annak az igénynek, 
hogy egy szerethető városrészi központja legyen 
Pestszentimrének.

Az intézmény létesítéséhez nyújtott kormány -
za  ti forrás mellett a Fővárosi Önkormányzat 
 Tér _ Köz pályázatán nyert összegre is szükség volt 
a beruházás fi nanszírozásához, valamint a kerület-
nek is több mint 100 millió forintjába került a fej-
lesztés. Bodzay Zoltán

Fotók: 
Ruzsa 
István

Kőrös Péter és Szaniszló Sándor bejáráson a gyermekorvosi rendelőben
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Másfél évi kivitelezést követően már használ-
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mentes épületben a könnyebb felületkezelés érde-
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gondok miatt mintegy kétéves késlekedést szenve-
dett az építkezés. A polgármester azt is elmondta, 
hogy amikor átvették a feladatot, a tervezési hibák 
kĳ avítását követően szerették volna mielőbb átadni 
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre legutóbbi 
köz  meg  hall  ga  tá  sán a központi téma a ke-
rületben jelenleg folyó fejlesztések és a 
várható projektek helyzete volt. A soksze-
replős beruházásokról Petrovai László al-
polgármester tartott előadást.

A kerületi fejlesztésekről az október 14-i közmeg-
hallgatás résztvevőit Petrovai László alpolgármes-
ter tájékoztatta, aki fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy mennyire sokrétűek ezek a projektek. A kerü-
leti utak és közterületek, valamint a helyi intézmé-
nyek tekintetében az önkormányzat a projektgaz-
da. A saját kezelésében levő utak, intézmények és 
közművek, valamint a közösségi közlekedés a Fő-
városi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Abban 
az esetben, ha egy fejlesztést kiemelt állami be-
ruházásnak minősítenek, az állam, a kormányzat 
vagy annak valamelyik szerve is lehet projektgazda 
a kerületben. 

KORMÁNYZATI SZÁNDÉK
Petrovai László a gyorsforgalmi út beruházásáról 
elmondta, a tervezőt kĳ elölték, a döntést előkészí-
tő tanulmány 2021 végéig jut el a XVIII. kerület-
hez, így az év végén lesz az önkormányzat abban a 

helyzetben, hogy véleményt nyilvánítson a terve-
zett fejlesztésről. A kerület a „gyorsforgalmi” és a 
Gyömrői út olyan fejlesztését tartja csak elfogad-
hatónak, amely nem egy városi sztrádát, hanem 
olyan utat eredményez, amely megkönnyíti a kör-
nyéken élők közlekedését is, miközben fejlesztése-
ket indukál az érintett területen.

A FŐVÁROS IS SEGÍT
Az alpolgármester részletesen beszámolt a Fővá-
rosi Önkormányzat olyan XVIII. kerületi fejlesz-
téseiről, mint az Üllői út, az 50-es villamosvonal 
átépítése, vagy a 42-es villamos vonalának meg-
hosszabbítása.

Ezek közül az Üllői út rekonstrukciója jelenleg 
az engedélyezési terv fázisában van, s re  mél  he  tően 
az év végére építési engedélyt kap. 

Az 50-es villamosvonal fejlesztésének már 
napjainkban is szemtanúi lehetünk. A kivitele-
zők jelenleg a peronokat építik át, ami az ala-
csonypadlós villamosok megjelenését készíti elő. 
A 42-es villamosvonal fejlesztéséhez a fővárosnak 
jelenleg nincs elegendő pénze, így közvetlen euró-
pai uniós forrásbevonásra pályáznak a megvalósí-
tás érdekében. 

HELYI ERŐBŐL
A kerületi fejlesztések közül Petrovai László külön 
kiemelte az Ipacsfa utcai átkötés kérdését, melyet 
az egyik legfontosabbnak tart. Jelenleg Pestszent -
imréről az M5-ös autópálya felé igyekvők fölös-
legesen nagy kerülőre kényszerülnek. Az Ipacsfa 
utca újbóli megnyitásával és a forgalomnak az 
iparterület felé vezetésével a Méta utca kerületi 
lakóterületek mellett haladó szakasza mentesülne 
ettől a forgalomtól. A megvalósíthatósági tanul-
mány elkészült, a Fővárosi Önkormányzat elvi tá-
mogatását megkapta a projekt.  Jelenleg a tervezőt 
keresik, majd a tervezési ajánlatot kérik be.

Bodzay Zoltán

 Sokrétű projektek 
a környezetünkért 

Nagy volt az érdeklődés a közmeghallgatáson

Fotó: 
Ruzsa 
István
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Az energiatakarékosság jegyében nemzet-
közi fi gyelem közepette újítják fel a pest-
szentimrei Zöld Liget óvodát: a StepUp pro-
jekt ezzel kapcsolatos részét szeptemberben 
mutatták be kerületi vezetőknek, szülők-
nek, óvónőknek. A felújítás a tervek szerint 
a jövő év augusztusában fejeződik be.

A StepUp egy tíz nemzetközi céget összefogó ku-
tatás-fejlesztési projekt, amelyet az Európai Unió 
fi nanszíroz a Horizon 2020 elnevezésű program-
jának keretében. A négy éven át tartó kutatás ta-
pasztalatainak birtokában szeretnék elérni, hogy 
az energetikai felújítások megbízhatóbbak, haté-
konyabbak és könnyebben elérhetők legyenek. Az 
energetikai felújítások során ugyanis a megvaló-
suló energia megtakarítás esetenként elmarad a 
tervezett megtakarítás mértékétől. A projekt rész-
ben erre is fókuszál, hogy minél kisebb legyen ez 
a különbség. Ezért, mint ahogy a projektismertető 
hangsúlyozza, az előrelépés érdekében kifejleszte-
nek egy új szoftvert is.

Jelenleg három mintaépületen   tesztelnek, 
ezek egyike a Bp18 Egyesített Óvoda Zöld Liget 
Tagóvodája. A másik egy társasház, amely a spa-
nyolországi Navarra tartománybeli Pamp  lo  nában 

van, a harmadik pedig egy irodaház a skóciai Glas-
gow-ban. A felújítás során több újdonságot alkal-
maznak majd. Az óvodára például egy, a projekt 
során kifejlesztett, előregyártott homlokzati panel 
kerül, a fűtést, illetve a hűtést pedig hőszivaty-
tyús rendszerrel oldják meg. Ezek energetikai ha-
tékonyságát folyamatos mérésekkel követik majd 

nyomon. Hernády Noémi, az önkormányzat pályá-
zati referense elmondta, hogy a projektismertető 
rendezvényhez egy kiállítás is kapcsolódott, ame-
lyen azoda járó gyerekek „Az én zöld ovim” címmel 
rajzolt képeit mutatták be. Az esemény résztvevői 
pedig szerencsét próbálhattak egy kvízzel egybe-
kötött  nyereményjátékon, a nyertes egy okos ener-
giafogyasztás mérőt kapott ajándékba.

A projekt fontosnak tartja az érintettek bevo-
nását és a szemléletformálást. A felújítási tervek 
bemutatását például egy családias hangulatú Terv-
bemutató Pikniken ismertették meg a szakértők a 
szülőkkel és az óvoda munkatársaival. Az esemény 
ideje alatt a gyermekek energiatudatossági szem-
léletformáló foglalkozásokon vehettek részt a 
Mimó és Csipek Öko-Mesekuckó bábos foglalko-
zás, valamint a Kezes-Lábas Játszóház keretében.
 K.A.

Aktuális

Tovább zöldül a Zöld Liget
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Talán soha nem látott számban vettek 
részt a XVIII. kerületiek a közmeghall gatá-
son. A legtöbben a Csőszkunyhó utcából és 
a környékéről érkeztek.

A Csőszkunyhó utcában és a környezetében lakók 
azt kifogásolták, hogy a kertes házas zöldövezet-
ben található otthonuk közvetlen közelében, az 
erdőszélen területet vásárolt az egyik legnagyobb 
hazai ingatlanfejlesztő cég, a Wing Zrt., amely 
a hírek szerint hamarosan építkezni szándékozik a 
telken. Az ott élők még nem tudják ugyan, hogy 
milyen célú létesítményt kíván létrehozni a befek-
tető, de attól tartanak, hogy talán ipari üzemről is 
szó lehet, vagy – amennyiben továbbadják – a most 
megvásárolt telek átsorolásával esetleg hangos, 
illetve számukra elfogadhatatlan tevékenységet 
folytathat majd az új tulajdonos.

ÖVEZETEK
Az érintett helyszínnel kapcsolatban Petrovai Lász-
ló alpolgármester elmondta, hogy a területnek a 
közvetlenül az egykori szovjet laktanya mögötti 
része úgynevezett munkahelyi övezetbe van sorol-
va, ahol üzlethelyiségeket is lehet létesíteni, míg a 
déli fele, amelyet a korábbi tulajdonosa lakótelkekre 
parcellázott, lakóövezet-besorolású. Egyelőre nem 
érkezett az önkormányzathoz olyan igény, miszerint 
más övezetbe kívánnák átsoroltatni ezt a területet.

A környéken élők attól tartanak, hogy ha az 
ingatlanfejlesztő az eddigi nyugodt lakókörnyeze-
tükben valamilyen ipari vagy bármilyen fejlesztést 
tervez, akkor az elviselhetetlen környezeti ártal-
mak mellett az ingatlanjaik értéke is csökkenhet. 
Félelmük, hogy egy kereskedelmi cég költözik majd 
a területre, és az amúgy is csak egy úton megköze-
líthető helyen nem kívánatos kamionforgalom ala-
kul ki. Kifogásolták azt is, hogy az ingatlanfejlesz-
tő tervezett lépéseiről őket senki sem tájékoztatta. 

KI MIKOR DÖNTHET?
Kőrös Péter alpolgármester szerint a terület tulaj-
donosa két dolgot tehet. Egyfelől az érvényes sza-
bályozási terv szerint lakó- és intézményi ingatla-
nokat építhet oda. Ezt az önkormányzat csak úgy 
tudná megakadályozni, ha kisajátítaná a területet, 
de ennek költségei hatalmasak. Másfelől, ha a tu-
lajdonosnak más elképzelései vannak az ingatlan-
nal, akkor döntési helyzetbe kerül az önkormány-
zat, mert ebben az esetben a tulajdonosnak hozzá 
kell fordulnia. 

Ha tehát az új tulajdonos a megengedettől elté-
rő tevékenységet kíván folyatni a területen, akkor 
övezeti átsorolást kell kérnie, de ilyen igénnyel a 
Wing Zrt. eddig nem fordult az ebben illetékes ön-
kormányzathoz.  B. Z. 

Kérdések 
a Csőszkunyhó utcáról

A Wing Zrt. tevékenységei
A Wing Zrt. Magyarország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő 

és befektető cége. A magántulajdonban lévő magyar vállalkozás 

csaknem húsz éve tevékenykedik a hazai és a külföldi ingatlanpiacon. 

E két évtized alatt több mint 485 milliárd forint értékű befektetésben 

vett részt, fejlesztett projektportfóliója mintegy 1,2 millió négyzetméter 

alapterületű ingatlant fed le. Külföldi befektetőként regionális szinten 

is jelentős szereplő azzal, hogy a vezető lengyel ingatlanfejlesztő 

társaság, az Echo Investment többségi tulajdonosa. Ingatlanfejlesztési 

tevékenysége mellett irodaházakkal, ipari és logisztikai ingatlanokkal, 

bevásárlóközpontokkal, szállodákkal és lakóövezetekkel kapcsolatos 

befektetésekben is részt vesz, valamint saját tulajdonú leányvállalata 

révén tervezői szolgáltatásokat is nyújt.

Fotó: Ruzsa István
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Az önkormányzat egyik fő célja az, hogy régi 
fényében üzemeljen újra a kerület balatoni 
tábora. A  felújításra koncepcióterv készült, 
amelynek megvalósítása már el is kezdődött.

– A koncepció több megvalósítási fázist java-
sol – magyarázza Petrovai László alpolgármester. 
– Az  első fázisban a déli terület öt földszintes fa-
házának cseréje történik meg az északi területen 
álló öt komfortosított épülethez hasonlóra. A bel-
tér mérete nem változik, de az előterasz nagyobb 
lesz.  A  második fázisban az egykori fürdőépület 
újul meg, amely új funkciókat lát majd el. A tervek 
szerint a földszinten lesz egy társalgó, az előtérből 
pedig konditerem nyílik öltözőkkel, zuhanyzóval, 
s lesz egészségügyi szoba és karbantartó helyiség is. 
Mindez a tábor sportcélú hasznosítását szolgálja a 
táborozási idényen túli időszakban. 

– Ennek több előnye is lesz: a szezon megnyúj-
tásával a tábor gazdaságosabban üzemeltethető, a 
szolgáltatásai bővülnek, és sportcélú hasznosításra 
más támogatási formák is elérhetők. A tetőtér is be-
épül, és egy kis „szaunavilágot” alakítanak ki benne, 
amelyet egy napozó-pihenő terasz is kiegészít, a két 
szintet pedig zárt lépcsőház köti majd össze. 

A harmadik fázisban a főépületet építik újjá. 
– A javaslat szerint ennek funkciói nem változ-

nak: a  földszintre közösségi terek, étkező, melegí-
tőkonyha, iroda és közösségi vizesblokkok kerülné-
nek – mondja az alpolgármester. – Az itt újonnan 
létrehozandó, részlegesen beépítendő tetőtérben a 
táborvezetői és a személyzeti szállás kapna helyet. 

Az épülethez a földszinten két nagy alapterületű 
terasz csatlakozna: egyik a szabadtéri étkezés, a má-
sik a rendezvények szolgálatában állna. A negyedik, 
egyben utolsó fázisban a jelenlegi sportpályát kor-
szerű, multifunkcionális pályára cserélnék, s egyút-
tal rendeznék a tábor teljes környezetét, zöldfelüle-
teit, közvilágítási hálózatát és közműrendszerét.

