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A kérdőívvel kapcsolatban Lévai István Zoltán al-
polgármester kiemelte, hogy a mostani igényfel-
mérés iránymutató. A cél az, hogy a kerület ve-
zetése lássa, milyen fejlesztésekhez kell pénzügyi 
lehetőségeket keresni, legyen szó saját, fővárosi 
vagy európai uniós pályázati forrásokról.

a szándék megVan
Az alpolgármester elmondta, hogy a kerület 

vezetősége szeretné javítani a kerékpáros közle-
kedés feltételeit, biztonságát, de ehhez szüksége 
van a lakosság segítségére is.

– Látnunk kell, hogyan viszonyulnak a 
kerületben élők a kerékpározáshoz. Sze-
retnénk, hogy javuljanak a kerékpáros 

közlekedés feltételei, lehetőségei, de ez 
egyrészt nagyon sok pénzbe kerül, 

másrészt nem csak kerületi feladat, 
hiszen például a fővárossal való 
együttműködés nélkül nem való-
sítható meg – fogalmazott, hozzá-

téve, hogy akik szeretnek biciklizni, 
és akarják a kerékpárutakat, azoknak azt is meg kell 
érteniük, hogy egyik napról a másikra nem lehet mind-
ezt megvalósítani. – Az önkormányzat saját pénzügyi 
ereje kevés, de az igények ismeretében tudunk pályázni 
fővárosi vagy európai uniós forrásokra. Ezért is fontos, 
hogy megtudjuk, mit gondolnak az itt élők a kerékpá-
rozásról, és mik azok a feladatok, amelyeket akár prak-

tikusan, olcsón is meg lehet valósítani, és mik azok, ame-
lyekhez több pénzre van szükség.

Várják a segítséget
A kerékpárutak létesítése azért is nehéz, mert a kerület 

főbb útvonalainak jó része a Fővárosi Önkormányzat keze-
lésébe tartozik, így közösen lehet fejleszteni.

– Várjuk, hogy minél többen küldjék vissza a kérdőívet, 
mert annak alapján tudjuk a valós igényeket képviselni a 
továbbiakban a főváros vagy a Pilisi Parkerdő Zrt. előtt. 
minél többen segítenek nekünk, annál jobban tudjuk kép-
viselni a helyiek érdekeit – mondta Lévai István Zoltán, aki 
egyébként, ha csak teheti, maga is szívesen biciklizik. – A 
kerékpározásnak nagy hagyománya van a kertvárosi terü-
leteken. Lőrincen és Imrén is szívesen közlekednek az em-
berek biciklivel. A helyi közlekedésen túl az is fontos, hogy 
könnyebben és biztonságosan lehessen eljutni más kerüle-
tekbe vagy akár a belvárosba is. A hangsúly a biztonságon 
van, hiszen a kerékpárútnak a balesetek megelőzésében is 
nagy szerepe van.

Még vAn idŐ A KérdŐÍv KitÖltésérE
A kerületi kerékpáros szokásokról és igé-
nyekről szóló kérdőív beküldési határideje 
módosult. Az önkormányzat november 15-ig 
várja a lakosság észrevételeit, javaslatait. A 
kérdőív online is kitölthető, vagy letölthető 
a www.bp18.hu oldalon. A kitöltött kérdő-
íveket a polgármesteri hivatal (1184 üllői út 
400.) portáján elhelyezett gyűjtődobozba is 
be lehet dobni, vagy a válaszokat e-mailben 
is vissza lehet küldeni a kerekpar@bp18.hu 
címre.
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CsAtornáZás

A nyár közepén fejeződött be a ke-
rületben a csatornahálózat bővítése, 
amelyre az érintett kerületrészek néme-
lyikében már mintegy ötven éve vártak 
a lakók. a legtöbb telektulajdonos a 
Városgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. 
szakembereit kérte fel a telken belüli 
csatornarákötésre. a századik ilyen 
munkát Pestszentimrén, a kálmán 
utcában végezték el.

tündérPArK

Az Erzsébet-Bélatelep közelében lévő 
erdőben október 17-én ünnepélyesen 
átadták a pihenésre és sportolásra 
egyaránt ideális tünde-parkot. a X. és a 
XVIII. kerület között elterülő határerdő-
nek a tünde, az álmos és a Frangepán 
utca kereszteződésében lévő bejáratától 
útbaigazító táblák segítségével néhány 
percnyi sétával juthatunk el az erdei 
tisztáson kialakított parkba. 

A KÖZ sZolgálAtáért 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége dél-pesti régiójának 
és a nemzeti Fórum XVIII. kerületi 
szervezetének javaslatára magas állami 
kitüntetésben részesült augusztus 20. 
alkalmából lévai István zoltán alpolgár-
mester. „a köz szolgálatáért” érdemjel 
ezüst fokozatát vehette át.  ennek 
apropóján a terveiről, az elképzeléseiről 
beszélgettünk vele.

tisZtA KéPEt 1956-rÓl!

 „A tudásunkkal segítenünk kell a fiatal 
történész nemzedéket, amelyet nem 
fertőztek meg az elmúlt évtizedek” 
– vallja krisár miklós nyugalmazott 
alezredes, aki katonatisztként hódme-
zővásárhelyen vett részt az 1956-os 
forradalmi eseményekben. október 
22-én krisár miklós lesz a 17 órakor 
kezdődő kerületi ünnepi megemlékezés 
szónoka a Béke téri kopjafánál.

BEindUlt A PlEr

Hét sikertelen próbálkozás után végre 
győzött a Pler-Budapest kézilabda-
csapat az nB I-ben. október 9-én a 
Vácot fogadta, és rendkívül fontos volt 
a két pont megszerzése. kiélezett küz-
delem végén 31-30-ra nyert hutvágner 
István csapata. a múlt szombaton 
azonban nem sikerült a folytatás, mert 
Balmazújvárosban 25-20-as vereséget 
szenvedett a Pler.
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közösség-
teremtés 
színházzal 
A lőrinci színpad 
a János vitéz című 
előadással kezdte meg 
a 21. évadját október 
16-án a rózsa Művelő-
dési házban.  

a lőrinci színpad az elmúlt 
húsz évben több mint het-
ven mesét állított színpadra, 
amelyeket főként klasszikus 
magyar és más népme-
sékből válogattak az öt–tíz 
éves korosztálynak, tudtuk 
meg tunyogi Istvántól, a lő-
rinci színpad igazgatójától. 
megalakulásuk óta a rózsa 
művelődési ház ad otthont 
az előadásaiknak, amelyeket 
az önkormányzat anyagi 
támogatásával hoznak létre.  
– amikor megszűnt az 
arany jános gyermekszín-
ház, honvágyat éreztem a 
vidéki társulatoknál eltöltött 
évtizedek után, hogy visz-
szatérjek a szülőhelyemre, 
Pestszentlőrincre, gyermek-
színházat létrehozni – mond-
ta Tunyogi István.  – azt 
gondoltam, hogy jó lenne, 
ha a gyerekek életéből nem 
maradnának ki a színhá-
zi élmények. így hoztuk 
létre 1995-ben a lőrinci 
színpadot, amely azóta is 
évadonként három bérletes 
előadást tart.  
a gyerekek a jános vitéz 
után decemberben a kislány 
és az angyal, márciusban a 
ludas matyi című előadást 
láthatják. a 2015/16-os 
évad megnyitóján tunyogi 
István után Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntötte 
a gyerekeket.  
– nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a gyerekek nemcsak 
tanórákon találkozhatnak az 
irodalmi művekkel, hanem 
színházi előadásokon is – 
mondta az alpolgármester. 
– mint ahogy tunyogi István 
említette, az előadásoknak 
közösségteremtő, összeko-
vácsoló ereje is van azzal, 
hogy a gyerekek együtt 
részesülnek maradandó 
színházi élményben.  
az alpolgármester beszá-
molt arról is, hogy a XVIII. 
kerületi önkormányzat a 
korábbi 3 millióról 4 millió 
forintra emelte a lőrinci 
színpad támogatását.

Ê Fülep e.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

SZáMÍt A 
BrINgáZóK 
véLeMéNye

   A kerületi kerékpáros
   szokásokat méri fel 
       az önkormányzat

� a kerületI kerékPározásI szokásokat és a BIcIk-
lIs közlekedéssel kaPcsolatos lakosságI Igé-
nyeket mérI Fel PestszentlőrInc-PestszentImre 

önkormányzata. az erre Vonatkozó kérdőíVet  
(3. oldal) noVemBer közePéIg lehet VIsszaküldenI.
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2 Közélet Garancia a szakértelemre és a szabályos szerződésre

KeréKgyártó györgy  

– Remélem, elégedett a mun-
kával – kérdezte Ughy Attila 
polgármester október 8-án dr. 
Orell Ferencet, az egyik Kál-
mán utcai ingatlan tulajdono-
sát. A Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. munkatársai 
ugyanis ezen a telken végezték 
el a századik csatornarákötést. 
Ez alkalomból egy kis ünnep-
séget szerveztek a háznál, ame-
lyen a céget Banyár László ve-
zérigazgató és munkatársai, az 
önkormányzatot pedig Ughy 
Attila mellett Lévai István Zol-
tán alpolgármester képviselte. 
Orell Ferenc habozás nélkül 
felelt a kérdésre:

– Igen. Csendesen és gyor-
san dolgoztak, nincs okom pa-
naszra.
A nyár közepén fejeződött be a 
kerületben az utóbbi évtizedek 
legnagyobb beruházása, a csa-

tornahálózat bővítése, amelyre 
az érintett kerületrészek né-
melyikében már mintegy öt-
ven éve vártak a lakók.

Beszállt az 
önkormányzat
A Budapest több kerületében 
zajló, 240 kilométer csatorna 
kiépítését célzó projekt gazdá-
ja a főváros volt, ám a kerületi 
önkormányzat több alkalom-
mal járult hozzá ahhoz anyagi-
lag is. Elsőként a közmű-hoz-
zájárulási díjat vállalta át az 
ingatlantulajdonosoktól, ami 
telkenként mintegy 40 ezer 
forintot jelentett. A képvise-
lő-testület a 2013. szeptember 
25-i ülésén pedig egyhangúlag 
döntött arról, hogy szociális 
alapon a telken belüli rákötés 
költségeihez is hozzájárul az 
önkormányzat, kamatmentes 
kölcsön formájában. Így az 
alacsony jövedelmű családok-

nak vagy az egyedülállóknak 
sem okozhatott gondot a rá-
kapcsolódás a rendszerre. 

Jelentős többletterhet jelen-
tett az önkormányzatnak az 
érintett útburkolatok helyreál-
lítása. A Fővárosi Önkormány-
zat európai uniós forrásokból 
finanszírozta a projektet, és a 
visszaaszfaltozást szigorúan 
csak a felbontás nyomvonalá-
ban lehetett pályázati pénzből 
megoldani. A helyi önkor-
mányzat vállalta, hogy saját 
erőből teljes felületen állítja 
helyre a burkolatot. A későb-
biekben pedig egy járdaépítési 
és -felújítási programot is rá-
kapcsolt a csatornázásra, tehát 
a hálózat kiépülésével egy idő-
ben kapott új utakat és járdá-
kat a kerület.

Idén még 
50 lehet
– Sokat gondolkodtam, hogy 
melyik céget bízzam meg a tel-
ken belüli csatornarákötéssel 
– mesélte az egyébként jogász-
végzettségű Orell Ferenc. – 
Számos ajánlatot kaptam, tele 
volt a postaláda szórólapokkal, 
de egyedül a Városgazdánál 
éreztem garanciát arra, hogy 

megvan a megfelelő szakérte-
lem, és hogy a munkát szabá-
lyos szerződés alapján végzik 
el. Ráadásul az ár is megfelelő 
volt.