– Jelenleg az első két pontban foglaltakat nyúj -
tották be a megbízott tervezők településképi véle-
ményezésre, amelyhez a napokban várjuk a bala-
tonakali önkormányzat támogató hozzájárulását 
– magyarázza Petrovai László. – Ezekre a megva-
lósítási fázisokra már elkészültek az engedélyezési 
tervek is, amelyeket a településképi vélemény meg-
érkezését követően azonnal benyújtunk az építési 
hatósághoz, engedélyt kérve a beruházásra. A pro-
jektgazda Városrehabilitáció18 Zrt. várja a képvise-
lő-testületünk jóváhagyását az első ütemben három 
könnyűszerkezetes szállásépület még idén történő 

beszerzéséhez, amit reményeink szerint jövő ta-
vasszal követ a maradék két épület megrendelése. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődnek a közmű- 
kor  sze  rű  sí  tési munkák és a versenyeztetés a volt 
fürdőépület átalakításának kivitelezésére. 

– A főépület megújítása, a sportpálya cseréje 
és a területrendezés tehát az ezt követő évek fela-
data lesz, de ha minden jól megy, jövő nyáron már 
tíz, legfeljebb tízfős komfortos, hűtéssel is ellátott 
szállásépület várja a vendégeket. Főépület hiányá-
ban iskolai tábort jövőre valószínűleg még nem 
tudunk szervezni Akaliba, ezért egyelőre az önkor-
mányzatnál és az intézményeinél dolgozóknak és 
családjuknak biztosít nyári pihenési lehetőséget a 
Balatonakali Ifjúsági Tábor. -dv-

Terv a balatonakali 
tábor felújítására

A tábor egyik épületének látványterve
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Tisztelt Lakosok!
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
393/2021. (X.14.) számú határozatával elfogadta a tel-
jes kerületre vonatkozó települési örökségvédelmi ha-
tástanulmányt és a települési értékleltárt. A határozat 
értelmében a képviselő-testület az örökségvédelmi 
hatástanulmány alapján elrendelte a helyi védelem 
alá helyezési eljárás megindítását.

Az örökségvédelmi hatástanulmány és a tele-
pülési értékleltár tartalmazza a helyi és fővárosi 
védelemre javasolt épületeket, értékeket, valamint 
a területi védelemre javasolt területeket is. A tele-
püléskép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkor-
mányzati rendelet (TKR) 10. § (2) bekezdése alapján 

a lakosság a kezdeményezéssel kapcsolatban észre-
vételt tehet.

Kérjük, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban 
foglaltakkal kapcsolatos véleményüket és észrevételei-
ket legkésőbb  2021. december 5-ig juttassák el írásban, 
elektronikus formában a  jankovits.vera@bp18.hu  vagy 
a  piukovics.nora@bp18.hu e-mail címre, vagy postán a Fő-
építészi Osztálynak címezve (1184 Budapest, Üllői út 400.).

Az örökségvédelmi hatástanulmány, valamint a 
helyi és fővárosi védelemre javasolt elemek listája 
a  www.bp18.hu  honlapon, a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Osztályának oldalán, a  http://www.bp18.
hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi- csoport  címen, a 
Folyamatban lévő projektek között érhető el. 

Jankovits Vera főépítész

FELHÍVÁS

A tervek szerint halad a Fáy utca 2. épület   
együttes felújítása – tájékoztatta lapunkat 
az októberi bejárás után Kőrös Péter al-
polgármester. A különálló C-lépcsőházból 
már mindenkit kiköltöztettek, az A- és a B- 
lépcső  ház kiürítése folyamatosan történik.

– Ebben az önkormányzat munkatársai is közre-
működnek, ha szükség van rá, segítenek a bútorok 
elszállításában is. A lakókkal egyedileg állapodtak 
meg, és igyekeztek fi gyelembe venni az igényeket. 
A kerület üres lakásállománya viszonylag szét-
szórt, ezért nem minden kérésnek tudtak eleget 
tenni. A családok természetesen egy helyre kerül-
tek, de az eddigi szomszédok közül többen kény-
telenek voltak búcsút venni egymástól. 

Kőrös Péter azt is elmondta, hogy a felújítás 
után a jelenlegi 53 komfort nélküli és nagyon le-
robbant állapotú lakásból 46 lakást alakítanak ki, 
amelyek mind a műszaki tartalmat tekintve, mind 
esztétikailag megfelelnek majd a kor igényeinek. 
Az ingatlanok az önkormányzat tulajdonában ma-
radnak, továbbra is bérlakásként hasznosítják 
őket. 

– A felújítás jelenlegi állapota alapján joggal 
remélhető, hogy januártól a két épület mindhá-
rom lépcsőházában teljes gőzzel folyhatnak majd 
a munkálatok – tette hozzá az alpolgármester.

K. A.

 Fáy utca: januártól már gőzerővel

Fotó: Ruzsa István
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– Márciusig 2400 méter földutat borítanak 
be szilárd burkolattal  a kerületben – újsá-
golta Bacsik György, a Városrehabilitáció 18 
Zrt. vezérigazgatója.

A budapesti útfejlesztési program részeként meg-
valósuló beruházásnak a Kerékvágás utcát érintő 
első szakasza október utolsó hetében kezdődött el. 
A következő ütemben a Kettős-Körös és az Olaszfa 
utcában folytatódik a munka, s a program a Bú-
zakéve és a 625-ös utcával fejeződik be. 

Bacsik György azt is elmondta, hogy maga a 
kivitelezés mindegyik útszakaszon még az idén 
elkezdődik, de az útpálya lerakása és a forgalom-
ba helyezési eljárás átlagosan két hónapot vesz 
igénybe. 

– Az útpályát megcsináljuk, aztán az időjá-
rástól függően lehet a közvilágítási oszlopokat 
lerakni. Úgy gondolom, hogy mindezzel januárban 
végezhetünk, és akkor következhet a hatósági eljá-
rás – mondta a vezérigazgató. – A pályázati kiírás 
alapján egészen júliusig tarthatna a kivitelezés, de 

szeretnénk minél előbb átadni a kész utakat. Az el-
nyert támogatás 601 millió forint volt, ehhez jön 
még az önerő, ahogy a korábbi munkák esetében 
is. Mindenesetre a pénz rendelkezésre áll az ön-
kormányzat költségvetésében, el lehet kezdeni a 
munkát.

K. A.

 Egyre kevesebb földút

Készül a burkolat a Kerékvágás utcában. Fotó: Váradi Levente

Az önkormányzat kép  vi  se  lő-  tes  tületének 
legutóbbi ülésén a Minek nevezzelek? pá-
lyázattal kapcsolatos félreértést az előter-
jesztő Komáromi Zoltán tisztázta.

Az önkormányzat októberben hirdetett pályázatot 
Minek nevezzelek? címmel, mondván: a Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre név hosszú, kimondani sem 
egyszerű. A kerület hivatalos közösségi oldalán 
mintegy százan kifogásolták, hogy miért kellene 
megváltoztatni a kerület nevét, nem is ez a legfon-
tosabb, legaktuálisabb probléma. 

A képviselő-testület október 14-i ülésének 
egyik napirendi pontját képezte a Minek nevezze-
lek? pályázat, amelynek keretében az előterjesztő 
Komáromi Zoltán arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a tervek szerint a kerület hivatalos neve nem vál-

Nem változik a kerület neve
tozna, csak mintegy becenévként szerepelne az a 
legtalálóbb elnevezés, amelyet a kerületi lakosok 
javaslatai alapján kiválasztanak. A városigazgató 
hozzátette: az előterjesztésben világosan szerepel, 
hogy egyfajta becenév kereséséről van szó.

– Senki nem akarja átnevezni Pestszentlőrinc- 
Pestszentimrét. Ha szerencsések vagyunk, találunk 
közösen egy olyan becenevet, amelyet be tudunk 
vezetni a köztudatba – hangsúlyozta Komáromi 
Zoltán. 

A napirend megtárgyalásakor az is elhangzott, 
hogy nehéz új nevet találni, de éppen azért írtak ki 
pályázatot, hogy kiderüljön, tud-e valaki jó nevet 
adni. A képviselő-testületi vitát követően a város-
házi ellenzék nem támogatta a javaslatot, amelyet 
azonban a képviselők többsége elfogadott.

B. Z.
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K. A.

 Egyre kevesebb földút

Készül a burkolat a Kerékvágás utcában. Fotó: Váradi Levente
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B. Z.
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Hálaadó istentisztelet  keretében avattak 
emléktáblát a pestszentlőrinci unitárius 
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években hozzájárultak a templom első tel-
jes felújításához. 

Szent-Iványi Ilona gyülekezeti  lelkész kiemelte, 
hogy Pestszentlőrincen már  évszázados múltjuk 
van az unitáriusoknak a trianoni diktátum után Er-
délyből elmenekült hívek jóvoltából. Ők az akkor 
létrehozott Állami  lakótelepen a székely Kénos 
faluból áttelepült építészmérnök, Máthé Géza in-
gyenes tervei alapján építették meg a 85 évvel ez-
előtt felszentelt templomot, saját munkájukkal is 
hozzájárulva  a kivitelezéshez. Egy erős szélvihar 
2017 októberében súlyosan megrongálta a temp-
lom tornyát, és egyéb sérülések is keletkeztek. A 
helyreállítás és az épület korszerűsítése három 
évig tartott, nemrég fejeződött be.   A hálaadó is-
tentiszteleten Kovács István püspök is köszöntötte 
a híveket. A sepsiszentgyörgyi  lelkészt idén júli-
usban választották meg a 2027-ig tartó megbíza-
tási időszakra. Ő az unitárius egyház 32. püspöke, 
vagyis az erdélyi és a magyarországi egyházköz-
ségeket  magába foglaló Magyar Unitárius Egyház 
legfőbb tisztségviselője. A templom felújításában a 
kerület előző és jelenlegi önkormányzata egyaránt 
részt vállalt. Szent-Iványi Ilona elmondta: a  mun-
kálatokat megnehezítette a 2020-ban kirobbant 
koronavírus-járvány, és ha akkor az önkormány-
zat nem áll melléjük, egyebek közt jelentős anyagi 
segítséggel, akkor nem tudták volna befejezni a 
homlokzat felújítását. 

A hálaadó istentisztelet és az emléktábla-avató 
résztvevőit köszöntötte Szaniszló Sándor polgár-
mester is. K. A.

 Centenárium 
az unitáriusoknál

Fotó: Váradi Levente

Fotó: Ványi Ákos
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Van, aki egész évben a karácsonyt várja, és 
van, aki elmenekülne előle, de azért azt le-
szögezhetjük, hogy legyen az ember rajon-
gó vagy Grincs, az ünnepi időszaknál szebb 
dolog nincs. November 26-án nyílik meg 
az adventi vásár és a jégpálya a Bókay- 
kertben.

ADVENTI VÁSÁR
November 26-tól december 23-ig ünnepi han-
gulattal, karácsonyi fényekkel, fi nom ételekkel 
és forró italokkal vár mindenkit a vásár. Nyit-
vatartás: pénteken 14 órától vasárnap 20 óráig. 
Vasárnaponként 17 órától 19 óráig változatos 
színpadi programokkal is készülnek a szervezők. 
Felekezeti gyertyagyújtás, kerületi iskolák mű-
sorai és sztárfellépők is színesítik majd a prog-
ramot. November 28-án Csondor Kata és Király 
Viktor, december 5-én Auth Csilla és Pál Dénes, 
december 12-én Vastag Tamás és Wolf Kati, de-
cember 19-én pedig Heincz Gábor Biga és Radics 
Gigi lép színpadra. 

JÉGPÁLYA
A 450 négyzetméteres fedett jégpálya az adven-
ti vásárral együtt nyitja meg a kapuit, és egészen 
február 13-ig várja a korizni vágyókat. Hétköznap 
délelőttönként óvodai és iskolai csoportok hasz-
nálhatják a pályát, hétköznap délutánonként és 
hétvégente pedig bárki igénybe veheti. Szomba-
tonként különösen érdemes lesz korcsolyát húzni, 
ugyanis Dj Lotters jóvoltából zenés korcsolyázás és 
kívánságműsor fokozza a hangulatot. 

Nyitvatartás:
–  hétköznap 15-től 20 óráig, hétvégén 9-től 14 órá-

ig és 15-től 20 óráig 
Eltérő nyitvatartás: 
–  december 5-én 15-től 20 óráig 
– december 24-én zárva
– december 25-én 15-től 20 óráig
– december 31-én 9-től 14 óráig
– január 1-jén 15-től 20 óráig
Belépő: 1400 forint, kerületi lakosoknak 700 fo-
rint. Korcsolyabérlés: 700 forint 

 Ünnep a Bókay-kertben
Fotó: Ványi Ákos



Aktuális

15

Van, aki egész évben a karácsonyt várja, és 
van, aki elmenekülne előle, de azért azt le-
szögezhetjük, hogy legyen az ember rajon-
gó vagy Grincs, az ünnepi időszaknál szebb 
dolog nincs. November 26-án nyílik meg 
az adventi vásár és a jégpálya a Bókay- 
kertben.

ADVENTI VÁSÁR
November 26-tól december 23-ig ünnepi han-
gulattal, karácsonyi fényekkel, fi nom ételekkel 
és forró italokkal vár mindenkit a vásár. Nyit-
vatartás: pénteken 14 órától vasárnap 20 óráig. 
Vasárnaponként 17 órától 19 óráig változatos 
színpadi programokkal is készülnek a szervezők. 
Felekezeti gyertyagyújtás, kerületi iskolák mű-
sorai és sztárfellépők is színesítik majd a prog-
ramot. November 28-án Csondor Kata és Király 
Viktor, december 5-én Auth Csilla és Pál Dénes, 
december 12-én Vastag Tamás és Wolf Kati, de-
cember 19-én pedig Heincz Gábor Biga és Radics 
Gigi lép színpadra. 

JÉGPÁLYA
A 450 négyzetméteres fedett jégpálya az adven-
ti vásárral együtt nyitja meg a kapuit, és egészen 
február 13-ig várja a korizni vágyókat. Hétköznap 
délelőttönként óvodai és iskolai csoportok hasz-
nálhatják a pályát, hétköznap délutánonként és 
hétvégente pedig bárki igénybe veheti. Szomba-
tonként különösen érdemes lesz korcsolyát húzni, 
ugyanis Dj Lotters jóvoltából zenés korcsolyázás és 
kívánságműsor fokozza a hangulatot. 

Nyitvatartás:
–  hétköznap 15-től 20 óráig, hétvégén 9-től 14 órá-

ig és 15-től 20 óráig 
Eltérő nyitvatartás: 
–  december 5-én 15-től 20 óráig 
– december 24-én zárva
– december 25-én 15-től 20 óráig
– december 31-én 9-től 14 óráig
– január 1-jén 15-től 20 óráig
Belépő: 1400 forint, kerületi lakosoknak 700 fo-
rint. Korcsolyabérlés: 700 forint 

 Ünnep a Bókay-kertben
Fotó: Ványi Ákos



16

városháza

MAKAI TIBOR — JOBBIK
� Többnyire gördülékenyen folyik a munka, mert 
minden felvetett ügyet előzetesen és alaposan 
körbejárunk a testületi üléseket megelőző közös 
frakcióértekezleteken. Amiben nem sikerül közös 
álláspontot kialakítani, annak az elejétől újra neki-

rugaszkodunk (például a Tarkő 
utcai építkezés terve).
� Komolyan vett feladatunk-
ból   következően vitatkozó, de 
a város érdekében együttműkö-
dő frakció vagyunk.
� A veszélyhelyzet idején az 
alkalmazkodás úgy, hogy a la-
kosság   a lehető legkisebb sé-

rülést, hátrányt szenvedje  el. Itt elengedhetetlen 
az egészségügy általános színvonalának tartása, 
emelése. Sürgősség szempontjából kiemelkedik 
az útfelújítások minél rövidebb határidejű vég-
rehajtása.   (Ez sajnos többszereplős feladat. Nem 
minden rajtunk múlik!) Továbbá soha nem szűnő 
feladat a rendezettség és a közbiztonság javítása, 
biztosítása.

FEHÉR GÁBOR — MSZP
� A testületnek sikerült az elmúlt két évben egy 
stabil többségen alapuló biztonságos kerületi 
kormányzást megvalósítani, amelyben megtar-
tott minden olyan szolgáltatást, ami a kerületi 

lakosokat segítette, emellett átszervezésre kerül-
tek olyan területek, amelyek vagy nem működtek 
kellő hatékonysággal, vagy nem szolgálták sem a 
kerület, sem a lakosság érdekeit. Ennek keretében 
számos rendelet újraalkotására vagy módosítására 
volt szükség. Ilyen volt a lakásrendelet, a kerületi 
PPVSZ módosítása, a szociális rendelet átalakítása 
és számos más jogszabályi változtatás. Emellett 
sok egyéb konkrét ügyben született döntés, melyek 
közül kiemelném a járdaépítési program folytatá-
sát, a földutak felszámolására benyújtott pályá-
zatokat vagy a karácsonyi utalványok juttatását a 
nyugdíjasoknak. 
� Frakciónk három tagja hatékonyan képviselte 
körzete érdekeit az önkormányzatban, és min-
denhol sikerült új fejlesztéseket megvalósítani. 
Megemlítem itt a Kondor Béla sétány és a gyer-
mekorvosi rendelő felújítását, a Baross utca és a 
Kinizsi utca sarkán kialakított lámpás keresztező-
dést, a Kele utcánál elkészült a zebrát. Pestszent -
imre középső részén is számos utca, járda és új 

gyalogosátkelő készült el, de az 
egyik legfontosabb beruházás 
itt az új gyermekorvosi ren-
delő volt. Emellett frakciónk 
számos területen segítette az 
önkormányzatban folyó szak-
mai munkát, elsősorban a vá-
rosüzemeltetésben, a lakásgaz-
dálkodában és a Pestszentimrei 

Városrészi Önkormányzat hatékony működtetésé-
ben. Ennek   egyik leglátványosabb frakciónkhoz 
köthető példája a Fáy utcai rehabilitációs projekt 
beindítása, amely a 2010 előtti években szinte egy-
általán nem haladt előre.
� A kormányzat által okozott nehéz anyagi hely-
zetben a testület elsődleges feladata a kerület 
biztonságos működésének fenntartása, de egy 
reménybeli jobb helyzet kialakulása esetén hala-
déktalanul neki kell látni a kerületi főutak rend-
betételének, több ponton a csapadékvíz-elveze-
téssel kapcsolatos problémák megoldásának, a 

Frakcióvezetői értékelések
 Két év telt el az új az vezetésű és összetételű önkormányzat 
megalakulásától mostanáig. A képviselő-testület frakciói-
nak vezetőit arra kértük, hogy kérdéseinkre válaszolva ér-
tékeljék ezt az időszakot.

�  Mi a véleménye a képviselő-testület elmúlt két 
évben végzett munkájáról, mit emelne ki sikerként, 
illetve kudarcként?

�  Értékelje saját frakciójának tevékenységét ebben 
az időszakban.

�  Melyek a testület legfontosabb teendői
a közeljövőben?
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földútprogram befejezésének, és tovább kell javí-
tani a kerületi zöldfelület-kezelés hatékonyságát. 
Emellett égető feladatnak tartom az elszegényedő, 
nehéz helyzetbe került lakosokkal való törődést 
mind a segélyezés kiterjesztésével, mind a szociá-
lis hálózat szolgáltatásainak továbbfejlesztésével. 
Természetesen a lista végtelen, de igyekeztem az 
általam legfontosabbnak ítélt feladatokat csokorba 
szedni.

TÓTH KÁLMÁN ÉS SZARVAS ATTILA
FIDESZ—KDNP-FRAKCIÓSZÖVETSÉG
� Az elmúlt két évben a XVIII. kerület fejlődé-
se megtorpant. A mostani önkormányzat a már a 
2019-es választások előtt elindított fejlesztéseket 
sem tudta az elvárható ütemben folytatni. Sajnos 
ezekből több a mai napig sem fejeződött be, sőt van 
olyan is, amit a kerületet irányító baloldali koalíció 
már nem is kíván megvalósítani.

Az önkormányzati szolgáltatások ellátásának 
színvonala jelentősen csök-
kent. Ez érezhető az óvodai 
ellátás, a szépkorúakról való 
gondoskodás, a zöldfelületek 
karbantartása és fejlesztése, 
valamint a sport területén egy-
aránt.  A jelenlegi városvezetés 
mindezekért a kormányt teszi 
felelőssé. Ezzel félrevezeti a ke-
rület lakóit, valótlanságokat ál-
lít, hazug propagandát folytat, 
minden lehetséges kommuni-
kációs eszközt felhasználva. 
Véleményünk szerint a 2020-
ban bekövetkezett pandémia 
nem okozhatott olyan nehézsé-
get az önkormányzat tevékeny-
ségében, ami ilyen mértékű le-
épülést indokolt volna a kerületünkben.

A városvezetés semmibe veszi a Fidesz– KDNP-
frakciót: kiszorította az önkormányzati testületek-
ből, nem valósulhat meg az ellenzéki kontroll, hi-
szen az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok felügyelőbizottságaiban is csak a kerü-
letet vezető koalíció delegáltjai vannak. Ez a ciklus 
a kerületben a demokratikus működés mélypontja. 

Az önkormányzat testületei a kerületet vezető koa -
líciós pártok kifi zetőhelyei lettek, ahol párttársak, 
barátok és családtagok tevékenykednek.
� A nehézségek ellenére végezzük a munkánkat, 
javaslatokat teszünk, rávilágítunk a problémákra, 
és képviseljük a hozzánk forduló kerületiek érdekét.
� A közeljövőben fontos lenne, hogy a kerületi 
vezetés felülvizsgálja az elmúlt két évben végzett 
munkáját. A kommunikációs tevékenység mellett 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni az érdemi mun-
kára, a valós tevékenységre, valamint partnerként 
kell kezelni az ellenzéket. A kerületi lakók számára 
fontos lenne, hogy a korábbi gyakorlatnak meg-
felelően visszaálljon az önkormányzati testüle-
tekben és bizottságokban az arányos képviseleti 
rendszer, valamint az, hogy az önkormányzati 
kommunikáció hamis tájékoztatással, valótlansá-
gokkal ne vezesse félre a kerület lakosságát.

FERENCZ ISTVÁN — DK
� A legfontosabb eredményünk az, hogy az elmúlt 
két évben sikerült úgy működtetnünk a kerületet, 
hogy a brutális kormányzati elvonások és a helyi 
orbánista ellenzék „munkájának” ellenére látható 
a fejlődés. Bár sokkal több és 
hatékonyabb fejlesztést való-
síthattunk volna meg akkor, ha 
a kormányzat nem büntetné az 
ellenzéki vezetésű települése-
ket, az egyesült ellenzék ereje 
egyelőre túl nagy ahhoz, hogy 
a fi deszes, kormányzati gán-
csoskodások megakadályozzák 
a munkát. Minden sikerünkben 
ott van a kudarc is, és sajnos minden kudarcban 
ott van a kormányzati rossz szándék. Siker, hogy 
folytattuk a járdaprogramot, de kudarc, hogy a 
6 milliárd forintos kormányzati elvonás miatt jóval 
lassúbb ütemben, mint ahogy azt terveztük. Siker, 
hogy megújítottuk a felnőtt háziorvosi rendelőt a 
Kondor Béla sétányon, és felépítettük Pestszent -
imre vadonatúj gyermekorvosi rendelőjét, de ku-
darc, hogy az elvonások miatt csúszott az átadás. 
Siker, hogy megépült Pestszentimrén a P+R parkoló 
a vasútállomásnál, de kudarc, hogy a 6 milliárdos 
kormányzati megszorítás miatt a másik fele még 
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A városvezetés semmibe veszi a Fidesz– KDNP-
frakciót: kiszorította az önkormányzati testületek-
ből, nem valósulhat meg az ellenzéki kontroll, hi-
szen az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok felügyelőbizottságaiban is csak a kerü-
letet vezető koalíció delegáltjai vannak. Ez a ciklus 
a kerületben a demokratikus működés mélypontja. 

Az önkormányzat testületei a kerületet vezető koa -
líciós pártok kifi zetőhelyei lettek, ahol párttársak, 
barátok és családtagok tevékenykednek.
� A nehézségek ellenére végezzük a munkánkat, 
javaslatokat teszünk, rávilágítunk a problémákra, 
és képviseljük a hozzánk forduló kerületiek érdekét.
� A közeljövőben fontos lenne, hogy a kerületi 
vezetés felülvizsgálja az elmúlt két évben végzett 
munkáját. A kommunikációs tevékenység mellett 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni az érdemi mun-
kára, a valós tevékenységre, valamint partnerként 
kell kezelni az ellenzéket. A kerületi lakók számára 
fontos lenne, hogy a korábbi gyakorlatnak meg-
felelően visszaálljon az önkormányzati testüle-
tekben és bizottságokban az arányos képviseleti 
rendszer, valamint az, hogy az önkormányzati 
kommunikáció hamis tájékoztatással, valótlansá-
gokkal ne vezesse félre a kerület lakosságát.

FERENCZ ISTVÁN — DK
� A legfontosabb eredményünk az, hogy az elmúlt 
két évben sikerült úgy működtetnünk a kerületet, 
hogy a brutális kormányzati elvonások és a helyi 
orbánista ellenzék „munkájának” ellenére látható 
a fejlődés. Bár sokkal több és 
hatékonyabb fejlesztést való-
síthattunk volna meg akkor, ha 
a kormányzat nem büntetné az 
ellenzéki vezetésű települése-
ket, az egyesült ellenzék ereje 
egyelőre túl nagy ahhoz, hogy 
a fi deszes, kormányzati gán-
csoskodások megakadályozzák 
a munkát. Minden sikerünkben 
ott van a kudarc is, és sajnos minden kudarcban 
ott van a kormányzati rossz szándék. Siker, hogy 
folytattuk a járdaprogramot, de kudarc, hogy a 
6 milliárd forintos kormányzati elvonás miatt jóval 
lassúbb ütemben, mint ahogy azt terveztük. Siker, 
hogy megújítottuk a felnőtt háziorvosi rendelőt a 
Kondor Béla sétányon, és felépítettük Pestszent -
imre vadonatúj gyermekorvosi rendelőjét, de ku-
darc, hogy az elvonások miatt csúszott az átadás. 
Siker, hogy megépült Pestszentimrén a P+R parkoló 
a vasútállomásnál, de kudarc, hogy a 6 milliárdos 
kormányzati megszorítás miatt a másik fele még 
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várat magára. Siker, hogy folytattuk a földutak fel-
számolását, de kudarc, hogy nem tudtunk hatéko-
nyan fellépni az olyan helyi ellenzéki áskálódások 
ellen, amilyen például a Flór Ferenc utca térköves 
sétánnyá alakítását érintette. Azt reméljük, hogy 
tavasszal változik a helyzet az országban is, és eljön 
végre annak az ideje, hogy megkezdhessük azokat 
a fejlesztéseket (Üllői út, Nagykőrösi út, Gyömrői/
gyorsforgalmi út), amelyekre oly régóta várnak a 
kerületiek, és amelyekért az előző városvezetés 
nem tett semmit. 
� A Demokratikus Koalíció frakciója tartja magát 
a koalíciós megállapodáshoz, így a támogatásunk-
nak is része van a kerület fejlődésében. De szoci-
áldemokrata pártként sok vitánk van a döntések 
előkészítése során, hisz – ahogy a többi párt is – 
ragaszkodunk ahhoz, hogy a kerületi szavazóink 
érdekeit képviseljük. 
� Az egészen közeli jövőben a költségvetés meg-
alkotása a legfontosabb feladat, amelynek során fi -
gyelni fogunk arra, hogy a nagy horderejű beruhá-
zások lakosságot közvetlenül érintő elemei minden 
esetben az érintettek bevonásával, az ő megkérde-
zésükkel szülessenek meg. Fontos feladat még a 
pandémiás helyzet helyi kezelése, amelynek során 
szintén számos érdeket és igényt kell fi gyelembe 
vennünk. Nem teremhetünk olyan helyzetet, mint 
tavaly a kormány, amikor hetente-kéthetente ho-
zott egymásnak ellentmondó intézkedéseket. Biz-
tonságot és kiszámíthatóságot akarunk a XVIII. ke-
rületieknek ezen a téren is. És persze folytatnunk 
kell a megkezdett fejlesztéseket, és beindítani az új 
beruházásokat – ezek érdekében pedig támogatni a 
városvezetés kormánnyal folytatott küzdelmét az 
elvett források visszaszerzéséért. 