Az ingatlantulajdonos el-
mondta, némi utánajárásba 
került, amíg minden részletet 
megtudott, de a Városgazda 
ügyfélszolgálatán készségesek 
voltak a munkatársak, így nem 
volt bonyolult feladat szerző-
dést kötni.

– A szüleimmel 1938-tól 
éltünk itt. Engem elszólított az 
élet, vidékre költöztem, és sok-
sok évtized után tértem ide 
vissza a feleségemmel. Nagyon 
örülök, hogy végre a csatorna 
is megvan – jelentette ki Orell 
Ferenc.

A rákötések tovább foly-
nak. Vargáné Gedei Anikó, a 
Városgazda ügyfélszolgálati 
osztályvezetője úgy tájékozta-
tott, hogy ötszáz ügyfél kérte 
a cégtől a műszaki tervek elké-
szítését, s ebből háromszázan 
magát a rákötési munkát is 
megrendelték. Lepsényi Tibor 
műszaki és városüzemeltetési 
igazgató szerint idén a nagy 
hidegek beállta előtt még leg-
alább ötven rákötést tudnak 
elvégezni.

� a legtöbb telektulajdonos a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. szakembereit 
kérte fel a telken belüli csatornarákötésre. 

a századik ilyen munkát Pestszentimrén, a kál-
mán utcában végezték el.

Ughy Attila polgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester köszöntötte dr. Orell Ferencet

Városkép I Budapest, XVIII. kerület pestszentlőrInc–pestszentImre Önkormányzatának díjtalan kÖzéletI lapja
Megjelenik kéthetente 45 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 296-0397 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. n Munkatársak: Csernai Mariann, 
Fülep Erzsébet, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Puskás Attila, Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Ványi Ákos 

n Gyártás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ n Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: (88) 541-631 n Felelős vezető: Horváth Gábor 
n Terjesztés: Feibra Kft. n Felelős vezető: Justin István ügyvezető igazgató n Tel.: (06) 1 340-9921

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog 
fenntartva. A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy 
a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes 

hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Megvan 
a századik
Gyors ütemben köti be a csatornákat a Városgazda

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

Fidesz–KDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt
Fidesz–KDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MSZP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

hAvAsi Zoltán
Fidesz–KDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MSZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János
Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-KDNP
06-20-223-8919 
Minden hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között az Eötvös iskolában.

tÓth KálMán

Fidesz–KDNP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JOgI tANácSADáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

POLgárMeSterI HIvAtAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HUNyADKürtI SZILvIA

aljegyző, irodavezető
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

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

BUDAPeSt FővárOS 
KOrMáNyHIvAtALA XvIII. 

KerüLetI HIvAtALA
Városház u. 16.
tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

HODrUSZKy cSABA
tel.: 296-1400/2280-as 

mellék
Ügyfélfogadási idő:  

H.: 13.30–18, Sz.: 8–12 
és 13–16, P.: 8–12

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

OKMáNyIrODAI OSZtáLy 
Batthyány u. 80.  
Városház u. 16.
Időpontfoglalás
Tel.: 296-1453,

www.magyarország.hu
H. és Sz: 8–18, K. 

és Cs: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, 
K.: 8–12 és 13-16, Cs.: nincs 

félfogadás, P.: 8–12
 ...............................................................................

KöZJegyZőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSeBőK ZOLtáN  
SZAKreNDeLő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINtér KáLMáN  
SZAKreNDeLő
Nemes u. 18

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

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

reNDőrKAPItáNySág
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűZOLtó-PArANcSNOKSág
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KöZBIZtONSágI ceNtrUM
Kondor B. sétány. 1.

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

IMre-PONt
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

www.bp18.hu
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3KözéletAz Erzsébet-Bélatelep közelében lévő erdőben átadták a Tünde-parkot

� az erzsébet-Bé-
latelep közelében 
lévő erdőben 

október 17-én ünne-
pélyesen átadták a 
pihenésre és sporto-
lásra egyaránt ideális 
tünde-parkot. 

FüLeP erZSéBet   

A X. és a XVIII. kerület között 
elterülő Határerdőnek a Tünde, 
az Álmos és a Frangepán utca 
kereszteződésében lévő bejára-
tától útbaigazító táblák segít-
ségével néhány percnyi sétával 
juthatunk el a Tünde-parkba, 
amely valójában egy szép nagy 
erdei tisztás. Ahogy a terület 
neve is sejteti, egy kellemes, 
szinte meseszerű helyen találjuk 
magunkat, ahová remek progra-
mokat lehet szervezni családdal, 
baráti társasággal, vagy akár 
egyedül is kimehetünk.

tündérmeséBe 
Illő hely
Ha sportolni szeretnénk, akkor 
ott van a focipálya vagy a koco-
gásra is alkalmas kiszélesített 
erdei út. Ha sétálós programot 
választunk, és elfáradunk, akkor 
megpihenhetünk az egyik erdei 
padon. És ha a szabadban sze-
retnénk sütni vagy főzni, akkor 
a két szépen kialakított tűzra-

kó helyen erre is módunk van.   
A frissen elkészült ételt vagy a 
magunkkal vitt elemózsiát az 
erdei asztaloknál kulturáltan 
fogyaszthatjuk el. Ha közben 
eleredne az eső, akkor sem kell 
bőrig ázni, mert egy tágas, asz-
tallal, paddal ellátott fedett pi-
henőhelyen folytathatjuk a prog-
ramunkat. Ezt a tündérmesébe 
illő környezetet Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzatá-

nak anyagi támogatásával a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Budapesti Erdésze-
te alakította ki. 

A Tünde-parkot múlt szom-
baton Kucsák László ország-
gyűlési képviselő és Dömötör 
István alpolgármester bográcsos 
főzéssel egybekötött ünnepségen 
adta át a kerületi lakosoknak. 
Az alpolgármester elmondta, 
hogy gyermekkorában a nyarak 
nagy részét itt töltötte a baráta-

ival. Amikor fiatal felnőttként 
erre járt, már nem hasonlított 
az erdő a régire, mert az uta-
kat visszavette a természet.  
A terület az utóbbi években ismét 
a szebbik arcát mutatja a Pilisi 
Parkerdő Zrt. munkatársainak 
köszönhetően. Az erdőbe vezető 
utat lezárták, hogy gépkocsival 
ne lehessen behajtani, ezzel meg-
akadályozták, hogy az autósok 
itt rakjanak le sittet és egyéb 

hulladékot. Az önkormányzattal 
közösen rendszeresen szervez-
nek szemétgyűjtési akciót a kör-
nyékbeli lakosok bevonásával. 

Védjük meg 
a környezetet!
Dömötör István kifejezte azt 
a reményét, hogy az erdő nem 
esik rongáló kezek áldozatául.  
Kucsák László az ünnepi pilla-
natokban megemlítette, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
a főváros harmadik legnagyobb 
erdőterülettel rendelkező kerü-
lete, a pesti oldalon pedig itt a 
legnagyobb az összefüggő zöld-
terület. A csaknem 500 hektár 
összterületű erdős résznek az 
a legfontosabb „feladata”, hogy 
hozzájáruljon az emberek jó 
közérzetéhez. 

Közös érdekünk, hogy minél 
több ilyen kellemes hely legyen a 
kerületben, mint amilyet a Pilisi 
Parkerdő Zrt. az önkormányzat-
tal közösen most adott át a ke-
rület lakosainak.

erdő Mellett 
de jó lakni
Pihenésre és sportolásra egyaránt ideális a hely

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A SOROmPó VÉD
A szemeretelepi vasúti átjáró két évvel ezelőtti modernizálása ké-
nyelmesebbé, kulturáltabbá tette a közlekedést a vasúti megálló-
hely körül. Ugyanakkor időről időre felmerülnek lakossági észrevé-
telek az átjáró működésével kapcsolatban. Egy olvasónk tette fel a 
kérdést, hogy mi indokolja a hosszú várakozási időt a gyalogosok 
számára. Ugyanis a szemeretelepi fénysorompó már akkor tilos 
jelzést mutat, amikor a közeledő vonat még a ferihegyi állomást 
sem éri el.

„A Vecsés felől érkező vona-
tok esetén már akkor leen-
gedik a sorompót, mikor a 
szerelvények még a Ferihegy 
állomásra sem érnek be, így 
a vonatok igen jelentős há-
nyadánál az tapasztalható, 
hogy zárt sorompó után a 
vonat még két megállónál is 
vesztegel. miért kell emiatt 
kánikulában vagy hidegben 
6-8 percet várni a vonat át-
haladására?” – tette fel a 
kérdést az olvasónk.

A mÁV Zrt. a válaszában 
felhívja a figyelmet arra, hogy a szemeretelepi sorompóberendezés a vonatköz-
lekedés hatására önműködően csukódik le. Ha a fénysorompókon megjelenik a 
piros fény, akkor az útátjáróba közúti közlekedő már nem hajthat be, így a gyalo-
gosközlekedés sem megengedett.

A hosszúnak tűnő várakozási időt az okozza, hogy a vasútvonal felújításakor 
tervezettel ellentétben a Szemeretelep megállóhely nem szűnt meg. „Ezért állt 
elő az a helyzet, hogy a vasúti átjáró közelítési szakaszában Vecsés irányából két 
vasúti megállóhely is található. A sorompót a ferihegyi megállóba érkező vonat 
esetén az automatika lecsukja, mert az útátjáró közelében van a Liszt Ferenc repü-
lőtérre vezető út kereszteződése, és a közúti lámparendszernek is segítenie kell az 
útátjáróból érkező forgalom kihaladását.”

A vasúttársaság közlése szerint a szemeretelepi megállóhely megszüntetéséig 
sajnos nincs lehetőség az útátjáró zárva tartási idejének érdemi csökkentésére. 
Ugyanakkor a jelenlegi – félsorompóval kiegészített fénysorompós – megoldás 
zárva tartási ideje sokkal rövidebb, mint amilyen a teljes csapórudas sorompóé 
volt. A régi sorompón évtizedekig látható volt a „10 percen túl is zárva tartható” 
felirat.

Ê P. A.

KérDőÍv A KeréKPárOZáSróL
A kérdőív célja, hogy felmérje és megismerje a lakosság kerékpáros szokásait, a fejlesztés igényeit. A kitöltött 
kérdőíveket 2015. november 15-ig várjuk a kerekpar@bp18.hu e-mail címen vagy a Polgármesteri Hivatal (1184 
Bp., Üllői út 400.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, illetve online kitöltésre van lehetőség a www.bp18.hu 
oldalon.  A gyűjtődobozok további listája megtalálható a bp18.hu oldalon.

1. MILyeN gyAKrAN KöZLeKeDIK KeréKPárrAL? (Csak egy válasz adható meg.)

 naponta, időjárástól függetlenül  hetente  alkalmanként

 naponta, időjárástól függően   havonta  nem közlekedik kerékpárral

2. MILyeN céLLAL KöZLeKeDIK KeréKPárrAL?

 munkahelyre járás    szabadidő, kirándulás

 iskolába járás    vásárlás, ügyintézés

 sport     egyéb: ……………………………………………

3. A KerüLeteN BeLüL MILyeN útvONALAKON SZOKOtt KeréKPárrAL KöZLeKeDNI? …………………………
…………………................................................................................................................................................................................

4. KérJüK, értéKeLJe BUDAPeSt XvIII. KerüLetBeN A KeréKPárOS KöZLeKeDéS FeLtéteLeIt, 
INFrAStrUKtúráJát. (1-nem megfelelő, …5-nagyon jó) (Csak egy válasz adható meg.)

 5        4        3        2       1 

5. HOvA JAvASOLNA A KerüLetBeN tOváBBI KeréKPárUtAt? .....................................................................................