KASSAI DÁNIEL — FÜGGETLENEK
� Sikeresnek értékelem az elmúlt két év munkáját, 
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Rendelőt, folyamatban van a Pestszentlőrinci Sport-
csarnok építése, az Egészséges Budapest Program ke-
retében pedig 1,7 milliárd forintos összegben pályá-
zunk a Zsebők Zoltán Szakrendelő korszerűsítésére.
� A képviselők, a frakciók egyénileg és csopor-
tokban is mindent megtesznek a kerület fejlő-

déséért. Az én szívügyem to-
vábbra is környezetvédelem, 
és ennek szellemében szer-
vezek vagy veszek részt olyan 
akciókban, amelyek a kerület 
tisztább, rendezettebb álla-
potát segítik. Továbbá frak-
cióigazgatóként feladatom 
összetartani ezt a sokszínű, 

különböző világnézetű képviselőkből álló közös-
séget, amit a leghatékonyabban a folyamatos 
egyeztetések és információátadások koordinálá-
sával tudok elősegíteni.
� A kormányváltásig feszes gazdálkodást kell 
folytatnunk, hiszen a Fidesz–KDNP-kormány to-
vábbra is elvonásokkal sújtja a kerületet, és sem 
kompenzáció, sem az elvett milliárdok visszafi ze-
tése nem áll szándékában. Biztos vagyok benne, 
hogy egy új összetételű kormány segíteni fogja a 
kerület fejlődését, mi, képviselők, pedig a kerületi 
emberek érdekeit fi gyelembe véve fogunk lobbizni 
az új forrásokért.

NAGY BALÁZS - MOMENTUM
� Az elmúlt két év lényegesen nehezebb volt, 
mint egy átlagos időszak. A pandémia miatt tel-
jesen új munkafolyamatokat kellett kialakítania a 
képviselő- testületnek és a frakcióknak. Személyes 
egyeztetéseket és megbeszéléseket online formá-
ban tudtunk folytatni, ami sok nehézséget okozott, 
különösen a járvány első időszakában.

� A Momentum-frakció és 
a  kerületi Momentum abban  a 
kivételes helyzetben van, hogy 
delegálhatott egy alpolgármes-
tert. Ezért nagyon nehezen el-
különíthető a frakció működése 
az alpolgármesteri tevékenysé-
gi köröktől. A párt frakciója és 
szakértői jellemzően a tervek 

részleteinek kidolgozásában segítik a folyamato-
kat, ötletekkel, javaslatokkal, ami lehetővé teszi 
a Momentum értékrendjét tükröző kivitelezést az 
alábbi területeken:
–  A sportfejlesztéseknél, az uszodafelújításoknál 

az energiahatékonyság megteremtése az egyik 
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legfőbb szempont, amely nélkülözhetetlen a 
hosszú távú célok megvalósításához.  

–  A kulturális ágazatban bérfejlesztést hajtottunk 
végre. Ezzel párhuzamosan minőségi, minden 
korosztály igényeit fi gyelembe vevő műsorstruk-
túra kialakításán dolgozunk.     

–  A Herrich-Kiss villa fejlesztésénél a családbarát 
környezet mellett korszerű, modern múzeumi 
légkört igyekszünk kialakítani.   

–  Az Aeropark támogatásának újragondolásával lé-
nyegesen több és minőségi kedvezményt tudtunk 
kiharcolni a kerületiek számára.

–  A zajtanács visszaállításával egy erős legitimáci-
óval rendelkező testület tudja védeni az érintett 
lakosok érdekeit.     

–  A civil egyesületek támogatásának növelésével 
újraéledt a kerületben az aktivitásuk, hosszú 
évek után friss elképzelések valósulhatnak meg.   

–  Az ifjúsági koncepció kidolgozása folyamat-
ban van. Reményeink szerint helyben is meg fog-
ja találni a fi atal generáció a saját érdeklődésé-
nek megfelelő programokat, eseményeket. 

–  Javaslatot tettünk a hátrányos helyzetű gyerekek 
táboroztatásának támogatására. A tábor óriási ér-
deklődés mellett zajlott, és nagy sikernek tartjuk. 

–  A Bélatelepi-erdő hasznosítása egy mintapro-
jekt, amelynek keretében a tarvágások helyett 
korszerű, környezet- és lakosságbarát erdőgaz-
dálkodás valósulhatott meg. 

� Az előttünk álló időszak nagyon nehéznek ígér-
kezik  a kormányzati elvonások árnyékában. Meg 
kell teremtenünk a kerületi költségvetés egyensú-
lyát, hogy tovább tudjuk működtetni a kerületün-
ket. Nem adjuk fel, de bízunk a jövő évi választások 
utáni kompenzációban.

BANGA ZOLTÁN — LMP
� A képviselő-testület munkájára nagymértékben 
rányomta a bélyegét a Covid-járvány. Újból és újból 
szembesülni kellett azzal a körülménnyel, hogy a 
testület működése sem lehet zavartalan a járvány -
ügyi korlátozások és tilalmak miatt. Sikerként kell 
kiemelni, hogy a kerületben az önkormányzati fel-
adatokat elvégeztük, és a szolgáltatások megtorpa-
nás nélkül voltak elérhetők a helyi lakosság számára. 
A kerületben megvalósuló járványügyi intézkedések 

(tesztek, oltási pont, háziorvosi ellátás) hatékonyan 
segítették a lakosokat abban, hogy a lehető legköny-
nyebben vészeljék át a járvány eddigi szakaszát. Hi-
ányérzete lehet a lakosságnak azzal kapcsolatban, 
hogy a rendkívül ambiciózus fejlesztési tervek csak 
részben valósultak meg az elmúlt két év során. Kü-
lönösen hiányoznak a főváros kerületünket (is) érin-
tő fejlesztései, gondolok például a főutak felújításá-
ra, a kerékpáros és a közösségi közlekedésre, benne 
kiemelten az 50-es villamos fejlesztésére.
� Egyszemélyes frakciót alkotva inkább a frakciók 
közötti együttműködésről és 
egyeztetési folyamatról érdemes 
beszélni. Alapvetően konstruk-
tív, a kerület fejlesztését, fej-
lődését szem előtt tartó egyez-
tetések jellemezték az elmúlt 
időszakot. Ebben ígéretes kez-
deményezések is teret és támo-
gatást kaptak. Elég utalnom az 
éppen most elfogadott kertvárosi fejlesztési prog-
ramra, amely 100 millió forintos pluszforrást bizto-
sít a kerület kertvárosi részeinek a fejlesztésére.
� Elsődleges és kiemelt felelősségünk, hogy a ke-
rület működését biztosítsuk. Nem szenvedhet csor-
bát az olyan, úgynevezett láthatatlan szolgáltatások 
biztosítása sem, mint amilyen a bölcsődei-óvodai 
ellátás, az idősgondozás, az egészségügyi ellátás, 
amelyet a kerület lakosságának nagy része igénybe 
vesz, valamint a több mint 1500 bérlakás biztosí-
tása sem. A kerületi fejlesztéseknél meggondolan-
dó, hogy az anyagilag sokszor kisebb ráfordítást 
igénylő, azonban a lakosság jelentős részének életét 
érezhetően megkönnyítő beruházások kapjanak na-
gyobb teret. Folytatni kell a járdák felújítását, a lo-
kális vízelvezetési gondok megoldását vagy éppen a 
forgalomcsillapítási problémák hatékony kezelését. 
Szükséges a mellékutcák évtizedek óta halogatott 
felújításának elkezdése is. Vannak olyan változta-
tási javaslatok, amelyek nem is kívánnak jelentős 
plusz anyagi forrást, csak a szemlélet megváltozta-
tását. A madarak fészkelési időszak alatti nyugalmá-
nak megóvása érdekében is nyújtottam be ilyen kez-
deményezést, s bízom benne, hogy a kerületünkben 
hamarosan úttörő módon szabályozzuk majd ezt a 
kérdést, és óvjuk környezetünk állatvilágát.
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Alaposan rácáfolt az ellenzék arra a vádra, 
hogy nem tudja tematizálni a közélet kérdé-
seit, ugyanis az előválasztás első fordulója 
óta sem az ellenzéki, sem a kormánypártok 
nem tudják kikerülni e témát. Kunhalmi 
Ágnestől, a kerület egyéni országgyűlési 
képviselőjétől, az MSZP társelnökétől kér-
tünk értékelést.

■ Meggyőző fölénnyel lett Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre egyéni országgyűlési képviselőjelöltje. 
Minek tudja be az eredményt?
■ Elsősorban annak, hogy az elmúlt több mint 
három és fél évben az országos politikai szerep-
vállalásom mellett rendkívül intenzíven foglalkoz-
tam a választókerületem ügyeivel is. Rendszeresen 
tartom a fogadóóráimat, számos indítványt nyúj-
tottam be a parlamentben a XVIII. kerület érdeké-
ben, és folyamatosan együttműködőm a kerületi 
önkormányzattal. Sikeremhez bizonyára az is hoz-
zájárult, hogy az MSZP-n és a Párbeszéden kívül a 
Jobbik, az LMP, a Momentum, valamint a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom is támogatott. Emellett 
a Demokratikus Koalíció hívei egy részének szava-
zatát is megkaptam, ami arra utal, hogy e körben 
is elismerik a munkámat. Minden rám szavazónak 
köszönöm a támogatást.
■ A miniszterelnök-jelölti előválasztás második 
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sát követően megvalósult az ellenzéki egység, úgy 
néz ki, minden szereplő túllépett a konfl iktusokon. 
Most már mindannyian a Fidesszel szembeni küz-
delemre koncentrálunk. 
■ Az ellenzéki összefogás előtt álló legnagyobb fel-
adat az, hogy áprilisig bizonyítsa: az elmúlt hóna-
pok alapján kormányképes alternatívát jelent. Mit 
fognak tenni ennek érdekében? 
■ A demokratikus ellenzéki erők a kormányzó-
képességüket mindenekelőtt az egységük – előbb 
említett – megteremtésével bizonyítják. Mind a 
miniszterelnök-jelölt, mind a hat párt abban ér-
dekelt, hogy egyértelműen bizonyítsák, nemcsak 
győzni tudnak a választáson, hanem utána az egy-
ségüket megőrizve kormányozni is képesek. En-
nek alapfeltétele az is, hogy megalkossuk a közös 
választási, majd kormányprogramunkat, melyben 
meghatározó szerephez jutnak a zöld balolda-
li programelemek, értékek is. Fontosnak tartom, 
hogy a közismerten jobbközép miniszterelnök-je-
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és valamennyi demokratikus 
ellenzéki párt, én is támogatom 
a miniszterelnök-jelöltté választott 
Márki-Zay Pétert. Bízom abban, 
hogy vele együtt győzni fogunk 
a 2022-es országgyűlési választáson.
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lölt is meg tudja szólítani a baloldali választókat, 
miközben a jobboldali demokraták támogatását és 
bizalmát is képes megőrizni. Csak valamennyi de-
mokratikus erő összefogásával számolhatjuk fel a 
NER rendszerét, de az eddigiek alapján úgy érzem, 
együtt végre sikerülni fog. 

 Gy. P.
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A hideg téli idő beálltával, az utak csúszós-
sá válásával minden évben kötelező teendői 
vannak az autósoknak, hogy ebben az év-
szakban is biztonságosan közlekedhessenek. 

Az első fontos teendő a nyári gumik cseréje. Az év-
szaknak megfelelő gumiabroncs használata min-
denkinek jól felfogott érdeke. A téli gumi anyaga 
és profi lja megfelelő ugyanis a hideg időjárásban 
kialakuló útviszonyokhoz. A bordakialakítás, a la -
mel  lák száma segíti a megfelelő tapadást a száraz 
vagy nedves hideg aszfalton.

– A téli gumi szerkezete más, az anyaga pu-
hább, és a hidegben is rugalmas marad – mondja a 
kerületben dolgozó Csintalan Árpád autószerelő. – 
A 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már gyakori, így 
beindult a gumicsereszezon, ezért javaslom, hogy 
mielőbb cseréljék le az autógumikat.

A legtöbb autós internetes fórumon örökös vi-
tatéma, hogy téli vagy négy évszakos gumit érde-

mesebb-e venni. Valaki a télire esküszik, de bőven 
vannak hívei az egész évben használható abroncs-
nak is.

– Annak, aki nem jár külföldre, egy jó minőségű 
négy évszakos megfelelő lehet. Pénztárcafüggő a 
dolog, de azt ajánlom, hogy az ismertebb gyártók 
termékeiből válasszanak. 

A szakember szerint mindenképpen nézessük 
meg a folyadékszinteket az autóban, és ellenőriz-
tessük a hűtőfolyadék fagyáspontját. A határérték 
mínusz 30 Celsius-fok, a fölött már cserélni kell a 
hűtőfolyadékot.

– Bármelyik benzinkúton van olyan műszer, 
amelyik megmutatja, hogy a hűtőfolyadék meg-
felelő-e a mínuszokra. Ugyanilyen fontos, hogy 
a nyári szélvédőmosó folyadékot is időben, még 
a fagyok beállta előtt cseréljük ki télire. Ha eset-
leg elfelejtjük, és megfagy a nyári, akkor sem kell 
kétségbeesni: egy éjszakára állítsuk meleg, fűtött 
helyre az autót, és miután kiengedett a nyári ab-
lakmosó, azonnal cseréljük le.

A téli időszak jellemző problémája az autó szél-
védőjének párásodása. Ez ellen a légkondicionáló 
és a belsőlevegő-keringető együttes használata a 
leghatékonyabb. Csintalan Árpádnak egyébként az 
a tapasztalata, hogy bár lehet még látni télen nyá-
ri gumival autózókat, a magyar autósok többsége 
egyre fegyelmezettebb, és odafi gyel a járműve téli 
felkészítésére.

P. A.

Így autózzunk télen!

További tippek 
�  Ellenőrizzük az ablaktörlő lapátok állapotát, és cseréljük ki őket, ha 

kopottak vagy töredezettek.

�  A szélvédőre fagyott jeget az ablakfűtéssel olvasszuk le.

�  Ellenőrizzük az akkumulátor állapotát.

�  A féktárcsák és fékbetétek állapotát is ellenőrizzük.

�  A zárakat még a fagyok előtt olajozzuk meg speciális jégoldó spray-vel.

�  Kezeljük le a gumi ajtótömítéseket, hogy elkerüljük az ajtók 

beragadását.

�  A pollenszűrő téli cseréje segíti a párátlanítást.

�  Használjunk gumiszőnyeget, ami védi a kárpitozást a nedvességtől.

�  Legyünk óvatosak és türelmesek! Indulás előtt szánjunk elég 

időt az autó hó-, illetve jégmentesítésére. Pár percig a motort is 

melegíthetjük közben. Számoljunk inkább hosszabb menetidővel, 

biztonságosabb, ha nem sietünk.
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AZ ERDŐBEN KEZDTE A NAPOT
– A madarak már gyerekkoromban nagyon érde-
keltek. A Piros iskolába jártam, ahol édesanyám is 
tanított, de gyakran már a suli előtt, hajnali ötkor 
kimentem a Halmi-erdőbe madarakat fi gyelni. Vi-
lágéletemben állatorvosnak készültem, és azután 
is szorgalmasan fi gyeltem a madarakat, amikor 
évfolyamtársammal, későbbi feleségemmel együtt 
a Hortobágyra kerültünk, ahol persze nem vadma-
darak, hanem haszonállatok – szarvasmarha, juh, 
liba – voltak a gondjainkra bízva – emlékezett visz-
sza a kezdetekre dr. Déri János.

Folyamatosan vittek hozzájuk sérült vadmadara-
kat is, de akkor még nem fel sem merült, hogy lehet 
rajtuk segíteni, az egyetemen sem tanultak erről. 

A Hortobágyi Nemzeti Park 1991-ben madármen-
tő állomást hozott létre, oda hívták meg állatorvosnak. 

– Kicsiben kezdtük, húsz-harminc madár volt 
ott egyszerre, évente sem több száznál. Ma hetven-
valahány fajjal foglalkozunk, és csak nálunk körül-
belül ötezer egyed gyógyul. Egy-egy súlyosan sé-
rült madár pár óra alatt megfelelően ellátható. Mi 
voltunk az elsők, de most már Sukorón is van egy 
madárkórház, az látja el az országnak azt a felét. 
De én bármerre járok az országban, mindig találok 
nyolc-tíz sérült madarat, és viszem haza őket.

– Mitől sérülnek meg a madarak?
– Az áramütés az egyik leggyakoribb, az ország-

úti baleset a másik. Elütik őket, vagy nekirepülnek 
valamilyen tereptárgynak, dróthálós kerítésnek, 
üvegablaknak, amely tükröz, és ezzel megtévesz-
ti őket, agyrázkódást kapnak, földre zuhannak, és 
összetörik magukat. Hozzánk leginkább baleseti 
sérültek kerülnek. A harmadik csoport a mérgezés. 
Ennek egy része a mezőgazdasági kemizáció vele-

járója, de nem kevés a szándékos mérgezés sem. 
Újabban pedig, húsz év szünet után, megint kerül-
nek hozzánk lőtt sebekkel is madarak, szürke gém-
től a gólyáig. Főleg légpuskával vadásznak rájuk. 

MINDIG MEG KELL PRÓBÁLNI
– Volt már, hogy úgy vélte, nincs esélye a sérült 
madárnak, mégis megpróbálta életben tartani?

– Több ilyen volt, de az egyikre igen büszke va-
gyok. Repked nálunk a röpdében egy olyan rétisas, 
amelynek évekkel ezelőtt valószínűleg áramütés 
következtében megsérült a szárnya, a sebet beköp-
ték a legyek, az alkarján csontig le volt pusztulva 
a hús, nem volt rajta bőr, az izmok helyén mind-
össze valamilyen inas rész maradt meg. Mindenki 
más elaltatta volna, hogy ne szenvedjen, mi azt 
mondtuk, megpróbáljuk. Kötözgettük, kenegettük, 
masszíroztuk, mágneseztük, lézereztük – vissza-
nőtt minden. Ma már repül, el fogjuk engedni.      

Van olyan sasuk is, amely kétszer került visz-
sza hozzájuk, ráadásul szándékos mérgezéssel, és 
most már ott is marad. 

BOGYÓ ÉS A PÁRJA
– Először az első kirepülése után mérgezték meg: 
még gyanútlan volt. Három éven át treníroztuk, mert 
annyira szelíd volt, hogy például az ember karjára 
ült, elkapta a bedobott kislabdát és így tovább. Meg 
kellett tanítani őt, hogy féljen az emberektől, egy-
folytában ĳ esztgettük azért is, hogy sasnak és ne 
embernek képzelje magát, ne repüljön neki a villany -
oszlopnak. Megtanítottuk vadászni a kerti tóból, 
ebben egy idősebb sas volt a segítségünkre, amelyik 
tudott vadászni, de nem lehetett elengedni, mert fél 
lába volt. Mindenre meg tudtuk tanítani, kivéve arra, 
hogy ne egyen mérgezett csalétket vagy olyan te-
temből, amely továbbadja a mérget… Egy hét múlva 
visszakerült. Másodjára is meggyógyítottuk, de akkor 
már nem engedtük el, mert közben párba állt azzal 
a sassal, amelyik korábban vadászni tanította őt. Így 
most már nálunk marad, és állandó lakóként nevet is 
kapott: Bogyónak hívjuk, és fi lm is készült róla. 

Kerekes András

 Madarakat gyógyít
Kisiskolásként egyszer azt álmodta, hogy rétisas ül a diófáju-
kon. Gyerekkora óta legkedvesebb madarából akkor nem sok 
volt Magyarországon, most csak a kertjükben kilenc van. Ami-
kor 1984-ben állatorvosként a Hortobágyra került dr. Déri János, 
még ott is legfeljebb egy tucat lehetett. Ma már háromszáz pár 
is él az országban. Kiemelkedő érdeme van ebben a Hortobágyi 
Madárkórház Pestszentlőrincen született igazgatójának.
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AZ ERDŐBEN KEZDTE A NAPOT
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A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre találkozásá-
nál több olyan helyszín is található, amelyik 
ideális sportoláshoz, kutyasétáltatáshoz 
vagy éppen spotterkedéshez, azaz a repü-
lőgépek fényképezéséhez.  Az utóbbi időben 
azonban gyakran előfordult, hogy ismeret-
lenek illegális szemétlerakásra használták 
ezeket a közösségi területeket.

A tiszta környezet kiemelten fontos a repülőtér üze-
meltetője számára a kerítésein belül és kívül is. A Bu-
dapest Airport (BUD) ezért csatlakozott az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú 
Nonprofi t Kft. Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű 
kezdeményezéséhez. A program célja a közterületeken 
törvénytelenül lerakott hulladék felszámolása. A BUD a 
pályázat keretében elnyert mintegy 13 millió forint tá-
mogatásból sorompókat, kamerákat és vadkamerákat 
telepített a repülőtér környékén érintett területeken. 

A bejelentések nyomán a Budapest Airport az el-
múlt időszakban 655 köbméter szemetet gyűjtött ösz-

sze és szállított el a repülőtér kerítésén kívül eső, de 
még a vállalathoz tartozó budapesti, ecseri és vecsési 
területekről. Ennek nagy része háztartási hulladék és 
építkezési törmelék volt. Az illegálisan lerakott szeme-
tet a repülőtér által a hulladékok kezelésével megbízott 
szakcégek gyűjtik össze, amelyek a nem hasznosítható 
hulladékot lerakóba szállítják, az újrahasznosíthatót 
pedig újrahasznosítják.

A további illegális szemétlerakás megelőzésére 
a Budapest Airport mechanikus sorompókat épített 
az érintett területeken, így megszűnt az indokolatlan 
gépjárműbehajtás, és csökkent az illegális hulladékle-
rakás lehetősége. A sorompók mellett nagy felbontású 
kamerákkal és vadkamerákkal védekezik a repülőtér a 
törvénytelen tevékenység ellen. Az előbbiek távolról, 
nagy területet lefedve képesek megfi gyelni a szemét-
lerakással érintett területeket, az utóbbiakat pedig a 
repülőtéri kerítésen kívül, a gyakran összeszemetelt 
területekhez telepítette a vállalat. A vadkamerák mé-
rete és kialakítása lehetővé teszi, hogy teljesen rejtve 
legyenek, így sokkal nehezebben lehet ezeket az eszkö-
zöket észrevenni. Ezek a kamerák eseményvezéreltek, 
ami azt jelenti, hogy nem folyamatos videofelvételt 
készítenek, hanem mozgásra aktiválódnak, és e-mail 
útján küldik be a felvételeket az érintett hatóságnak.

A lakosság a HulladékRadar elnevezésű mobilalkal-
mazáson keresztül jelentheti be, ha illegálisan lerakott 
hulladékot talál. A repülőtér környékére vonatkozó 
észlelések végül a Budapest Airporthoz érkeznek be, 
ennek köszönhetően a vállalat gyorsabban és hatéko-
nyabban tudja eltávolítani a jogellenesen elhelyezett 
hulladékot. 

A repülőtér üzemeltetője továbbra is arra kéri a he-
lyi lakosokat, hogy ha törvénytelenül lerakott szemetet 
találnak, jelezzék azt a HulladékRadar alkalmazáson 
keresztül, hogy a vállalat mielőbb elszállíttathassa azt.

(X)

655 köbméter
illegálisan lerakott szemetet
szállíttatott el a repülőtér
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A Szenior Akadémia vendége volt október 
24-én Alföldi Róbert színész, rendező a 
 Rózsa Művelődési Házban. A közéleti be -
szél  getésként meghirdetett program előtt 
mi is beszélgettünk vele.

■ Többször kérdeznek közéleti témákról, mint 
színházról?
■ Amióta vezettem egy ilyen állami vállalatot pár 
évig (a Nemzeti Színház igazgatója volt 2008 és 2013 
között – a szerk.), és ott némi konfl iktusba keve-
redtem a most is regnáló hatalommal, azóta igen. 
És aki ma megengedi magának azt a luxust, hogy 
megnyilvánuljon közéleti témákban úgy, hogy nem 
ért egyet mindenben az országot vezető elittel, azt 
elkezdik hívni. Mert nem vagyunk túl sokan, akik 
dumálnak. Pedig már nagyon unom magam, unom, 
hogy mindig ilyenekről kell beszélni. De közben 
azt gondolom, hogy egy értelmiséginek bizonyos 
helyzetekben kutyakötelessége megnyilvánulni. 
Annak, aki ismert is, és valamennyire odafi gyelnek 
arra, amit mond, még inkább. De én egy színházi 
ember vagyok, nem politizálok, hanem társadalmi 
ügyekről beszélek. Nem állítok dolgokat, csak fel-
vázolok problémákat. A színház ugyanezt csinálja, 
nem tud létezni a valóság nélkül. Olyan színház, 
amelyik nem arra a jelenre refl ektál, amiben létre-
jön, nincsen. Mert az nem színház.
■ Jó, de a végletesen átpolitizált jelenünk a né-
zői értelmezést alapvetően befolyásolja. Például 
a Szegedi Szabadtéri Játékokon a West Side Sto-
ryt rendezted a nyáron. Erről az előadásról a mai 
Magyarországon szinte lehetetlen, hogy ne jusson 
eszünkbe a két táborra szakadt ország, holott le-
het, hogy nem is volt ilyen célod vele. 
■ Szerintem sikerült úgy megcsinálni, hogy ne a 
kettéosztottság legyen a lényeg, hanem az, hogy 
nincs győztes, mert a végén mindenki elpusztul. 
A nézők azon gondolkozhattak el, hogy létre tud-e 

Nincs színház 
valóság nélkül
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jönni egy olyan helyzet, amikor bárkinek is telje-
sen igaza van. Nem tud létrejönni! Mert a végén 
a halál van. Ha én azt gondolom magamról, hogy 
többet érek, mint te, te meg azt, hogy többet érsz, 
mint én, és erről komolyan meg vagyunk győződ-
ve, akkor annak nincs jó vége. Annak vér a vége. Ez 
nem egy nagy felismerés, az emberiség működése 
ezt már sokszor bizonyította. 
■ Az általad rendezett Az Őrült Nők Ketrece közel 
háromszázszor ment az Átriumban. Ez a darab erő-
sen foglalkozik a homoszexualitással. Tudsz-e arról, 
hogy megnézték homofóbnak mondható emberek? 
■ Igen, tudok. Volt olyan, akit még inkább meg-
erősített a homofóbiájában, de olyan is, aki meg-
rendülten felhívta a gyerekkori barátját, akivel 
húsz éve megszakította a kapcsolatot, mert az be-
vallotta neki, hogy meleg. Ő megnézte az előadást, 
és bocsánatot kért. Ha nem hinnék abban, hogy 
van bármiféle pozitív hozadéka, nem csinálnám 
ezt az egészet. A szính áz ebből a szempontból 
csodálatos dolog, mert az emberek azt nézik, hogy 
jó-e a színház. Nem azt, hogy milyen meggyőző-
désből készült az előadás.
■ Eddig csak a közéleti megnyilvánulásaidról és a 
rendezéseidről beszélgettünk, pedig rengeteget ját-
szol is mostanában.
■ Igen, valóban nagyon sokat. Azt szoktam mon-
dani, hogy második színészi 
virágkoromat élem, így 
az öregség előtt. (ne-
vet) Most volt egy be-
mutatóm Szegeden, 
novemberben kezdek 
egy nagyon nagy sze-
repet próbálni a Centrál 