……………………………………………........................................................................................................................................

6. HOL HeLyeZNe eL KerüLetüNKBeN KeréKPártárOLóKAt? ......................................................................................

7. KérJüK, ADJA Meg LAKóHeLye IráNyÍtóSZáMát: 
8. HALLOtt-e Már AZ öNKOrMáNyZAt „LeNDüLetBe HOZZUK!” - INgyeNeS LAKOSSágI SPOrtPrOgrAM 

KeretéBeN SZerveZett KeréKPártúráKróL?   igen   nem

9. AMeNNyIBeN váLASZA IgeN, HONNAN érteSüLt A PrOgrAMróL? (Csak egy válasz adható meg.)

 Városkép újság  www.bp18.hu honlap  TV18  ismerős   hírlevél 

  egyéb: ...................................................                                                                            Köszönjük válaszát!

Dömötör István 
alpolgármester 
és Kucsák László 
országgyűlési 
képviselő a 
Pilisi Parkerdő 
Zrt. erdészeti 
veszetőjével,       
dr. Boda Zoltánnal 
közösen adta át    
a parkot
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4 Fokozatosan megújulnak a bölcsődeudvarokKözélet

Kedves XVIII. 
kerületi Idősek!

,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért 
tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemel-
ték, (…) hanem azért, mert a lélek még érzéke-
nyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, 
óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelení-
tett meg, amely a fiatalabbak számára vonzók 
és kívánatosak voltak! Az öregember akkoriban 
nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: 
nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem 
hogy ki lakik benne!” Amikor Idősek hónapja 
alkalmából köszöntöm Önöket, akkor müller 
Péter szavai egyaránt töltenek el büszkeséggel 
és felelősséggel. Büszkeséggel, hiszen az életem 
minden fontos pillanatában, sorsfordító idősza-
kában vagy éppen a nehéz döntéseim alkalmával 
mellettem állt egy-egy nálamnál tapasztaltabb, 
bölcs idős családtag, barát vagy kolléga, akinek 
élettapasztalata, higgadtsága a kérdésekre tudta 
a választ, a válaszutaknál megmutatta a helyes 
irányt. Egy idős ember valóságos iránytű az 
életünkben. Önök már megvívták az élet nagy 
és merész csatáit, melyeknek tapasztalatai idő-
vel bölcsességgé nemesedtek. Rajtunk áll, hogy 
megtanítjuk-e gyermekeinknek, unokáinknak, 
hogy tisztelniük, becsülniük kell az idős embe-
reket, legyen ez a gondolat bármennyire is ősi. 
Ebben rejlik a mi felelősségünk. 

A magyar nyelv nagyon találó: amikor azt 
mondjuk, köszöntjük idős embertársainkat, ak-
kor abban benne rejlik a köszönet szó is. Ezért 
szeretném ezúton kifejezni a magam és a fiata-
labb generációk őszinte köszönetét, és kívánom 
Önöknek, hogy az év minden napján, életük 
minden percében érezzék a család, a társada-
lom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van 
Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amiket 
jobban tudnak, vagy amit csakis Önök tudnak. 

Kucsák László 
országgyűlési képviselő

magyar címerek 
az interneten
Elindult a Magyar címerek című web-
oldal. A szerkesztők tájékoztatása 
szerint ez a páratlan adatbázis 3046 
település, a főváros és kerületei, a 19 
megye, királyaink és történelmi vár-
megyéink címereit, azok szöveges 
magyarázatát, valamint 1363 helyen a 
települési címerekhez kapcsolódó jel-
képhasználatról szóló rendeleteket is 
tartalmazza a www.magyarcimerek.hu 
cím alatt.

Az oldal azért startolt most, mert idén ősszel 
lesz 25 éve annak, hogy a települések, amellett, 
hogy szabadon dönthetnek az önkormányza-
tukról, szabadon választhatják meg a helyi jel-
képeiket is.

ma még száznál is több hazai település nem 
rendelkeznek címerrel, ezért a szerkesztők nem 
tekintik lezártnak az internetes gyűjteményt. 
Kérésre minden településnek ellenszolgáltatás 
nélkül készítik el a címerét. Azt is vállalják, 
hogy a kistelepülések meglévő címereiről di-
gitális reprodukciókat készítenek, hogy méltó 
módon őrizzék meg azokat az utókor számára. 
A megjelentetett információk tekintetében to-
vábbra is várják az észrevételeket, javaslatokat.

A magyar címerek a kultúrakategóriában 
pályázik Az év honlapja 2015 címre, s három 
területen is versenyben van. A kategóriánkénti 
díjról a szakmai zsűri dönt majd, de a közön-
ségszavazás a Facebookon zajlik. A technológi-
ai versenyben a 100%-os technikai és 100%-os 
tartalmi indexükkel jelenleg vezetnek. 

A Szent Korona 
és az alkotmány
A magyar történeti alkotmányról, első-
sorban annak szentkorona-tan szerinti 
értelmezéséről tartott előadást varga 
tibor jogtörténész a Jobbik Xviii. ke-
rületi szervezetének nemzeti estek so-
rozatában.

 
Az előadás keretében a honfoglalástól Szent 
István intelmein, az 1222-es Aranybullán és a 
reformkoron át egészen a második világhábo-
rúig kaptunk bepillantást magyarország törté-
nelmi eseményeibe. mindezen túl ismereteket 
szerezhettünk az ősiség törvényéről, a szokásjog 
egykori elfogadottságáról és végül a második 
világháborút követő évtizedek alkotmányozási 
módozatairól.

Varga Tibor hosszan beszélt arról, hogy mi-
ként változtak, fejlődtek a történeti alkotmány 
szabályai, és hogyan működött a jogrend ma-
gyarországon addig, amíg ezeket a szabályokat 
1949-ig nem rögzítették írott alkotmányként. A 
jelenlevők megtudhatták azt is, hogy egyes, még 
a 20. század elején is alkalmazott alkotmányos 
jelentőségű törvények és szokások eredete akár 
a 10. századig is visszavezethető.

A történész kifejtette a történeti alkotmány 
Szentkorona-tan szerinti értelmezését. Ez a tan 
a Szent Koronát önálló tudattal és cselekvőerő-
vel ruházza fel oly módon, hogy abban testesül 
meg a magyar történelmi alkotmány. Varga Ti-
bor a számos történelmi kort felidéző előadásá-
ban elismerte az alkotmányozás fontosságát, de 
véleménye szerint az írott alkotmány több rosz-
szat adott az emberiségnek, mint jót.  

– Az írott alkotmány megjelenése előtt egy-
értelmű szabályok határozták meg az emberek 
mindennapjait, mert azt vallották, hogy ami az 
őseik idejében jó volt, az nekik is az, ami pedig 
nem volt jó, vagy bűnös volt akkor, az most is az 
–  mutatott rá Varga Tibor.

Ê P. A.

Elhunyt 
matula 
Sándorné

még fel sem fog-
tuk igazán Kiss 
Kati néni halál-
hírét, máris egy 
újabb szomorú 
hír sokkolta a 
Kondort. El-
ment egy nagy-
szerű generáció 
másik legendás 
alakja, matula 
Sándorné (Ica 
néni) is. 

Őt is gyászolja a kerület, hiszen tanított 
a Kisfaludyban, a Lakatosban, a Kondor 
I-ben és végül nálunk, a Kondor Béla Ál-
talános Iskolában. Kedves személye, pre-
cízsége, alapos felkészültsége mindenki 
becsülését, szeretetét kivívta. mindenből 
a lehető legjobbat akarta kihozni. ma-
ximalista volt, elsősorban önmagával. 
Jó megjelenés, fegyelmezett magatartás, 
pontosság jellemezte. Tanóráin a környe-
zet védelmét, szeretetét hirdette, éppen 
ezért sokszor vitte kirándulni is a gyere-
keket.
Tanítványai nagyon szerették, ragaszkod-
tak hozzá. Ő pedig mindig nyitottan, kí-
váncsian várta a róluk szóló híreket. Na-
gyon fog hiányozni.
A temetése szeptember 18-án volt a Pest-
szentlőrinci temetőben.

Kedves XVIII. 
kerületi Idősek!
,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért 
tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemel-
ték, (…) hanem azért, mert a lélek még érzéke-
nyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, 
óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelení-
tett meg, amely a fiatalabbak számára vonzók 
és kívánatosak voltak! Az öregember akkoriban 
nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: 
nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem 
hogy ki lakik benne!” Amikor Idősek hónapja 
alkalmából köszöntöm Önöket, akkor müller 
Péter szavai egyaránt töltenek el büszkeséggel 
és felelősséggel. Büszkeséggel, hiszen az életem 
minden fontos pillanatában, sorsfordító idősza-
kában vagy éppen a nehéz döntéseim alkalmával 
mellettem állt egy-egy nálamnál tapasztaltabb, 
bölcs idős családtag, barát vagy kolléga, akinek 
élettapasztalata, higgadtsága a kérdésekre tudta 
a választ, a válaszutaknál megmutatta a helyes 
irányt. Egy idős ember valóságos iránytű az 
életünkben. Önök már megvívták az élet nagy 
és merész csatáit, melyeknek tapasztalatai idő-
vel bölcsességgé nemesedtek. Rajtunk áll, hogy 
megtanítjuk-e gyermekeinknek, unokáinknak, 
hogy tisztelniük, becsülniük kell az idős embe-
reket, legyen ez a gondolat bármennyire is ősi. 
Ebben rejlik a mi felelősségünk. 

A magyar nyelv nagyon találó: amikor azt 
mondjuk, köszöntjük idős embertársainkat, ak-
kor abban benne rejlik a köszönet szó is. Ezért 
szeretném ezúton kifejezni a magam és a fiata-
labb generációk őszinte köszönetét, és kívánom 
Önöknek, hogy az év minden napján, életük 
minden percében érezzék a család, a társada-
lom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van 
Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amiket 
jobban tudnak, vagy amit csakis Önök tudnak. 

Kucsák László 
országgyűlési képviselő

A Szent Korona 
és az alkotmány
A magyar történeti alkotmányról, első-
sorban annak szentkorona-tan szerinti 
értelmezéséről tartott előadást varga 
tibor jogtörténész a Jobbik Xviii. ke-
rületi szervezetének nemzeti estek so-
rozatában.

 
Az előadás keretében a honfoglalástól Szent 
István intelmein, az 1222-es Aranybullán és a 
reformkoron át egészen a második világhábo-
rúig kaptunk bepillantást magyarország törté-
nelmi eseményeibe. mindezen túl ismereteket 
szerezhettünk az ősiség törvényéről, a szokásjog 
egykori elfogadottságáról és végül a második 
világháborút követő évtizedek alkotmányozási 
módozatairól.

Varga Tibor hosszan beszélt arról, hogy mi-
ként változtak, fejlődtek a történeti alkotmány 
szabályai, és hogyan működött a jogrend ma-
gyarországon addig, amíg ezeket a szabályokat 
1949-ig nem rögzítették írott alkotmányként. A 
jelenlevők megtudhatták azt is, hogy egyes, még 
a 20. század elején is alkalmazott alkotmányos 
jelentőségű törvények és szokások eredete akár 
a 10. századig is visszavezethető.

A történész kifejtette a történeti alkotmány 
Szentkorona-tan szerinti értelmezését. Ez a tan 
a Szent Koronát önálló tudattal és cselekvőerő-
vel ruházza fel oly módon, hogy abban testesül 
meg a magyar történelmi alkotmány. Varga Ti-
bor a számos történelmi kort felidéző előadásá-
ban elismerte az alkotmányozás fontosságát, de 
véleménye szerint az írott alkotmány több rosz-
szat adott az emberiségnek, mint jót.  