Színházban. Épp tegnap számoltam, hogy negy-
venhatodik napja minden este játszom. De nem 
baj, mert ezt még nem unom. 
■ Amikor színészként dolgozol, félre tudod tenni a 
rendezői énedet?
■ Hálaistennek, igen. Teljesen mást kíván a két 
dolog. Amikor rendezel, akkor egy rendszerben 
gondolkodsz, amit te találsz ki, te irányítasz. Szí-
nészként pedig ennek a rendszernek a része vagy, 
és nem is biztos, hogy az elejétől átlátod ezt a 
rendszert. Azt mondják, hogy a próbaidőszak ele-
jén a rendező sokkal többet tud az előadásról, mint 
a színész, a próbaidőszak végén meg a színész tud 
többet. És ez így van. 
■ Ambicionálod még azt, hogy színházat vezess, és 
újra legyen egy saját társulatod?
■ Szerintem ez egy nem létező kérdés. Mert az 
nem úgy megy, hogy hú, én akarok egy társulatot! 
Annak idején azért vágtam bele az említett álla-
mi vállalat vezetésébe, mert kialakult körülöttem 
egy csoport olyan emberekből, akikkel jól tudtam 
dolgozni, akik érdekeltek, akikkel terveim vol-
tak. Érdemes volt csinálni. Szerintem ez fordítva 
nem működik. Mindenféle szerénység nélkül azt 
gondolom magamról, hogy nem okozna gondot 
elvezetni egy színházat. De ez önmagában nem 
érdekel. A színházvezetés egy nagy vízió. Ha nincs 
meg ez a vízió, ha nem gondolom azt, hogy valami 
nagy dolgot kellene létrehoznom egy adott társu-

lattal, akkor nem kell csinálni. Mert úgy nincs 
sok értelme. Szóval én nem a színházveze-

tést ambicionálom, hanem azt, hogy jó 
helyzetek jöjjenek létre az életem-

ben. A többit meglátjuk. 
Juhász Mátyás

Fotó: Ványi Ákos
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Fotó: Ványi Ákos
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A Magyar Festészet Napját több helyszínen 
és igazán sokszínű eseménysorozattal ün-
nepelték meg a kerületi képzőművészek.

Ezt a művészeti eseményt szakmai és civil kez-
deményezésként Bayer Ilona, Bráda Tibor, Fabók 
Gyula, Szentgyörgyi József és Zsolnai Gábor kon-
cepciója szerint 2002-ben rendezték meg először. 
A második évben a program már kétnapos volt, s 
Huller Ágoston kezdeményezésére akkor csatlako-
zott az eseményhez Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
is. Annak idején jellemzően két kiállítótérben, a 
Városháza Galériában és a Kondor Béla Közösségi 
Házban mutatták meg a munkáikat a helyi, illetve 
a kerülethez kötődő képzőművészek. E szép ün-
nepnek 2018-ban a Kondor akkori igazgatója sza-
badban főzéssel, nyílt alkotónappal és kiállítások-
kal fesztiváljellegű arculatot adott.

Garamvölgyi Béla szerint ez az elképzelés mű-
ködik ma is, annyi változtatással, hogy mindhárom 
művelődési intézményt átszőtték a programjaik-
kal. A XVIII. kerületi Művészeti Egyesület elnöke 
elmondta: a Kondor mellett Kolláth Mariann veze-

tésével a Rózsa Művelődési Ház is rendezett work -
shopot. A Városháza Galériában október 11-én nyílt 
kiállítás egyfajta „nyitányként” funkcionált, ahol a 
látogatók az alkotónapon és a művésztelepeken ké-
szült munkákból tekinthettek meg válogatást. 

– A PIK-ben egy új sorozat kezdetének szánt 
tárlatot indítottunk, a Kis képeket. Ennek alapkon-
cepciója az, hogy a méretnek semmi köze a monu-
mentalitáshoz, azaz kis méretben is lehet „nagyot” 
alkotni. Igaz ez fordítva is. A tárlatot Frömmel 
Gyula és Vankó István rendezte kiváló érzékkel – 
hangsúlyozta Garamvölgyi Béla. 

A Kondorban pedig október 15-től a hónap 
végéig volt látható a fő attrakciónak számító 
 Plein-air asszociációk című tárlat. Ide meghívá-
sos alapon bekerültek olyan művészek is, akiknek 
a tevékenysége és az alkotói kvalitásai emelték az 
ünnep fényét. Az egyesület tagjaival együtt kiál-
lított Breznay András, Ghiczy György, Laukó Pál, 
Ludmann Mihály, Magyar József és Vankó István is.

E rendezvénysorozathoz mindig köthető egy-
fajta szellemiség is. Tavaly M. S. Mester emlékezete 
állt a középpontban, idén a Világtáj témát dolgoz-
ták fel az alkotók, melynek eredete Dürer és mások 
munkásságától kiindulva egészen napjainkig tart. 
Alapja a tájélmény, valamint az, hogy mit is kezde-
nek vele. A nyári művésztelepeken kezdődött el a 
témakör feltárása, majd néhány hónap „érés” után, 
Szent Lukács napjához időzítve adhattak számot 
az alkotók a termésről.

Különleges egybeesés, hogy éppen a Kondor-
ban megnyitott kiállítás napján vehette át három 
kerületi művész – Bodnár Imre, Sándor József At-
tila és Garamvölgyi Béla – az Ajka Tárlat országos 
seregszemle díjait, erősítve ezzel a XVIII. kerület 
jó hírét.

B. Z.

Eseménysorozat
a magyar festészet
ünnepén

Garamvölgyi Béla. Fotó: Ványi Ákos
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november 8. hétfő 18:00 - felnőtteknek
benkő zsolt 

    Gitárkoncert
Blues - Soul - Rock’N Roll - Jazz - Funk

és egyéb műfajokból válogatott dalokból

 november 13. szombat 14:00 - 18:00 - családoknak
szidónia napi kertünnep

Beporzókkal, játékos tanösvénnyel

november 13. szombat 16:00 - gyermekeknek
kovács Gábor muzsikus előadásában  

kacor király
 Meseelőadás hangszerbemutatóval, utána

különleges hangszerkészítő kézműves foglalkozás

november 24. szerda 18:00 - felnőtteknek
hunyadi máté - varázskör

 a magyar költészet gyöngyszemeinek zenés feldolgozásai
Petőfi, Ady, József Attila, Pilinszky, Nagy László 

megzenésített versei

november 29. hétfő 18:00 - felnőtteknek
horvát béla & csonka miklós

koncert
Közismert jazz-kompozíciók ének-zongora formációban

herrich-kiss villa
1181 Budapest, 
Margó Tivadar utca 116-118.

további információ és 
bejelentkezés:
06 1 290 15 85
muzeum@muzeum18ker.hu

tomory lajos múzeum 
herrich-kiss villa 

múzeum klub
n ov e m b e r

a proGramok inGyenesek! 
a limitált létszám miatt reGisztráció szükséGes!
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A magyar kézilabdázás utánpótlásának 
meg  határozó klubja a PLER-Budapest. 
A  kerület országosan talán legismertebb 
sport  egyesületében több tucat játékos ne-
velkedett a jelenlegi NB I-es felnőtt férfi  
mezőnyben szereplők közül, és az idei 
egyiptomi világbajnokságon ötödik helyet 
elérő válogatottban is hat egykori PLER- 
játékos szerepelt. A pestszentlőrinci kézi-
labdabázis olyan kiváló játékosokat adott 
a sportágnak, mint Lékai Máté vagy Balogh 
Zsolt, de itt töltötte pályafutásának megha-
tározó részét a szintén sokszoros válogatott 
Lendvay Péter és Harsányi Gergő is.

A Malév Sport Club már 1969-ben megalakította a 
férfi  és női kézilabda szakosztályt, ám az az után-
pótláscsapatok hiányában 1981-ben megszűnt. 
A Budapesti Honvéd nem tudta átvenni a felnőtt-
kort elérő valamennyi fi atalt, és ez adta az ötletet 
a Pestlőrinc SC 1984-es megalakításához. Az el-
telt 37 évben több névváltoztatáson áteső klub a 

magyar kézilabda elismert utánpótlásbázisa lett, 
miközben a felnőtt csapat 1999 és 2016 között a 
legmagasabb NB I-es szinten szerepelt.

Az élvonalbeli búcsú óta rendre a visszajutás 
reményével kezdi az NB I/B bajnoki küzdelmeit a 
csapat, de egyelőre várni kell az áttörésre. 

– A feljutáshoz stabil anyagi és szakmai háttér 
kell, és egy valódi otthon, amely állandó edzésle-
hetőséget nyújt, és ahol úgy tudnak pályára lépni a 
fi úk, hogy közelről érzik a szurkolók támogatását. 
Reményeink szerint a következő szezonban az új 
Lőrinci Sportcsarnok már ilyen hely lesz számuk-
ra – mondta Somody László alpolgármester, ki-
emelve, hogy jelenleg szinte csak az önkormányzat 
támogatja a klubot. Az elmúlt években többször is 
csupán egy pici lépés hiányzott az áhított feljutás-
hoz, márpedig az NB I-es tagság a szponzorok kö-
rében is vonzóbb.

Az idei szezont jól kezdte a PLER-Budapest, hi-
szen két idegenbeli mérkőzésén – Komáromban és 
Győrben – is nyert, a mindig veszélyes Balatonfüred 
ellen pedig döntetlent ért el. Ezt követően a negyedik 

PLER-Budapest: 
nem adják fel 
az NB I-es álmot
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és az ötödik fordulóban két rangadót vívott a csapat, 
de a mérkőzések végén sajnos a BFKA-Veszprém és 
a Budai Farkasok csapata örülhetett.

 – Az első ötben szeretnénk zárni az alap-
szakaszt, ami biztosítja, hogy jövőre is legalább 
az NB  I/B-ben játsszunk. Szeretnénk feljutni az 
NB I-be, bár e tekintetben jelenleg nem állunk jól, 
de hosszú még a bajnokság. A játékosok hozzáál-
lása nagyon jó, pontosabb helyzetkihasználással 
a későbbi rangadókat is megnyerhetjük – fog-
lalta össze a célokat és a bajnoki rajt tanulságait 
 Laurencz Szabolcs vezetőedző.

Ötödik éve játszik a PLER-Budapestnél a csa-
patkapitány, Schmidt Hans Johann, aki szerint az 
állandóság, a családias légkör és a szurkolók szere-
tete adja az erejüket.

– Az előző években nem sikerült az NB I-be 
jutni, de ez nem hátráltat minket. Minden bajno-
ki év egy új lehetőség, és szerintem a játékunkon 
is látni lehet, hogy soha nem adjuk fel. Magasabb 
osztályból és más csapatoktól is többször kaptam 
már ajánlatot, de a PLER egy nagy család, a csapat 
magja évek óta állandó. A szezon elején vagyunk, 
új lebonyolítási rendszerben zajlik a bajnokság, de 
a felsőházban kell lennünk a rájátszásban. Azt is 
rettentően várjuk már, hogy visszatérhessünk a ré-
gi-új katlanba, a Lőrinci Sportcsarnokba. A Sport-
kastély nagyszerű csarnok, de nekünk nagy. Távol 
vannak a szurkolók, míg a lőrinciben a kevesebb 
néző is fergeteges hangulatot tudott varázsolni a 
meccsek alatt.  P. A.

Várszegi Csongor kapta
a Dr. Dobos Imre-emlékdíjat

A PLER-Budapest csapatánál 2018 

óta minden évben egy kiemelkedő 

és példamutató teljesítményt 

nyújtó utánpótláskorú játékos kapja 

meg a Dr. Dobos Imre-emlékdíjat. 

A többszörös magyar bajnok, 

25-szörös válogatott kézilabdázó, 

kis- és nagypályás szövetségi 

kapitány a kerület első kézilabdás 

kiválósága volt. A nevével fémjelzett 

díjat idén a 17 éves Várszegi 

Csongor vehette át október 15-én, 

a Budai Farkasok elleni rangadó 

szünetében. A fi atal tehetség négy éve Vecsésről 

csatlakozott a PLER-Budapest kötelékéhez.

– Nagyon örülök, hogy az edzők úgy látták, hogy 

megfelelően dolgozom, és érdemesnek találtak erre 

a díjra. A célom most az, hogy tartósan bekerüljek 

a felnőtt csapatba. Később szeretnék legalább 

NB I-es szinten kézilabdázni, de akár többet is 

elérhetek – mondta Várszegi Csongor.

A PLER– 
Budai 

 Farkasok- 
meccs 

a Sport-
kastélyban

Fotók: 
Kürti János

Várszegi Csongor 
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Várszegi Csongor kapta
a Dr. Dobos Imre-emlékdíjat

A PLER-Budapest csapatánál 2018 
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meg a Dr. Dobos Imre-emlékdíjat. 

A többszörös magyar bajnok, 

25-szörös válogatott kézilabdázó, 

kis- és nagypályás szövetségi 

kapitány a kerület első kézilabdás 
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díjat idén a 17 éves Várszegi 
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a Budai Farkasok elleni rangadó 

szünetében. A fi atal tehetség négy éve Vecsésről 

csatlakozott a PLER-Budapest kötelékéhez.