– Az írott alkotmány megjelenése előtt egy-
értelmű szabályok határozták meg az emberek 
mindennapjait, mert azt vallották, hogy ami az 
őseik idejében jó volt, az nekik is az, ami pedig 
nem volt jó, vagy bűnös volt akkor, az most is az 
–  mutatott rá Varga Tibor.

Ê P. A.

magyar címerek 
az interneten
Elindult a Magyar címerek című web-
oldal. A szerkesztők tájékoztatása 
szerint ez a páratlan adatbázis 3046 
település, a főváros és kerületei, a 19 
megye, királyaink és történelmi vár-
megyéink címereit, azok szöveges 
magyarázatát, valamint 1363 helyen a 
települési címerekhez kapcsolódó jel-
képhasználatról szóló rendeleteket is 
tartalmazza a www.magyarcimerek.hu 
cím alatt.
Az oldal azért startolt most, mert idén ősszel 
lesz 25 éve annak, hogy a települések, amellett, 
hogy szabadon dönthetnek az önkormányza-
tukról, szabadon vá- laszthatják meg a helyi 
jelképeiket is.

ma még száznál is több hazai település 
nem rendelkeznek cí- merrel, ezért a szer-
kesztők nem tekintik lezártnak az internetes 
gyűjteményt. Kérésre minden településnek 
ellenszolgáltatás nélkül készítik el a címerét. 
Azt is vállalják, hogy a kistelepülések meglévő 
címereiről digitális reprodukciókat készítenek, 
hogy méltó módon őrizzék meg azokat az utó-
kor számára. A megjelentetett információk te-
kintetében továbbra is várják az észrevételeket, 
javaslatokat.

A magyar címerek a kultúrakategóriában 
pályázik Az év honlapja 2015 címre, s három 
területen is versenyben van. A kategóriánkénti 
díjról a szakmai zsűri dönt majd, de a közön-
ségszavazás a Facebookon zajlik. A technológi-
ai versenyben a 100%-os technikai és 100%-os 
tartalmi indexükkel jelenleg vezetnek. 

Új gyep várta a Bambi bölcsiseit
huszonnégy kisgyerek szabadtéri játékához nyújt kulturált körülményeket a pest-
szentlőrinci Bambi bölcsőde felújított udvara. A játszóhelyen a gyenge minőségű 
régi talaj miatt az évek során kikopott a fű, eső után a sárba nem lehetett kiengedni 
a gyerekeket. Az önkormányzat gondoskodott arról, hogy az őszi szezonra jó minő-
ségű talaj és szép zöld gyep várja a kicsiket.

A bölcsőde megújult udvarához tartozó részleg-
ben tavaly új játszóeszközöket is telepítettek, ki-
építették a locsolórendszert, és térkőburkolatot 
készítettek.

– Az idei nyáron elvégzett talajcsere okozta a 
legnagyobb nehézséget, korábban ugyanis nem 
gondoltak arra, hogy a vékony, alig néhány cen-
tis földréteg alatt lévő kavicsos, köves réteg nem 
megfelelő – mondta az udvar október 7-i átadása-
kor Dömötör István alpolgármester, aki Kucsák 
László országgyűlési képviselővel és Galgóczy 
Zoltán alpolgármesterrel együtt tekintette meg, 
hogyan veszik birtokba megszépült játékbirodal-
mukat a bölcsődések.

Kucsák László elmondta, örül annak, hogy 
gyakran kell egy-egy örömteli esemény kapcsán 
ellátogatnia a kerületi bölcsődékbe, és reméli, 
hogy a jövőben még többször lesz erre lehetősé-
ge.

Az önkormányzat bölcsődeudvarok felújítá-
sát célzó programjának korábbi állomása a Csiga 
Biga bölcsőde volt, és a kerület – saját erőforrá-
saiból, illetve pályázatok segítségével – még több 
intézményben tervez hasonló fejlesztéseket. A 
közeljövőben KEOP-pályázat segítségével a La-
katos-lakótelepen lévő Csibekas bölcsőde udvara, 
illetve környezete újulhat meg.

Ê P. A.

Önkéntesek festettek az Alacskán
Pestszentlőrinc-Pestszentimre harmadik alkalommal vett részt a 72 óra kompro-
misszumok nélkül elnevezésű önkéntes programban. A városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. szervezésében az elmúlt években is több játszóteret, intézményke-
rítést, -udvart és lakótelepi dühöngőt újítottak fel, festettek át a kerületi, illetve a 
főváros más részeiből érkezett önkéntes fiatalok.

Az a tucatnyi fiatal, aki a borongós időjárás elle-
nére nem ijedt meg a szabadtéri munkától, októ-
ber 10-én az Alacskai játszótéren lévő fafelülete-
ket, rönkkerítést festette vidám színekre. 

– Tavaly a játszótér másik felén dolgoztunk, 
így adott volt az idei helyszín, hogy a teljes terüle-
ten elkészülhessen a festés. Nagyon örülök, hogy 
ennyien eljöttek, mert úgy vélem, hogy önkéntes 
munkát adni és abban részt venni is példamutató 
dolog – mutatott rá Vargáné Gedei Anikó, a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ügyfél-
szolgálati osztályvezetője. – Annak külön örülök, 
hogy nemcsak a 72 óra szervezésében érkeztek 
önkéntesek, hanem a közeli Ady Endre Általános 
Iskolából is jöttek néhányan segíteni.

Az Ady iskola diákjait Diráné Huszár Gertrúd 
tanárnő kísérte el, aki elmondta, hogy Dámsa Jó-
zsef önkormányzati képviselő szólt nekik a prog-
ramról.

– Négy diákunk vállalta, hogy a hétvégi csalá-
di programok függvényében hosszabb-rövidebb 
ideig részt vesz a kerítésfestésben.

Két egyetemista vezetésével hét-nyolc általános 
iskolás lány serénykedett az Alacska játszóterének 

megszépítésén. Ők a Regnum marianum Katoli-
kus Közösség Egyesület révén Pesthidegkútról, 
Solymárról és a Hűvösvölgyből jöttek Lőrincre.

– A közösségben elsődlegesen a gyerekek ne-
velésével foglalkozunk, ehhez kapcsolódva szí-
vesen veszünk részt minden hasonló kezdemé-
nyezésben. Gyerekként én is regnumos voltam, 
és most egyetemista társaimmal közösen szerve-
zünk a kisebbeknek programokat. Rendszeresek 
az összejöveteleink, sokat kirándulunk, és nya-
ranta táborozunk is – mondta az egyik kísérő, 
Utasi Mátyás. – A 72 óra kompromisszumok nél-
kül rendkívül népszerű a közösségünkben, több 
csoportunk is rendszeresen részt vesz benne.

A három történelmi egyház által 2006 óta év-
ről évre nagy sikerrel megszervezett akció Auszt-
riából indult. A kezdeményezés izgalmas pontja, 
hogy az önkéntes munkára jelentkező fiatalok 
nem tudják előre, mi lesz a feladatuk. A „Komp-
romisszumok nélkül” jelmondat mindenkinek 
mást jelent, de a legfontosabb az, hogy aki jelent-
kezik, vállalja, hogy bármilyen rátestált közösségi 
feladatot ellát ebben a három napban.

Ê-puskás-
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� az 1956-
os magyar 
szabadsághar-

cosok Világszövet-
sége dél-pesti régi-
ójának és a nemzeti 
Fórum XVIII. kerü-
leti szervezetének 
javaslatára magas 
állami kitüntetésben 
részesült augusz-
tus 20. alkalmából 
lévai István zoltán 
alpolgármester. „a 
köz szolgálatáért” 
érdemjel ezüst foko-
zatát vehette át.

Sütő-NAgy ZSOLt  

– Mit érzett, amikor értesült a 
kitüntetésről?

– meglepett, mert nagy meg-
tiszteltetésnek tartom, ugyan-
akkor el is gondolkodtatott, 
hogy miként tudom a jövőben 
megszolgálni az elismerést. Ez 
egy összetett díj, hiszen nyilván-
valóan az 56-os hagyományok 
ápolása motiválta a felterjesz-
tőt, de ennél lényegesen több 
szempontot vettek figyelembe az 
odaítélésekor.

a csaPatmunka 
sIkere a díj
– A hagyományok ápolása min-
den téren fontos a kerületben. 
A hagyományápolás mellett mit 
tart a legnagyobb sikerének?

– Részt vehettem abban a 
csapatmunkában, amellyel az 
eladósodottságból egy folyama-
tosan fejlődő kerületet alakí-
tottunk ki. Egy kerület eladó-
sodottságát általában kevésbé 
tudjuk átérezni, pedig ugyanaz 
játszódik le, mint amikor egy 
család kerül hasonló helyzetbe. 
Egyre kevesebbet költhet, előbb 
szórakozásra, majd öltözködés-
re, végül már az étkezésen is 

spórolni kell. Az önkormány-
zatnak számos önként vállalt 
feladata van, a közbiztonság tá-
mogatásától az oktatáson át az 
egészségügyig. Ha nem támo-
gatja külön a rendőrséget vagy 
a szakrendelőt, attól azok még 
működnek, de kevésbé hatéko-
nyan. Nekünk pedig éppen az 
a célunk, hogy az itt élők minél 
jobban érezzék magukat.

– A kerület átalakításában 
mit tart leginkább a saját mun-
kája gyümölcsének?

– A Városgazda létrehozását 
emelném ki elsőként. Korábban 

számos egymástól független, 
mégis összefonódó önkormány-
zati cég működött a kerületben. 
Sok volt az átfedés, miközben 
más területeken rendszeresen 
külső cégektől kellett megren-
delni a munkákat. most a járda-
építéstől a fakivágásig mindent 
magunk intézünk. Ehhez pedig 
helyi munkaerőt alkalmazunk, 
és ez kevesebbe is kerül, mint 
ha távoli kivitelezőket bíznánk 
meg. A cég a rábízott feladatokat 
a kerületben élők megelégedésé-
re végzi, költséghatékonyan és 
átláthatóan. Emellett különösen 

büszke vagyok a folyamatos 
sportfejlesztésekre, amelyek elő-
segítik, hogy egészségesebbekké 
váljanak a gyermekeink és mi 
magunk is.  

– Mi az, amit eddig nem sikerült 
megoldani, amiről úgy érzi, hogy 
ezzel még adósa a kerületieknek?

– Elsősorban a csapadékvíz-
elvezetés az, amit nem tudtuk 
megoldani eddig, de ez nem 
rajtunk múlott, hiszen a megol-
dás kulcsa a csatornázás. Ez egy 
hatalmas projekt, amely uniós 
és fővárosi forrásokból valósul 
meg, és hamarosan befejeződik. 
Ezt követően lehet a csapadék-
víz-elvezetést is megoldani, ám 
nagy kihívás, mert hatalmas 
forrásigénye van, amit a kerület 
önerőből nem tud finanszírozni. 
Ehhez is a fővárossal közösen 
kell megtalálni a forrásokat.

– A fejlesztések terén a ke-
rület mennyire kiszolgáltatott a 
fővárosnak?

– Nem érzem, hogy kiszol-
gáltatottak lennénk, én in-
kább összefogásról beszélek. 
Az természetes, hogy minden 
fejlesztést nem valósíthatunk 
meg önerőből, ehhez keressük 
folyamatosan a partnereket. A 
műfüves pályaépítési program 
az mLSZ-szel közösen folyik, a 
járda- és kerékpárút-hálózat fej-
lesztése önerőből történik, más 
programok pedig uniós, állami 
vagy fővárosi támogatással va-
lósulnak meg. A legfontosabb 

az, hogy a kerület korszerűsí-
tése folyamatos legyen, és amit 
magunk is meg tudunk csinál-
ni, azt csináljuk, és ne várjunk 
másra, ott viszont, ahol lehet-
séges vagy szükséges, keressük 
meg a partnereket.

tudatos 
koncePcIó
– Jelenleg is több beruházás ki-
vitelezése zajlik, ami alaposan 
felforgatja a kerület életét. Nem 
érzi úgy, hogy erősen igénybe ve-
szik az emberek türelmét?