– Nagyon örülök, hogy az edzők úgy látták, hogy 

megfelelően dolgozom, és érdemesnek találtak erre 

a díjra. A célom most az, hogy tartósan bekerüljek 

a felnőtt csapatba. Később szeretnék legalább 
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A PLER– 
Budai 

 Farkasok- 
meccs 

a Sport-
kastélyban

Fotók: 
Kürti János

Várszegi Csongor 
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Mindenki mozog
– A regisztrációt követően ingyenes próbahetet 

biztosítunk, illetve minden szolgáltatásunkra 

egyhetes pénz-visszafi zetési garanciát vállalunk,

így nincs kockázat.

Számos mozgásforma és cél közül

lehet választani.

A www.gyerunkanyukam.hu

oldalon minden szükséges információ és segítség 

megtalálható. 

Gyerünk, anyukám!
Facebookon a Gyerünk, 
anyukám! közösséget. 
A lakóhelyemhez közel 
szabadtéri edzéseket szervez-
tem, ahova mindenki hozhatta a babáját, de ezek 
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NEM VÁRT SIKER 
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A KEZDETEK
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kem, aztán rá két évre az ikreim, szóval ott álltam 
egy kicsi és két pici gyerekkel, és azt vettem ész-
re, hogy gyakorlatilag tényleg semmi másra nincs 
időm – meséli Nóra. – Testnevelés szakon is vé-
geztem, és világéletemben sportoltam, de három 
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Akkor döntöttem úgy, hogy ez nem 
mehet így tovább. Egyedül edzettem 

úton-útfélen, parkokban. Kocogni és 
tornázni kezdtem úgy, hogy Zorka és 

Gergő „jött velem” az ikerkocsiban. 
Láttam, hogy az anyatársak érdek-

lődve fi gyelnek, néhányan meg 
is állítottak beszélgetni arról, 
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sportolni. Egyre inkább úgy 
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 TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG
– Amíg a baba kicsi, addig az anyuka szinte állan-
dóan otthon van vele, és minden egyes nap ugyan-
úgy telik. Otthoni ruha, kócos haj, semmi smink. 
Ez az önbizalom szempontjából nem éppen ked-
vező helyzet, főleg akkor, ha szülés utáni depresz-

Elismerések
■  Marie Claire Együtt Könnyebb!

– Kampány a Nőkért 2015, a legeredetibb 

pályázat különdíja

■  Coca-Cola Testébresztő Díj 2015, abszolút győztes 

a zsűri döntése alapján

■  Terézanyu-pályázat 2016, Richter-különdíj 

a közösségekért

■  #BeActive Local Hero Díj 2019,

Európai Sporthét

szió is társul hozzá. A mozgás azonban rengeteget 
számít ebben az egyszerre gyönyörű és kritikus 
időszakban. Nekem a sport segített, hogy visszata-
láljak a régi önmagamhoz és megismerkedjek azzal 
a háromgyerekes „új nővel”, akinek ikrei vannak – 
mondja Nóra. -domján- 

Kádár-Papp Nóra a gyermekeivel
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Beiktatták hivatalába a Pestszentlőrinc- 
Erzsébet-Bélatelep Református Egyházköz -
ség lelkipásztorát, Bartha Attilát. Az ün-
nepségen, amelynek a Felsőcsatári úti 
Megbékélés temploma adott otthont, Illés 
Dávid, a Budapest-Déli Református Egyház-
megye esperese szólt a gyülekezethez és a 
meghívott vendégekhez. Bartha Attilát kö-
szöntötte Szaniszló Sándor polgármester is.

– A lelkipásztori beiktatás mindig bensőséges 
ünnep és jeles esemény egy gyülekezet életében, 
ráadásul a miénkben utoljára huszonhat évvel ez-
előtt volt ilyen – mondta  bevezetésként Bartha At-
tila. – Elődöm, L. Molnár István több mint negyed-
századon át volt itt lelkipásztor, és tevékenysége 
mély nyomot hagyott a hívek lelkében. Mindössze 

hatvanhárom éves volt, amikor megtért a Terem-
tőhöz. Utána csaknem egy évig keresték az utód-
ját, pályázatot írtak ki, amelyre én is jelentkeztem. 
Többször jártam itt, ismerkedtünk, bibliaórán be-
szélgettünk, istentiszteleten is részt vettem, aztán 
2020 februárjában hivatalosan is bemutatkoztam, 
és a gyülekezet úgy döntött, hogy megválasztanak 
a tisztségre. Az Erzsébet-Bélatelep Református 
Egyházközség új lelkipásztora a kárpátaljai Me-
zővárin született. A színmagyar település akkor a 
Szovjetunióhoz tartozott, most Ukrajna.

– Magyar történelem kicsiben – jegyzem meg, 
mire mosolyogva válaszolja:

– Az egyik nagymamám, aki 1906-ban született, 
és szép hosszú életet élt, 2001-ben hunyt el, hat or-
szágnak volt az állampolgára, miközben a szülőfa-
lujától legföljebb nyolcvan kilométerre távolodott 
el, amikor Ungváron járt látogatóban. Bartha Atti-
la a Sárospataki Református Teológiai Akadémián 
tanult. 1998-ban tette le az első lelkészképesítőt, 
azután egy évet az Egyesült Államokban töltött a 
református egyház önkénteseként – ez az úgyneve-
zett diakóniai év –, majd a kárpátaljai Tiszaújlakra 
került beosztott lelkészként. A második lelkészké-
pesítő vizsga letétele után 2002-ben szentelték föl, 
s a következő évben jött át Magyarországra. Több 
helyütt megfordult, volt, hogy egyházi kereteken 
kívül tevékenykedett, egy pályázat nyerteseként 
méhészként, illetve a gyermekvédelemben mint 
lakásotthon-vezető nevelő.

– Valamivel több, mint másfél évvel ezelőtt 
kerültem ide, Budapest XVIII. kerületébe, az Er-
zsébet-Bélatelep Református Egyházközségbe. 
A hivatalos beiktatásom a Covid miatt váratott 
magára. 2020. március 15-én még tartottam egy 
istentiszteletet, aztán jött a lezárás, áttértünk a 
digitális hitéletre, a hittant már úgy kezdtem ok-
tatni, hogy a gyerekek közül sze  mé  lyesen senkit 
sem ismertem. Tavaly a járvány miatt sok terve-

Építkezés materiálisan 
és lelkiekben is

ép lélek
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zett programunk elmaradt, idén már táboroztunk, 
helyben is, és egyhetes kerékpártúrát szerveztünk 
felső tagozatosoknak a Balaton körül. Az áldozat-
kész gyülekezeti tagok segítségével vészeltük át 
ezt az időszakot. Elődöm, L. Molnár István kiemel-
kedő munkát végzett, hosszú időre megalapozta a 
gyülekezet életét.

Az egyházközségben 150-180 gyülekezeti tag-
ról tudnak, az iskolai hittanosok ötvenen vannak, 
s óvodások között is folyik hitoktatás. Van mire 
építenie tehát az új lelkipásztornak. Tervei közé 
tartozik, hogy – egyeztetve velük – minden gyüle-
kezeti tagot fölkeres az otthonában. Kirándulások-
ra is gondol, gyermekeknek és felnőtteknek, a nagy 
hagyományú családi napok továbbvitelére, ahol 
együtt főznek, sütögetnek, énekelnek, jól érezve 
magukat a közösségben. Reméli, hogy nem szól 
közbe megint a vírus.

– Fontosnak tartom a folyamatos evangelizá-
ciót. Ez megerősíti a tagokat a hitükben, össze-
fogja a gyülekezetet, hogy tényleg együtt legyünk 
Krisztusban. Vannak felújítási terveink is, tavaly 
pályázati pénzt nyertünk e célra. Ennek jóvoltá-
ból belülről felújítottuk a templomot, s a torony-
nyal szeretnénk folytatni, de azzal kapcsolatban 
még vannak kérdőjelek. Építkezés materiálisan és 
a lelkiekben egyaránt: ez áll előttem, ehhez kérem 
Isten segítségét. Kerekes András

Többször jártam itt, ismerkedtünk, 
bibliaórán beszélgettünk, 
istentiszteleten is részt vettem, 
aztán 2020 februárjában
hivatalosan is bemutatkoztam, 
és a gyülekezet úgy döntött, 
hogy megválasztanak a tisztségre.

Bartha  Attila és Illés Dávid esperes a beiktatáson

Fotók:
Váradi 
Levente
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et Örmény származása miatt a török biroda-

lomból elmenekülő Szerján Miksa a 20. szá-
zad elején ismert személyisége volt a  XVIII. 
kerület elődtelepüléseinek: üzlete volt 
Pest  szent  lőrincen, kávéháza a mai Pest -
szent  imre területén.

Szerján Miksa – eredeti nevén Malkon fi a Mak-
szud – 1860-ban született Konstantinápolyban. 
Makszud a családi emlékezet szerint hazájában 
dohánygyáros volt, de mint örmény hazafi nak és 
felkelőnek – Örményország ekkor az Oszmán Bi-
rodalomhoz tartozott – 1894-ben menekülnie kel-
lett. Magyarországon talált új otthonra, s 1901-ben 
fűszerboltot nyitott Kispesten. 1906-ban feleségül 
vette Pap Irént, akitől kilenc gyermeke született, 
közülük hatan érték meg a felnőttkort. Érdekesség, 
hogy a gyerekek két keresztnevet kaptak, a lányok 
neve mindig I-vel és G-vel (például Irén Gizella), 

a fi úké pedig B-vel és Á-val (például Béla Árpád) 
kezdődött. Szerján Miksa 1906-ban költözött Pusz-
taszentlőrincre, amikor megvásárolta a mai Város-
ház utca 6. számú telket. Ekkor építtette fel Már 
Ferenc kispesti kőművessel a ma is álló sarokházat, 
melyben a családjával lakott, és ahol megnyitotta 
fűszer- és vegyeskereskedését. Még 1907-ben be-
adta kérvényét a kispesti testülethez a honosítás 
iránt, az elhúzódó ügyintézés miatt azonban csak 
1913-ban tudta letenni az állampolgári esküt.

Lőrinci üzletének jó volt a forgalma, megszer-
zett minden engedélyt, dohányt, italt és bélyeget is 
árult, de már 1910 augusztusában eladásra kínál-
ta az épületet. Végül 1911 márciusában adta el a 
pestszentlőrinci házat, és helyette 1912–1913-ban 
Soroksárpéterin – a mai Pestszentimrén – a Nemes 
utca és a Kisfaludy utca sarkán építtetett egy má-
sikat, amely a település életének egyik központi 
helyszínévé vált, és az egyik legérdekesebb tör-

100 éve hunyt el 
Szerján Miksa

A Szerján család 1906-ban

Szerján Miksa 1919-ben
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ténetű épület volt Pestszentimrén.  Szerján a Ne-
mes utcai oldalon ismét fűszerkereskedést nyitott, 
de nagyratörőbb tervei is voltak: a sarkon polgári 
nagyvendéglőt, a Kisfaludy utcai oldalon polgári 
nagykávéházat rendezett be, s családjának ezzel 
a befektetéssel fényes megélhetést biztosított. 
Ebben az épületben működött a Soroksárpéteri 
Polgári Társaskör, itt tartották a gyűléseket, nép-
gyűléseket, 1919 tavaszán itt ülésezett a munkás-
tanács, majd a település vezetése, a direktórium is.

1919 őszén a román megszállók teljesen kira-
bolták, kegyetlenül megverték Szerján Miksát, és 
a házukat feldúlták. A verés miatt nagybetegen élt 
még másfél évet, mielőtt 1921. november 17-én 

agyvérzésben elhunyt. Legkisebb gyermeke ekkor 
két és fél éves volt. Legidősebb lánya, Szerján Irén 
lett a családfenntartó, aki szintén beírta nevét a 
helyi történelembe: huszonöt éven át volt a pest-
szentimrei gyermekmenhely telepfelügyelője.

A család még Szerján Miksa életében felszá-
molta a vendéglőt és a kávéházat, az épületet pe-
dig eladták. 1920-ban itt nyílt meg az első mozi 
a településen, majd 1935-től 1997-ig az oktatás 
céljait szolgálta: polgári, napközi, majd általános 
iskola, illetve óvoda működött benne. Szerján Mik-
sa egykori imrei házát 1998 szeptemberében bon-
tották le.

Pápai Tamás László

Szerján Miksa 1913-as hirdetése az Alsópest című újságban 

A Szerján család 1910-ben Szerján Miksa fűszerüzlete Pusztaszentlőrincen 1908 körül

Szerján Miksa háza Soroksárpéterin az 1910-es években

Fotók: 
Tomory 
Lajos 

Múzeum
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Pápai Tamás László
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Szerján Miksa háza Soroksárpéterin az 1910-es években

Fotók: 
Tomory 
Lajos 
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Piszke papa tengeres meséi

Lala, a laza lazac
Lala, a lazac reggeltől estig azon fáradozott, hogy 
megviccelje a tenger lakóit. Élceinek legkedveltebb 
céltáblája Gabesz volt, a kedves, de együgyű kőhal, 
akit számtalanszor átvert. Bántódása persze nem 
esett Gabesznek, aki nem is haragudott, miután a 
barátai mindig türelmesen elmagyarázták neki, 
hogy Lalát nem kell komolyan venni. Amikor ezt 
megértette, Gabesz is jókedvűen nevetett. Álta-
lában saját magán.

Piszke papa tengeres meséi

Történt egyszer, hogy miközben Lala a gyö-
nyörű, mélykék vízben úszkált, remek ötlet jutott 
eszébe. Móric, a holdhal, Ervin, a delfi n és Viki, 
a csikóhal játszott a közelben: bukfenceztek, bo-
londoztak az óceán vizében. Kicsit távolabb Ga-

besz azt próbálta megállapítani, hogy a víz 
mélyén fekvő kövek valóban kövek-e, 

avagy kőhalak, mint ő. 
Lala elbújt egy terebélyes szel-

lőrózsabokor mögé, és lemélyített 
hangon szólalt meg:

gy
erek

szo
ba
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– Tenger lakói, állatok és növények! Halak és 
nem halak! Gabesz vagyok, a világ legfélelme-
tesebb sziklahala! Bejelentem, hogy nemsokára 
mindenkit felfalok! 