– Ezzel tisztában vagyunk, 
ám a közterületeken folyó fej-
lesztéseket másként nem lehet 
kivitelezni. A csatornázás során 
rengeteg kényelmetlenség volt, 
de mondja meg, miként lehet 90 
kilométer csatornát úgy lefek-
tetni, hogy ne ássák ki hozzá az 
árkokat? A rákötések ugyancsak 
ásással járnak. Ezeket a kényel-
metlenségeket el kell viselni, 
hogy kényelmesebb, élhetőbb 
legyen a környezetünk. A mar-
gó Tivadar utcai körforgalom 
építése ideiglenes közlekedési 
átszervezéssel jár. Ám amikor 
átadják a csomópontot, bizton-
ságosabbá válik a közlekedés, és 
ez mindannyiunk érdeke. Per-
sze arra törekszünk, hogy mi-
nél kevesebb kényelmetlenséget 
okozzanak a fejlesztések. Erre 
jó példa a Kossuth tér átalakí-
tása, ahol a folyamatban lévő 

munkák ellenére meg tudtunk 
rendezni egy sörfesztivált, mert 
nem a teljes teret zártuk le, ha-
nem csak egy részét.

– A sokféle fejlesztés mennyire 
tekinthető egy átgondolt program 
részének?

– Teljesen tudatos koncepci-
ót alkotnak, amelyet három na-
gyobb csoportba lehet összegyűj-
teni. Az elsőbe az intézmények 
fejlesztése tartozik, amelynek 
keretében leginkább energetikai 
korszerűsítés valósul meg, s en-
nek köszönhetően jelentős meg-
takarítást érünk el. A második 
csoportba a közlekedésfejlesztést 
sorolom, mint amilyen a Gilice 
téri forgalom egyirányúvá tétele 
vagy az említett margó Tivadar 
utcai körforgalom kialakítása, a 
járda- és kerékpárút-fejlesztés. A 
harmadik az élhetőbb környezet 
kialakításáról szól, a csatornázá-
sától a közterek fejlesztésén át a 
sportpályák építéséig, korszerű-
sítéséig. minden azt a célt szol-
gálja, hogy a kerületi környezet 
XXI. századi legyen.

erőseBB 
közösségek
– Áttételesen a fejlesztések közé 
sorolhatjuk a Városgazda Után-
pótlás Akadémia megalakítását is. 
Ebben azonban a működő egyesü-
letek konkurenciát látnak. Való-
ban szükség volt az akadémiára?

– meggyőződésem, hogy si-
keres lesz, és ez nem a jól műkö-
dő egyesületek kárára történik. 
Részben olyan sportágakat karol 
fel, amelyeket eddig a kerületben 
nem lehetett űzni, mint amilyen 
a torna, a női kosárlabda. Egyéb 
szakosztályai a meglévő és fej-
lődő intézményhálózat jobb 
kihasználását segítik. A többi 
egyesület is megkapja a támoga-
tást, sőt a terveink szerint jobb 
lehetőségeik lesznek. Ennek ér-
dekében megállapodást terve-
zünk a Decathlonnal, amely je-
lentős kedvezményeket nyújtana 
minden egyesületnek. A cél az, 
hogy minél több gyermek és fel-
nőtt mozogjon a kerületben, és 
ennek révén minél összetartóbb, 
erősebb közösségek alakuljanak 
ki. Ezt szolgálják a kerületi ren-
dezvények is, amelyekhez a hát-
teret adják a megszépülő terek, 
parkok.      

   
„Minden azt a célt 
szolgálja, hogy a 
kerületi környezet XXi. 
századi legyen.”

Élhetőbb legyen 
a környezet
Lévai István Zoltán legfőbb célja az összetartó közösség

hirdEtés
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A tavaly megkezdett rehabili-
táció célja az, hogy egy széles 
körű szolgáltatásokat nyújtó 
szabadidőpark legyen a Laka-
tos-lakótelep szomszédságá-
ban. A tófelújítás első ütemében 
mintegy 1000 négyzetméteres 
egybefüggő vízfelület jött létre. 
A tó köré időjárástűrő és kevés 
gondozást igénylő évelő növé-
nyeket telepítettek. Hasonló 
elgondoláson alapul a tó másik 
felének a rekonstrukciója, de a 
park hátsó részében futó cső-
vezetékeket a tervek szerint egy 
bokros növényekből álló élőke-
rítés takarja majd el.

– Itt lesz az a füves terü-
let, ahol szeretnénk tűzrakó, 
bográcsozóhelyeket is kiala-
kítani, hogy valódi piknikező 
hangulatban lehessen itt eltölte-
ni az időt – tájékoztatott Torma 
Beáta, a körzet önkormányzati 
képviselője.

A tó másik felének rend-
betételekor arra is ügyelnek a 
szakemberek, hogy a vadkacsák 
és más itt élő állatok számára 
megmaradjon az átteleléshez 
szükséges nádas, vízi növény-
zettel borított terület. 

A kotrás és a kis híd meg-
építése a tervek szerint még az 
ősszel megvalósul, a tó körüli 
fenyőmulcs-borítású sétaút be-
fejezése és a közvilágítás kiépí-
tése pedig a jövő év első felében 
várható. A kutyásokra gondolva 
futtató kialakítása is szerepel a 
tervek között.

– A teljes felújítást követő 
időszakra nézve jó jel, hogy 
már az első ütem befejezése 
után megnőtt a pihenőpark lá-
togatottsága. Az eddig kitisztí-
tott tórész, a friss vízfelület és 
a partszakasz a padokkal és a 
futópályával mindinkább bené-
pesedik. Egyre többször jönnek 

ide óvodások játszani, és a kö-
zeli szociális szolgáltatóba járó 
vagy éppen a lakótelepen élő 
idősebb emberek is kijárnak sé-
tálni – tette hozzá Torma Beáta.

A Erőmű-tó környékének ki-
használására további ötletek is 
felmerültek. Az egyik elképze-
lés szerint, ha igény mutatkozik 
rá, a későbbiekben szabadtéri 
fitneszeszközöket is kihelyez-
hetnek.

Kádár Tibor képviselő, aki 
már az előző önkormányzati 
kormányzati ciklusban is szí-
vén viselte a Erőmű-tó sorsát, és 
tevékenyen részt vett a rehabili-
táció előkészítésében, korábban 
úgy fogalmazott, hogy szeretné, 
ha a tó környéke hasonlókép-
pen funkcionálna, mint például 
a margit-sziget, ahova rendsze-
resen járnak a sportolni vágyó 
fiatalok és idősebbek is.

A pihenőpark bővítésére to-
vábbi lehetőséget ad a területen 
lévő másik felújításra váró víz-
felület, az úgynevezett keleti tó, 
amelynek geodéziai felmérése, 
talaj- és talajvízvizsgálata várha-
tóan még az idén megtörténik. 

Ê P. A.

FOLyTATóDIK 
AZ ERŐmű-Tó 
RENDBETÉTELE
október elején megkezdődött az Erőmű-tó felújítá-
sának második üteme. A munka során először mint-
egy 3000 köbméter iszap kitermelésével kikotorják 
a tavat, amely így egészen a 3 méter mélyen lévő 
agyag vízzáró rétegig lesz kitisztítva. Ez 1000-1300 
négyzetméternyi további tófelületet jelent.

Lévai István Zoltán alpolgármester augusztus 20-a alkalmából Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkártól vette át az elismerést
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Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal és 2 ellenszavazat-
tal megalkotta 27/2015. (X. 12.) 
sz. önkormányzati rendeletét 
a lakások bérletéről és elidege-
nítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) 
rendelet módosításáról.
p 2. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg 
a 28/2015. (X. 12.) sz. rendeletét 
az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) rendelet módo-
sításáról.
p 3. A testület 17 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással fogadta 
el a 29/2015. (X. 12.) sz. önkor-
mányzati rendeletet a képviselő-
testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 42/2011. 
(XII. 20.) rendelet módosításá-
ról. 
p 4. A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
hozta meg 30/2015. (X. 12.) sz. 
rendeletét az államháztartáson 
kívüli szervezetek pénzügyi tá-
mogatásának rendjéről szóló 
egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról.

hatáRozatok
p 5. A képviselő-testület a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 39. § 
(2) bekezdésének megfelelően – 
16 igen szavazattal egyhangúlag 
– elfogadta a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre városrendezési 
és építési szabályzatáról szóló 
60/2006. (IX. 12.) önkormány-
zati rendelet felülvizsgálati 
anyagával kapcsolatosan a kor-
mányrendelet 38. §-a alapján 
megfogalmazott véleményekre 
adott tervezői válaszokat. 
A testület 16 igen szavazattal 
egyetértésben javasolta, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városrendezési és építési sza-
bályzatáról szóló 60/2006. (IX. 
12.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: PPVSZ) felülvizs-
gálati anyagába beillesszék a kö-
vetkező módosításokat:
1.) A PPVSZ felülvizsgálati 
anyagában a 26. § (22) bekezdé-
se az alábbiak szerint módosul: 
„(22) Oldalkertben a telekha-
tártól lehetőleg legalább 0,75 m 
távolságra helyezhető el:
a) kerti épített tűzrakóhely,
b) legfeljebb 20 m2-es vízszintes 
vetülettel kialakított lábakon 
álló kerti tető,
c) gépjármű-árnyékoló tető.”
2.) A PPVSZ felülvizsgálati 
anyagában a 26. § egészüljön ki 
a következő (26) bekezdéssel az 
alábbi tartalommal: 
„(26) Intenzív kertvárosias la-
kóterületen (L4-XVIII/… építé-
si övezetekben) az adott építési 
övezetben megengedett maxi-
mális lakásszámot nem lépheti 
túl az összes rendeltetési egység 
száma.”
3.) A PPVSZ felülvizsgálati 
anyagában a 36. § (2) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul:
(2) Az építési övezetben az aláb-
bi határértékeket kell alapul 
venni:
Építési övezet: L2/A-XVIII/A, 
kialakítható legkisebb telek: 
6000 m2, beépítési mód: sza-
badon álló, terepszint alatti be-
építés: 50 százalék, legnagyobb 
beépítettség: 50 százalék, legna-
gyobb építménymagasság: 10,5 
méter, legkisebb zöldfelület: 25 
százalék, legnagyobb szintterü-
leti mutató: 2,0 m2/m2. 
4.) Az egyértelmű jogalkalma-
zás érdekében a PPVSZ felül-
vizsgálati anyagában a 37. § (13) 
bekezdésében foglalt „nyitott 
gépjárműtároló” fogalom is sze-

repeljen a PPVSZ 91. §-ában a 
fogalommagyarázatban az ott 
már szereplő „gépjármű-árnyé-
koló tető” mellett.
p 6. A képviselő-testület a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 39. § 
(2) bekezdésének megfelelően – 
16 igen szavazattal egyhangúlag 
– elfogadta az Alacskai út (gyáli 
Határ út) – Szántás utca –Ke-
rékvágás utca – Boronás utca 
által határolt területet érintő, 
72/A számú kerületi szabályozá-
si tervvel kapcsolatos kormány-
rendelet 38. §-a alapján megfo-
galmazott véleményekre adott 
tervezői válaszokat. 

p 7. A testület a 314/2012. (XI. 
8.) kormányrendelet 39. § (2) 
bekezdésének megfelelően – 17 
igen szavazattal egyetértésben 
– elfogadta a jelen előterjesztés 
mellékletét képező Csapó utca 
– Barta Lajos utca – Kinizsi 
Pál utca – margó Tivadar utca 
menti területre a 42-es villamos 
vonalának meghosszabbításá-
ra (a XVIII. kerület határa és 
a Gloriett-telep között) vonat-
kozó kerületi szabályozási terv 
kapcsán beérkezett partnerségi 
véleményekre adott tervezői vá-
laszokat. 
A képviselők 17 igen szavazat-
tal egyöntetűen felhatalmaz-
ták a polgármestert arra, hogy 
kezdeményezzen egyeztetést a 
Budapesti Közlekedési Központ 
vezetőségével a 42-es villamos 
vonalának a Csapó utca – Barta 
Lajos utca – Kinizsi Pál utca – 
margó Tivadar utca menti terü-
letre történő meghosszabbítá-
sára (a XVIII. kerület határa és 
a Gloriett-telep között) készülő 
kerületi szabályozási terv kör-
nyezetalakítási tervének ponto-
sításáról.
A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte a pol-
gármestert, hogy a tervezési 
fázisban járjon el annak érde-
kében, hogy a lakótelepeken 
átvezető szakaszra fokozottan 
zajcsökkentett pályatestet ter-
vezzenek.  
p 8. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztés mel-
lékletét képező Pestszentlőrinc-
Pestszentimre településfejleszté-
si koncepcióját.
A testület 17 igen szavazattal 
egyöntetűen hagyta jóvá az elő-
terjesztés mellékletét képező 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
integrált településfejlesztési stra-
tégiáját.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan Dávid 
Károly Tervnek nevezte el a tele-
pülésfejlesztési dokumentumo-
kat, tekintettel ifj. Dávid Károly 
gyermeke, dr. Dávid Anna hoz-
zájáruló nyilatkozatára. 
p 9. A testület 13 igen szava-
zattal, 2 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat kössön 
feladatellátási előszerződést a 
Városrehabilitáció18 Zrt-vel 
az előterjesztés mellékleteként 

csatolt mintának megfelelő tar-
talommal, és felhatalmazta a 
polgármestert az előszerződés 
aláírására.
A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal, 2 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az alábbi-
akban meghatározott szerző-
déskötési feltételek maradék-
talan megvalósulása esetén az 
előszerződés alapján megkösse 
a végleges feladatellátási szerző-
dést.
Szerződéskötési feltételek:
(i) az Országgyűlés elfogadja a 
közbeszerzésekről szóló T/4849. 
számú törvényjavaslatot, (ii) az 
új Kbt. hatályba lép,
(iii) az új Kbt. szerint az in-
house tényállás minden feltétele 
fennáll a szerződő felek között.
Határidő: A szerződéskötési fel-

tételek maradéktalan bekövet-
keztét követő 15 naptári nap
p 10. A testület alapítói jogkör-
ében eljárva 12 igen szavazattal 
és 4 tartózkodással úgy döntött, 
hogy – az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V. 31.) önkor-
mányzati rendelet 31. § (1) be-
kezdésének d) pontja, továbbá 
a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámo-
lásról szóló 2006. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ctv.) rendelkezé-
sei alapján – a Sport és Ifjúsági 
Szálló Nonprofit Kft-t  jogutód 
nélkül megszünteti és végelszá-
molását elrendeli.
A tevékenység megszüntetésé-
nek napja 2015. szeptember 30., 
a végelszámolás kezdő időpontja 
október 1-je.
A testület a Sport és Ifjúsági 
Szálló Nonprofit Kft. végelszá-
molójává Péntek Tamást válasz-
totta, aki a társaságot önálló 
cégjegyzési joggal képviseli. A 
végelszámoló a végelszámolási 
eljárást a Ctv-ben meghatáro-
zott módon köteles lefolytatni. 
A végelszámolási eljárás igazolt 
költségeit a társaság viseli, a 
végelszámoló a feladat ellátásá-
ért havi 60 ezer forint megbízási 
díjra jogosult.
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert 
a végelszámolás elrendelésével 
kapcsolatos döntések cégbíró-
sági bejelentéséhez szükséges 
intézkedésekre.  
p 11. A testület 14 igen szavazat-
tal és 3 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat 
beleegyezését adja ahhoz, hogy 
Budapest Főváros Önkormány-
zata a 2016. adóévre vonatkozó-
an bevezesse az idegenforgalmi 
adót. A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa Fővárosi Önkor-
mányzatot. 
p 12. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 2 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat testvérvárosi 
megállapodást köt a kárpátaljai 
Técső városával a mellékletben 
foglalt megállapodás szerint, 
egyben felhatalmazta a polgár-
mestert a megállapodás aláírá-
sára.
p 13. A testület 14 igen szava-

zattal és 2 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a kerületi diák-
sporttal kapcsolatos közművelő-
dési feladatok ellátásával a helyi 
közszolgáltatások keretében 
2015. október 1-jétől a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-t bízza meg a feladatot eddig 
ellátó XVIII. kerületi Gazdasági 
Ellátó Szolgálat helyett. A tes-
tület felkérte a GESZ-t az elszá-
molás elkészítésére.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
úgy döntött, hogy a Városgazda 
Zrt-vel 2012. október 25-én lét-
rejött feladatellátási szerződést 
az előterjesztés mellékletét lé-
pező tartalommal módosítja, és 
felhatalmazta a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására.
A testület 14 igen szavazattal és 
2 tartózkodással jóváhagyta a 
XVIII. kerületi Gazdasági Ellá-
tó Szolgálat (1181 Városház utca 
16.) módosító okiratát a 2., 3. sz. 
melléklet szerint. A testület fel-
kérte a polgármestert a szüksé-
ges intézkedésekre.  
p 14. A képviselők 1 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
elfogadták az Európai Területi 
Együttműködés Közép-euró-
pai Transznacionális Prog-
ramban (South-East European 
– SEE Program) lebonyolított 
RE-SEEties projekt és GeoSEE 
projekt eredményeit és az arról 
szóló beszámolót. A képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a projektek do-
kumentumainak kötelező ideig 
tartó megőrzéséről és az ered-
mények lehetőség szerinti fel-
használásáról.
p 15. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal, 4 ellensza-
vazattal és 1 tartózkodással 
előzetes jóváhagyását adta, és 
javasolta, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Polgármesteri 
Hivatala, a XVIII. kerületi Gaz-
dasági Ellátó Szolgálat, a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. és a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. közbeszerzé-
si eljárást folytasson le a 2016. 
június 1. és 2017. december 31. 
közötti időszakra villamosener-
gia-szolgáltatási szerződések 
megkötésére. 
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a szóban forgó időszak-
ra vonatkozó villamosener-
gia-szolgáltatási szerződések 
megkötése érdekében irányító 
szervként valamennyi irányított 
szervezetnek biztosítja a szüksé-
ges pénzügyi fedezetet. A képvi-
selők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.
A testület 12 igen szavazattal, 
4 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással előzetes jóváhagyását 
adta, és javasolta, hogy a 2016. 
június 1. és 2017. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó vil-
lamosenergia-szolgáltatási szer-
ződések megkötése érdekében a 
csoportos közbeszerzéshez csat-
lakozó valamennyi szervezet a 
Sourcing Hungary Kft-t bízza 
meg a közbeszerzési eljárás le-
bonyolításával.
16. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat beadja a pályázatát 
a IX. Országos Pályaépítési 
Program keretében az magyar 
Labdarúgó Szövetség (mLSZ) 
Budapesti Igazgatóságához a 
151159/10 hrsz-on nyilvántar-
tott Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola (1181 Kondor 
Béla sétány 10.) területén meg-
valósítandó 20-szor 40 méteres 
műfüves labdarúgópálya meg-
építéséhez.
A pálya megépítéséhez szüksé-
ges 9 750 000 forint önrészt az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 
A testület felhatalmazta a pol-

gármestert az előterjesztés 2., 3., 
4. sz. mellékletében csatolt min-
ták alapján az mLSZ-szel kö-
tendő együttműködési megálla-
podás és mellékletei, a szakmai 
együttműködési megállapodás, 
a pályázati adatlaphoz kapcso-
lódó nyilatkozat aláírására, va-
lamint a fedezet betervezésére a 
2016. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
határozott arról, hogy az ön-
kormányzat beadja a pályáza-
tát a IX. Országos Pályaépítési 
Program keretében az mLSZ 
Budapesti Igazgatóságához a 
140943 hrsz-on nyilvántartott 
Pestszentimrei Ady Endre Álta-
lános Iskola (1188 Ady Endre út 
46–50.) területén megvalósítan-
dó 20-szor 40 méteres műfüves 
labdarúgópálya megépítéséhez.
A pálya megépítéséhez szüksé-
ges 9 750 000 forint önrészt az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 
2., 3., 4. sz. mellékletében csatolt 
minták alapján az mLSZ-szel 
kötendő együttműködési megál-
lapodás és mellékletei, a szakmai 
együttműködési megállapodás, 
a pályázati adatlaphoz kapcso-
lódó nyilatkozat aláírására, va-
lamint a fedezet betervezésére a 
2016. évi költségvetésbe.
A testület 13 igen szavazattal és 
4 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat beadja 
a pályázatát a IX. Országos Pá-
lyaépítési Program keretében 
az mLSZ Budapesti Igazgató-
ságához a 150228/93 helyrajzi 
számon nyilvántartott Gloriett 
Sportiskolai Általános Iskola 
(1186 Tövishát u. 8.) területén 
megvalósítandó 20-szor 40 mé-
teres műfüves labdarúgó pálya 
megépítéséhez.
A pálya megépítéséhez szüksé-
ges 9 750 000 forint önrészt az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 
2., 3., 4. sz. mellékletében csatolt 
minták alapján az mLSZ-szel 
kötendő együttműködési megál-
lapodás és mellékletei, a szakmai 
együttműködési megállapodás, 
a pályázati adatlaphoz kapcso-
lódó nyilatkozat aláírására, va-
lamint a fedezet betervezésére a 
2016. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormány-
zat beadja a pályázatát a IX. 
Országos Pályaépítési Program 
keretében az mLSZ Budapesti 
Igazgatóságához a 150230/12 
hrsz-on nyilvántartott Bókay-
kert (1181 Szélmalom u. 33.) te-
rületén megvalósítandó 20-szor 
40 méteres műfüves labdarúgó 
pálya megépítéséhez.
A pálya megépítéséhez szüksé-
ges 9 750 000 forint önrészt az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 
2., 3., 4. sz. mellékletében csa-
tolt minták alapján az mLSZ-
szel kötendő együttműködési 
megállapodás és mellékletei, a 
szakmai együttműködési meg-
állapodás, a pályázati adatlap-
hoz kapcsolódó nyilatkozat 
aláírására, valamint a fedezet 
betervezésére a 2016. évi költ-
ségvetésbe.
A testület 13 igen szavazattal és 
4 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat bead-
ja a pályázatát a IX. Országos 
Pályaépítési Program kereté-
ben az mLSZ Budapesti Igaz-
gatóságához a 158896 hrsz-on 
nyilvántartott Sztehlo Gábor 
Evangélikus Általános Iskola 
(1185 Rozsnyó u. 67.) területén 
megvalósítandó 12-szer 24 mé-
teres műfüves labdarúgópálya 
megépítéséhez.
A testület úgy határozott, hogy 