Móric, Ervin és Viki nevettek, és játszottak to-
vább. De Gabesz nagyon megĳ edt. 

– Jaj nekem! – kiáltotta vékony hangján. – Egy 
félelmetes szörny, akit ugyanúgy hívnak, mint en-
gem? Fel fog falni mindenkit? Engem is, akit szin-
tén Gabesznek hívnak?

– Ne félj! – úszott oda hozzá Viki. – Lala csak 
tréfál. Sziklahalak nem is léteznek.

– Miért, ők nem azok? – mutatott Gabesz két 
nagyobb kődarabra. 

– Nem. Azok kövek.
– És ha megnövök, én se leszek sziklahal?
– Nem leszel, mert nincs olyan – nyugtatta 

meg Móric. – Kőhal maradsz, csak egy kicsit na-
gyobbacska leszel. De igazából te sem kőből vagy.

Gabesz elgondolkodott. Már éppen kezdett 
megnyugodni, amikor Lala öblös hangon ismét 
megszólalt:

– Itt az ideje, hogy elfogyasszam az ebédemet!
A többiek nevettek. Gabesz is erre készült, ám 

ekkor óriási, sötét árnyat látott közeledni.
– Jön! Mégis felfal a sziklahalszörny! – esett 

kétségbe. 
A többiek rá se hederítettek. Csak Viki, a babo-

nás csikóhal szólt oda neki:
– Ne fesd az ördögöt a falra, vagyis a sziklaha-

lat a vízre, mert az rosszat jelent.
Gabesz körül egyre sötétebb lett.
– Márpedig valami jön! – kiáltott, de akkor már 

Lala lazac is a saját hangján beszélt. – Vigyázza-
tok! Cápa! – fi gyelmeztette Móricékat, akik megint 
felnevettek.

– Hagyd már abba! – vetette oda a holdhal. – Ez 
nem vicces!

– De nem ám! – sápítozott Lala. – Menekülje-
tek!

A kis barátok ekkor vették észre a hatalmas 
árnyékot. Tényleg egy cápa közeledett! Ervin, a 
delfi n azonnal szembefordult vele, míg a többiek 
a kövek mögé bújtak. Lalának, mint mindig, most 
is eszébe jutott valami, és mint mindig, most is 
könnyed mozdulattal hajtotta végre, amit kigon-

dolt. A cápa felé úszott, és amikor az kitátotta a 
száját, hogy bekapja, villámgyors mozdulat-
tal elkanyarodott. Ezzel elterelte a fi gyelmét. 
Közben Ervin farkasszemet nézett a félel-
metes ragadozóval, aki ettől úgy meghök-
kent, hogy meglepetésében megfordult, és 
elúszott. 

– Játsszatok tovább, csak lazán, csak lazán 
– mondta Lala. – Végül is nem történt semmi 

különös. Aztán elváltoztatta a hangját: – Gabesz 
kőhal azonnal jelentkezzen a szellőrózsa 

alsó ágánál! Ő fi gyelmeztetett a ve-
szélyre, ezért óceáni lovaggá ütésben 
részesül! Ez az ütés nem fáj! Csak a 

neve ütés! Ez kitüntetés! 
– Jaj, Lala, nincs olyan, hogy óceáni 

lovaggá ütés – mosolygott Viki.
– De igen, mostantól van! És az 
első kitüntetett Gabesz! – rikkan-

totta Lala, majd ünnepélye-
sen megveregette Gabesz 
buksĳ át.



Gyerekszoba

45

– Tenger lakói, állatok és növények! Halak és 
nem halak! Gabesz vagyok, a világ legfélelme-
tesebb sziklahala! Bejelentem, hogy nemsokára 
mindenkit felfalok! 

Móric, Ervin és Viki nevettek, és játszottak to-
vább. De Gabesz nagyon megĳ edt. 

– Jaj nekem! – kiáltotta vékony hangján. – Egy 
félelmetes szörny, akit ugyanúgy hívnak, mint en-
gem? Fel fog falni mindenkit? Engem is, akit szin-
tén Gabesznek hívnak?

– Ne félj! – úszott oda hozzá Viki. – Lala csak 
tréfál. Sziklahalak nem is léteznek.

– Miért, ők nem azok? – mutatott Gabesz két 
nagyobb kődarabra. 

– Nem. Azok kövek.
– És ha megnövök, én se leszek sziklahal?
– Nem leszel, mert nincs olyan – nyugtatta 

meg Móric. – Kőhal maradsz, csak egy kicsit na-
gyobbacska leszel. De igazából te sem kőből vagy.

Gabesz elgondolkodott. Már éppen kezdett 
megnyugodni, amikor Lala öblös hangon ismét 
megszólalt:

– Itt az ideje, hogy elfogyasszam az ebédemet!
A többiek nevettek. Gabesz is erre készült, ám 

ekkor óriási, sötét árnyat látott közeledni.
– Jön! Mégis felfal a sziklahalszörny! – esett 

kétségbe. 
A többiek rá se hederítettek. Csak Viki, a babo-

nás csikóhal szólt oda neki:
– Ne fesd az ördögöt a falra, vagyis a sziklaha-

lat a vízre, mert az rosszat jelent.
Gabesz körül egyre sötétebb lett.
– Márpedig valami jön! – kiáltott, de akkor már 

Lala lazac is a saját hangján beszélt. – Vigyázza-
tok! Cápa! – fi gyelmeztette Móricékat, akik megint 
felnevettek.

– Hagyd már abba! – vetette oda a holdhal. – Ez 
nem vicces!

– De nem ám! – sápítozott Lala. – Menekülje-
tek!

A kis barátok ekkor vették észre a hatalmas 
árnyékot. Tényleg egy cápa közeledett! Ervin, a 
delfi n azonnal szembefordult vele, míg a többiek 
a kövek mögé bújtak. Lalának, mint mindig, most 
is eszébe jutott valami, és mint mindig, most is 
könnyed mozdulattal hajtotta végre, amit kigon-

dolt. A cápa felé úszott, és amikor az kitátotta a 
száját, hogy bekapja, villámgyors mozdulat-
tal elkanyarodott. Ezzel elterelte a fi gyelmét. 
Közben Ervin farkasszemet nézett a félel-
metes ragadozóval, aki ettől úgy meghök-
kent, hogy meglepetésében megfordult, és 
elúszott. 

– Játsszatok tovább, csak lazán, csak lazán 
– mondta Lala. – Végül is nem történt semmi 

különös. Aztán elváltoztatta a hangját: – Gabesz 
kőhal azonnal jelentkezzen a szellőrózsa 

alsó ágánál! Ő fi gyelmeztetett a ve-
szélyre, ezért óceáni lovaggá ütésben 
részesül! Ez az ütés nem fáj! Csak a 

neve ütés! Ez kitüntetés! 
– Jaj, Lala, nincs olyan, hogy óceáni 

lovaggá ütés – mosolygott Viki.
– De igen, mostantól van! És az 
első kitüntetett Gabesz! – rikkan-

totta Lala, majd ünnepélye-
sen megveregette Gabesz 
buksĳ át.



Gyerekszoba

46

Márton-nap alkalmából készíts libákat! Sem-
mi másra nincs szükséged, csakis a saját te-
nyeredre. Fektesd a tenyeredet egy lapra, 
majd rajzold körbe, pontosan az ujjaid men-
tén. Vágd ki a formát, majd öltöztesd fel a kie-
gészítőkkel. Készíts neki lábat, szárnyat, csőrt 
– akár díszes sállal vagy masnis szalaggal is 
díszítheted a csinos kis nyakát. Ha hurkapál-
cára ragasztod, bábozhatsz is vele.

Makkot szedtem tölgy alatt,
gyorsan telt a nagy kalap.
Tudtam én már előre,
mit csinálok belőle:

kutyát, macskát,
gólyát, darut,
zsiráfot is,
hosszú nyakút,

csacsit, lovat,
bocit, kecskét,
s a végén egy –
makk-emberkét…

Makkból lesz a hasa, feje,
gyufaszálból lába, keze…
Makk-kalap lesz a kalapja,
hogy ne fázzon a kobakja.

Szalai Borbála: Makk-emberke
ŐSZI VERSAJÁNLÓ

Egy 
tenyérnyi 

liba

Huncut levélfejek
A szép őszi napokon a családi séta alkal-
mával gyűjts színes őszi faleveleket! Szi-
vacs vagy puha textil segítségével óvatosan 
töröld őket szárazra. Ha levegőn hagyod 
rövid ideig, akkor maguktól is megszárad-
nak. A leghatásosabb az, ha lepréseled a 
leveleket, mert akkor minden levél „arcán” 
az apró ránc is kisimul. Akkor sincs baj, ha 
nincs elég türelmed kivárni, legfeljebb jól 
fésült frizura helyett rakoncátlan frizurát 
kapsz majd. Amíg száradnak a levelek, ad-
dig rajzolj kedved és elkézelésed szerinti 
mókás, huncut, vicces kicsi, kerek, dundi 
vagy éppen sovány fejeket. Már csak egy 
kis ragasztóra van szükséged: helyezd a 
száraz faleveleket a megrajzolt fejekre ked-
ved szerint. Ha ezzel is elkészültél, és van 
még kedved hozzá, tetszés szerint díszít-
heted a rajzlapod szélét, így fényképkeret 
lesz a végeredmény. Akaszd egy neked tet-
sző helyre, ahol mindenki megcsodálhatja, 
aki látogatóba érkezik hozzátok…
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Közeleg a tél, az erdő állatainak sok-sok eleséget kell gyűjteniük. Nincs könnyű dolga a vaddisznónak 
sem, mert a lepotyogó falevek eltakarják a makkokat. Kész labirintus, mire megtalálja az apró termése-
ket. Segíts neki, hogy ő se maradjon éhen a télen!

A feladatokat 

és a rajzokat készítette:Makkról álmodó éhes vaddisznó
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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 14 és 18 óra között hívható 06-1-205-3045 te-
lefonszámon.

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.

Telefonos jogsegély szolgálat a 296-1438-as te-

lefonszámon, hétfőn 14:00–16:00 óra között és  

szerdán 8:00-9:00 óra között.

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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Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal!Telefon: 06-20-980-3957

Házhoz járó fodrász. Női, férfi  hajvágás, festés, dauer. T: 290-4382

Kőműves és szakipari munkákat vállal leinformálható cég akár alpin-
technikával is. 20/9-720-951 

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

Takarítónőt, bejárónőt keresek kispesti családi házunkba rendszeres, 
de rugalmas időbeosztással. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 06-
20/967-5387 

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

Német nyelvoktatás általános iskolásoknak 2000,- Ft/60 perc. Szom-
batonként két órás foglalkozások 3000,-Ft/120 perc  T: 30/873-7729 

Eladó egy ETALON Vital 1000W háromkerekű elektromos moped. Új-
szerű állapotban, másfél éves, 687 Km-t futott. Ár: 220000,- Ft. Érdek-
lődni: 06-30-905-20-27 

Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta, ké-
szítés-szerelés különböző kivitelben garanciával. Redőny gurtnicsere, 
átalakítás, javítás, napellenző ponyvacsere, egyéb árnyékoló javítás. 
Nemeskéri Árnyékolás: 06-20-971-9201, 257-1875

Víz-gáz, villanyszerelő, burkoló, kőműves, ács, parkettás munkát vál-
lalunk. Tel: 06-20-324-6186

ANGOL és NÉMET nyelvoktatás minden szinten a XVIII. kerületben. 
Egyéni oktatás gyermekeknek és felnőtteknek online, vagy személye-
sen a pestszentimrei nyelviskolánkban. Az óvodásokat és általános is-
kolásokat kis létszámú tanfolyami csoportjainkba is szeretettel várjuk. 
www.tanfolyamaink.com Tel: 0670-388-1333 

Karbantartó gondnokot keresünk Kispesti intézményünkbe, heti 5 nap, 
napi 3 órás munkaidőben. Jelentkezéseket az iroda@jrsz.hu címre várjuk! 

Tetőfedő bádogos ácsmester, lapostető szigetelés, plusz anyagot is biz-
tosítok 0620/281-2547 

Gázkészülék-javítás, -karbantartás, -csere. Komplett épületgépészeti 
rendszerek tervezése, kivitelezése. Kaiser Viktor 06-309-400-495 Hét-
végén is! 

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

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

Masszázs és csontkovács kezelés. Ha fáj a háta, stresszes az 
élete, fejfájás kínozza, jöjjön el megoldást találok problémá-
jára. Kovács Edit. 06-30-384-4933 

Randizz nálunk a bőröddel! Téged is vár Csom Barbara koz-
metikus mester az Imre Udvari szalonjában. Velünk többet 
hozhatsz ki magadból. www.kozmetikusbudapest.hu Tel.: 
(30) 624-4816

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhá-
rítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb ja-
vítások, SOS munkák: 30/622-5805, 20/492-4619

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

Fiatal értelmiségi házaspár életjáradékot fi zetne. Keressen bizalom-
mal: 06-70/252-48-97 

XVIII. kerület Ráday Gedeon utcában őrzött mélygarázsban 
parkolóhelyek 14.500 Ft+közös költség/hó ártól kiadók. Te-
lefon +36-20-540-02-35



hirdetés
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

- AKÁR INGYEN

ÁLLATPATIKAPESTIMRE
ÉLŐSKÖDŐK ELLENI KÉSZÍTMÉNYEKGYÓGYTÁPOK

06 1 295  3085

WWW.SZENTBERNAT.HU

VÉNYKÖTELES ÉS VÉNY NÉLKÜLI ÁLLATGYÓGYSZEREK
FÉREGHAJTÓK GYÓGYSZEREK HASZONÁLLATOKNAK

1188 BUDAPEST KISFALUDY U. 55/A

 

 

Gyere hozzánk dolgozni Vecsésre!
Azonnali kezdéssel keresünk

futárokat, 
és éjszakás raktárosokat!

06-20-495-40-86
karrier@famafutar.hu