az önkormányzat tulajdonában 
álló 158896 hrsz-ú ingatlant a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11. § (13) 
bekezdése alapján – közfeladat 
ellátása céljából – 15 évig tartó 
határozott időre a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium térí-
tésmentes használatába adja. 
A pálya megépítéséhez szüksé-
ges 5 040 000 forint önrészt az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert az előterjesztés 2., 3., 
4. sz. mellékletében csatolt min-
ták alapján az mLSZ-szel kö-
tendő együttműködési megálla-
podás és mellékletei, a szakmai 
együttműködési megállapodás, 
a pályázati adatlaphoz kapcso-
lódó nyilatkozat aláírására, va-
lamint a fedezet betervezésére a 
2016. évi költségvetésbe.
A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
elfogadta a műfüves labdarúgó-
pálya megépítéséhez a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Általános 
Iskola által felajánlott 2 520 000 
forintot.
p 17.  A testület 16 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással hatá-
lyon kívül helyezte a 420/2015. 
(VIII. 5.) sz. határozatát, és a 
Nemzeti Fejlesztési minisz-
térium „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” című, KEOP-2015-
5.7.0 azonosítószámú kiemelt 
projektfelhívása alapján a javí-
tott hrsz-mal – hrsz. 140482/5 
–  bruttó 141 768 353 forint be-
ruházási összeggel jóváhagyta 
a 1188 Nemes u. 56–60. alatti 
Kastélydombi Általános Iskola 
energetikai fejlesztésére vonat-
kozó beruházási alapokmányt.
p 18. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangú-
lag hatályon kívül helyezte a 
422/2015. (VIII. 5.) számú hatá-
rozatát, és a Nemzeti Fejlesztési 
minisztérium „Középületek ki-
emelt jelentőségű épületenerge-
tikai fejlesztése” című, KEOP-
2015-5.7.0 azonosítószámú 
kiemelt projektfelhívása alapján 
a javított helyrajzi számmal – 
hrsz. 152180/8 – bruttó 52 mil-
lió forintos beruházási összeggel 
jóváhagyta az 1184 Kézműves 
u. 16. alatti Csibekas Bölcsőde 
energetikai fejlesztésére vonat-
kozó beruházási alapokmányt.
p 19. A képviselők 17 igen sza-
vazattal egyetértettek azzal, 
hogy az önkormányzat csat-
lakozzon a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi for-
dulójához. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert az 1. 
sz. melléklet szerint a csatlako-
zási nyilatkozat aláírására.
A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy döntött, 
hogy a 2016. évi költségvetés-
ben 10 millió forintot irányoz 
elő a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázat költségeire, egyúttal 
felkérte a polgármestert, hogy 
tervezze be az összeget a költ-
ségvetésbe. 
A testület 17 igen szavazattal 
egyetértésben felkérte a polgár-
mestert arra, hogy az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő ál-
tal meghatározott A-típusú pá-
lyázati kiírást az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a Városkép 
című lapban megjelentesse.
A képviselők 17 igen szavazattal 
felkérték a polgármestert, hogy 
az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által meghatározott 
B-típusú pályázati kiírást az ön-
kormányzat hirdetőtábláján és 
a Városkép című lapban megje-
lentesse.
A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte a pol-
gármestert a pályázat elbírálá-
sával kapcsolatos feladatok el-
látására. 

Folytatás a következő számban.

a kárpátaljai tÉcső az új testvÉrváros
 Újabb labdarúgópályákkal gazdagodik a kerület
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7Együtt emlékezik a kerület az 56-os eseményekre Ünnep, szabadidő

� „a tudásunkkal 
segítenünk kell 
a fiatal történész 

nemzedéket, amelyet 
nem fertőztek meg 
az elmúlt évtize-
dek” – vallja krisár 
miklós nyugalma-
zott alezredes, aki 
fiatal katonatisztként 
hódmezővásárhelyen 
vett részt az 1956-os 
forradalmi esemé-
nyekben. október 
22-én krisár miklós 
lesz a kerületi ün-
nepi megemlékezés 
szónoka a Béke téri 
kopjafánál.

KeréKgyártó györgy  

– Amikor a városban a tömeg 
az Iván-szobrot készült ledönte-
ni, tanácstalanok voltunk, hogy 
beavatkozhatunk-e. Végül maga 
a helyi első titkár rendelkezett 
úgy, hogy a katonaság maradjon 
távol. Egyébként a hódmezővá-
sárhelyi forradalmat nem jel-
lemezték kirívó erőszakos ese-
mények – mondta Krisár Miklós 
nyugalmazott alezredes, aki 
1956-ban mindössze 24 évesen 
hadnagyi rangban, légvédelmi 
ütegparancsnokként teljesített 
szolgálatot a városban. És töb-
bek között az ő működésének 
is köszönhető, hogy nem folyt 
annyi vér, mint másutt.

– Hódmezővásárhelyre há-
rom nap késéssel érkeztek hí-
rek a forradalomról, és mivel a 
hadseregen belül hírzárlat volt, 
mi is a rádióból értesültünk a 
fontosabb dolgokról. Október 
26-án aztán a nemzetőrséggel 
egy időben megalakult a katonai 
forradalmi tanács is, én pedig 
arra kaptam parancsot, hogy ve-
gyem át a rendőrség irányítását, 
és kísérjem fogdába az Államvé-

delmi Hatóság helyi embereit. 
Később az állomást is mi bizto-
sítottuk – emlékezett vissza az 
egykori katonatiszt. 

megFosztVa 
mIndentől
A véres összecsapások a forra-
dalom letörésekor is elkerülték 
a térséget. A forradalmi erők 
felkészültek a szovjet csapatok 
bevonulására, ám azok végül 
Debrecen felől érkeztek, így a 
Dél-Alföldnek ebben a régiójá-
ban szakaszosan fegyverezte le a 
felkelőket az új kormány hadse-
rege. Krisár miklós nem szökött 
külföldre, itthon, Budapesten 
várta a fejleményeket. 1957 nya-

rán aztán eldőlt a sorsa.
– Nyár közepén lefolyt elle-

nem a per. Nem ítéltek börtönre, 
de megfosztottak a rangomtól, 
és kizártak a hadseregből. Ettől 
kezdve munkát sem igen talál-
tam magamnak.

A bajból végül egy régi is-
merőse húzta ki, aki felelős 
beosztásba került Poroszlón – 
odahívta a művelődési ház élére 
Krisár miklóst, hogy hasznos és 
a település számára is emlékeze-
tes éveket töltsön ott.

jöjjenek 
a FIatalok!
A rendszerváltozást követően 
Krisár miklós is részt vállalt 
1956 szellemiségének az ápo-
lásában. Hosszabb ideig a Tör-
ténelmi Igazságtételi Bizottság 
tagja volt, majd öt évvel ezelőtt 
az egykori katonatársakkal lét-
rehozták az Összefogás 1956 
Katonai és Polgári Örökségének 
megőrzéséért Közhasznú Egye-
sületet, amelynek Kovács Sán-
dor nyugalmazott vezérőrnagy 
az elnöke, ő pedig az ügyvezető 
alelnöke.

– Nevezetes tisztek vannak a 
tagjaink között. meg kell emlí-
tenem Garami Lajos rétsági ez-

redparancsnokot, aki kihozta a 
fogságból, és a fővárosba kísérte 
mindszenty Józsefet. Csak érde-
kességként mondom, hogy a bí-
boros meg is áldotta az őt kísérő 
katonákat. Tagunk dr. Láposi 
Sándor is, aki az Országház-
ban ott állt Nagy Imre mellett 
a szovjet tankok bevonulásakor. 
Látva a helyzetet, ő mentette ki 
onnan a miniszterelnököt – so-
rolta Krisár miklós.

Az egyesület tagjai az elmúlt 
öt évben ott voltak minden je-
lentős megemlékezésen.

– Nagyon fontos, hogy ezt a 
feladatot is elvégezzük. Emlék-
táblákat, kopjafákat állítunk, 
koszorúzunk, és sajnos egyre 
gyakrabban kell megszervez-
nünk a távozó bajtársak díszte-
metését. De a mi munkánk nem 
csak ebben áll. Személyes véle-
ményem, hogy a tudásunkkal, a 
tapasztalatunkkal támogatnunk 
kell azokat a fiatal történész 
kutatókat, akiket nem fertőztek 
meg az elmúlt évtizedek, és sza-
badon, tisztán gondolkodnak. 
Például évek óta együttműkö-
dünk a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat tagjaival. Abban 
bízom, hogy a segítségükkel 
egyszer végre hiteles, tiszta ké-
pet kaphatunk 1956-ról.

„tagjaink között van 
garami lajos rétsági 
ezredparancsnok, 
aki kihozta a fogság-
ból, és a fővárosba 
kísérte Mindszenty 
Józsefet. Csak érde-
kességként említem, 
hogy a bíboros meg 
is áldotta az őt kísérő 
katonákat. tagunk dr. 
láposi sándor is, aki 
az országházban ott 
állt nagy imre mel-
lett a szovjet tankok 
bevonulásakor. látva a 
helyzetet, ő mentette 
ki onnan a miniszterel-
nököt” – mesélte Krisár 
Miklós.

tiszta kÉpet 1956-ról!
 Krisár Miklós egykori katonatiszt a forradalomról és a fiatal történészek szerepéről

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A kerület adott otthont október 10-én 
az Akrobatikus Rock And Roll Bu-
dapesti Területi Táncversenynek. Az 
akrobatikus rock and roll a magyar 
Táncsport Szakszövetség egyik ága, s a 
rock and roll és a swingtáncok közül az 
egyetlen versenysport. 

Ez a műfaj sokkal inkább sport, mint 
tánc, hiszen egyszerre igényel nagyon 
komoly állóképességet, dinamikát, la-
zaságot és erőt. Bár az alaplépés nem 

túl bonyolult, a pontos kivitelezése ren-
geteg gyakorlást igényel. Erre épül az 
emelésekkel és bonyolult térformákkal 
fűszerezett koreográfia, amit a tánco-
soknak saját és a döntőben a helyszínen 
kapott zenére is elő kell tudniuk adni. 

Az akrobatikus rock and roll egyi-
ke azon ritka sportágaknak, amelyek 
folyamatosan változnak. Az első verse-
nyeket az 1970-es években rendezték, 
nemzetközi szinten azonban csak 1985 

óta versenyeznek együtt az amatőr és a 
profi sportolók. A RóK And Roll Sport-
egyesület területi versenyén a gyermek-
től a felnőtt korosztályig páros, kis- és 
nagyformációkban indultak a tánco-
sok.

csúcsFormáBan 
a tánccal
A RóK And Roll Sportegyesület alig két 
éve alakult meg, de a rövid fennállása alatt 
elért sikereinek köszönhetően Budapest 
több kerületéből, sőt a főváros agglome-
rációjából is egyre többen járnak hozzájuk 
sportolni. Céljuk a sport és a kulturális 
tevékenység társadalmi fontosságának 
képviselete, sportesemények szervezése, 
valamint a versenytánc elismertségének 
növelése a gyermek- és ifjúsági korosztály 
minél szélesebb rétegeinek bevonásával. Az 
edzők fontosnak tartották hangsúlyozni, 
hogy ez a mozgásforma valóban egy sport, 
amelyben közös erővel és kitartással lehet 
szép eredményeket elérni.

látVányos Verseny
A területi táncversenyen a showelemekkel 
és akrobatikával tarkított táncok most is 
vidám hangulatot és színt varázsoltak a 
Sportkastélyba. A bemutatott koreográfiák 
a közönséget és a zsűrit egyaránt maguk-
kal ragadták, és méltán igazolták a magyar 
csapatok rátermettségét, a hazai mezőny 
erejét. A versenyzők színes-csillogó ruhák-
ban, vérpezsdítő rockszámokra mutatták 
be kiváló ritmusérzékről árulkodó pro-
dukcióikat.

Ê csernai Mariann

EMléKEZZünK KÖZÖsEn!
 több helyszínen is tartanak megemlékezést a XVIII. kerületben 

az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tisztele-
tére. Pestszentimrén a hősök terén október 21-én 17 órakor 
kezdődik az emlékműsor és a koszorúzás a táncsics általános 
és német nemzetiségi Iskola diákjainak közreműködésével.
a központi megemlékezést másnap, október 22-én, ugyancsak 
17 órakor tartják, a Béke téri kopjafánál. az ünnepi szónok 
krisár miklós nyugállományú alezredes, 56-os túlélő lesz.

Krisár Miklós a legfontosabbnak azt tartja, hogy a tapasztalatokat átadják azoknak a fiataloknak, akiket nem fertőzött 
meg a szocializmus

Játszva az
egészségért 
A légúti, asztmatikus betegségek megelőzését szol-
gáló életmód- és egészségnevelő táborban részt vevő 
gyermekek szüleinek szervezett találkozót a Bébidok 
Egészségügyi Alapítvány szeptember 28-án a dolgozó 
utcai gyermek háziorvosi rendelőben.

Az egyhetes tematikus táborban 6–14 éves gyerekek vettek részt az 
önkormányzat pályázati támogatásával.
– A megszaporodott légúti megbetegedések, illetve az egyre gyako-
ribb allergiás, asztmatikus jellegű panaszok indokolják, hogy nagy 
súlyt helyezzünk ezeknek a betegségeknek a megelőzésére, a terápiá-
jára – mondta dr. Juhos Adrienne gyermekorvos, a Bébidok Egészség-
ügyi Alapítvány vezetője, kerületünk díszpolgára. – A nyári időszakot 
használtuk fel arra, hogy a gyerekek és a szüleik életmód- és szemlé-
letváltással felkészülhessenek a kórokozókkal teli őszi–téli időszakra. 

A betegek mintegy hetven százaléka légúti panaszokkal jelent-
kezik a gyermekrendelésen. A leggyakoribbak a nátha, a meghűlés, 
az allergiás betegségek és az asztmatikus, illetve kruppos panaszok, 
súlyosabb esetben a tüdőgyulladás. A megelőzés lényege az immun-
rendszer erősítése: a testmozgás, a tiszta levegőn való séta, a vitami-
nokban gazdag étkezés, az elegendő alvás, az időjárásnak megfelelő, 
réteges öltözködés.  

– A gyerekek az egy hét alatt sokat voltak levegőn, s naponta 
légzésjavító vízi gyakorlatokat végeztek a Park uszodában. Elvit-
tük őket a Tengerkincs játszóház sóbarlangjába, gyógytestnevelési 
foglalkozáson, terápiás lovagláson vettek részt, továbbá kosár- és 
tollaslabdáztak, asztaliteniszeztek, táncoltak, jógáztak, gyako-
rolták a helyes légvételt, relaxációs technikákat sajátítottak el, és 
pulmonológustól is hasznos tanácsokat kaptak – sorolta a prog-
ramokat Sinha-Végh mónika, az életmódtábor pedagógusa. A Ju-
hos doktornő által szervezett szeptember 28-i találkozón, amelyen 
megbeszélték a tapasztalatokat, a szülők kérték, hogy jövőre legyen 
kéthetes a tábor, mert a gyerekek remekül érezték magukat, és sok 
hasznos dolgot tanultak.

Ê Fülep e.

ritmus, dinamika és utánozhatatlan mozdulatok. Az őszi szezon első te-
rületi akrobatikus rock and roll táncversenyét a Pestszentimrei sport-
kastélyban rendezték meg.

vÉrpezsdítő rókatánc 
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8 Julianus barát utazásától kezdve összekötötték hazánkat a világgalKultúra

Elhurcolt életek
A fenti címmel rendeztek kiállítást a 
Múzeumsarokban a Magyarország te-
rületéről a második világháborúban el-
hurcolt zsidóság emlékére.

Galgóczy Zoltán alpolgármester az október 6-i 
megnyitón úgy fogalmazott: hét évtized után 
is szükség van arra, hogy ne felejtsük el, ami 
történt, és hogy a gyermekeink megismerjék a 
történelemnek ezt a sötét fejezetét, éppen azért, 
hogy soha többé ne történhessen hasonló ször-
nyűség. A tablókon látható fotók, történelmi 
feljegyzések és a szemtanúk beszámolói szemlé-
letesen érzékeltették a holokauszt áldozatainak 
szenvedéseit. 

Aki ellátogatott az október 9-ig megtekint-
hető kiállításra, különös és fájdalmas időutazá-
son vehetett részt. A fotókon látható kerítések, 
deszkapalánkok az erőszakkal leválasztott vá-
rosrészek határán legtöbbször az élet és a halál 
határát is jelentették. A gettók lakói többségé-
nek az útja a pályaudvarokra, marhavagonokba, 
majd a koncentrációs táborokba vezetett.

Kálmán Zsuzsa, a vándorkiállítást szervező 
Élet menete Alapítvány képviselője ismertetőjé-
ben elmondta, hogy bár nincs kerek évfordulója 
a deportálásoknak, emlékezni kell azokra, aki-
ket a jogaiktól megfosztottak, hazájukból kita-
szítottak, és elhurcoltak.

– Tudnunk kell, hogy mi és hogyan történt. 
Erre azért is szükség van, hogy megértsük a mai 
életünket. A zsidóság elhurcolásával magyaror-
szág 1944-ben olyan súlyos társadalmi sebet ka-
pott, amelyet a mai napig nem hevert ki. Az or-
szág a nácik által megtervezett és módszeresen 
végrehajtott népirtás során elvesztett 600 ezer 
embert. Köztük feltalálókat, mérnököket, gyá-
rosokat, kereskedőket, írókat, tanárokat, olim-
piai bajnok sportolókat és számos úgynevezett 
kisembert. Adófizető, munkahelyet teremtő, 
közösséget építő embereket – fogalmazott  Kál-
mán Zsuzsa.

Ê P. A.

Őszi könyvtári 
napok
A könyvtárba mentem, gyere utánam! 
– hangzott a 10. országos Könyvtári 
napok felhívása. A változatos progra-
mokra országszerte 200 ezer ember 
látogatott el.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 
óta minden októberben sokféle hagyományt 
követve, de tartalmában mindig megújulva 
igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a 
könyvtárakra és sokszínű szolgáltatásaikra. 
Idén október 5. és 11. között az elmúlt évek 
legfőbb témáit felölelve az együtt olvasás, az 
egészséges életmód, a kézműves foglalkozások 
és a társasjátékok kapták a főszerepet a ren-
dezvényen. Ehhez csatlakozott a Lőrinci Nagy-
könyvtár is, ahol a kézműveSzerda, a szombati 
társasjátékklub vagy az egészséges életmódról 
szóló előadás-sorozat mind-mind elmaradha-
tatlan program.

Az esemény zárónapja, a Könyves Vasárnap 
azonban ezúttal is rendhagyó programokat és 
sokféle meglepetést tartogatott. A családi dél-
előttön a mi van a ládikóban? című, Benedek 
Elek meséjéből készült és sok-sok humorral fű-
szerezett darabot a Holdfű Színház tagjai mu-
tatták be. Ezt követően a kedvenc mesehősről 
szóló, mi lenne ha… kezdetű meseíró pályázat 
eredményhirdetése következett. A pályázatra 
Bosnyák Viktória írónő elmondása szerint ren-
geteg színvonalas írás érkezett. Ebben az évben 
a Könyvtár Barátja díjat önkéntes munkájáért 
Virág Anita, a gyerekek kedvenc meseolva-
sója és Makai Gábor nyomdászmester kap-
ta. A Könyves Vasárnap a megbocsátás napja 
is, ugyanis ilyenkor minden lejárt határidővel 
visszavitt, de még fizetési meghagyás alá nem 
eső könyv késedelmi díját elengedik, valamint 
ezen a napon az érdeklődők ingyen válthatnak 
könyvtári tagságot az év végéig. 

Ê csernai

Ötven 
másodszor
Az idén 50 esztendős Eötvös loránd 
általános iskola mutatkozott be októ-
berben a városháza galériában.

– Amikor az Eötvös iskola 50. jubileumi ünnep-
ségsorozatára készültünk, tudtuk, hogy szeret-
nénk egy kiállítással bemutatkozni a Városháza 
Galériában. De azzal is tisztában voltunk, hogy 
két különböző anyag nem volna érdekes, ezért 
az iskolában már bemutatott gyűjteményt hoz-
tuk el a városházára – magyarázta Kuba Gábor, 
az intézmény igazgatója a Városképnek a kiállí-
tás október 6-i megnyitóján. 

Az Eötvös Loránd Általános Iskola nagy fi-
gyelmet fordít arra, hogy a kerek évfordulókon 
visszapillantson az átélt évtizedekre és az elért 
eredményekre. Az 50-es jubileum tiszteletére 
egy egész tanéven áthúzódó sorozatot szerve-
zett az intézmény, ennek része az a fotókiállítás, 
amely a kezdetektől tekinti át az iskola történe-
tét.

A megnyitón Heilauf Zsuzsanna, a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője rövid előadást tartott az öt évtizedről. 
Ebben kiemelte azt a közösségszervező szerepet, 
amelyet az Eötvös a lakótelepen töltött be.

– A Lakatos-lakótelep, amely a kerület első 
modern lakótelepe volt, kertes házas részek 
közé épült. A kerületnek ebben a régiójában 
nincs például templom, amely hagyományosan 
a közösség rendszeres találkozóhelye. Ezt a sze-
repet a Lakatos- lakótelepen ez a modern iskola 
töltötte be, ezért kiemelt jelentőségű a helyiek 
életében – mondta. 

Érdekesség, hogy az iskola volt a közösségi 
központja az 1965-től a kerületbe érkező görög 
családoknak is. Közülük sokan visszatelepültek 
a görögországi politikai helyzet rendeződésével, 
de a mai napig ők is szívesen emlékeznek vissza 
a külön görög osztályokat indító és görög nyel-
vet is oktató iskolára.

Ê K. gy.

A legjobb 
amatőrök
A Magyar szín-Játékos szövetség 
idén kilencedik alkalommal rendezte 
meg a színjátékosok napját, ezen be-
lül a Feszt-Festet, a fesztiválgyőztesek 
fesztiválját. A rendezvényen a vajk-szi-
get iskola tanulói a legjobb gyerekcsa-
patok között léptek színpadra.

A Vajk-játszók csoportja hat évvel ezelőtt 
drámajátékszakkörként kezdte meg működését 
a Vajk-sziget Általános Iskolában, majd 2011-
ben a Weöres Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Találkozón (WSO) álltak először színpadra, 
A csókaleányok című népmeséből készült elő-
adásukkal. Ezt követően, bár szakköri keretek 
között folyamatosan dolgoztak, nem indultak 
színjátszó fesztiválon. Egészen 2015-ig, amikor 
a WSO-találkozóról arany minősítéssel távoz-
tak. A Kányádi Sándor Apokrif éneke alapján 
készült Hold fia című színpadi játékuk meglepő, 
minden komolykodástól mentes komolysággal 
mesélt a meg nem értésről, az el nem fogadásról, 
az egyén és a közösség számára fontos értékek-
ről. Interaktív előadásukba bevonták a közönsé-
get, és maguk mellé állítottak minden kritikust. 
Darabjukkal meghívást nyertek a Feszt-Fest 
– fesztiválgyőztesek fesztiválja – legjobb gyer-
mekszínházi előadásai közé, s ennek keretében 
szeptember 12-én álltak színpadra. A fesztivál 
után egy héttel Szegeden, egy drámapedagógi-
ai módszertani rendezvényen is bemutatták az 
előadást pedagógusoknak. Ennek megtekintése 
után a szakemberek úgynevezett saját élményű 
foglalkozáson vettek részt, ahol bepillantást 
nyerhettek abba, hogy a Kányádi-versből kiin-
dulva hogyan jött létre a színpadi produkció, 
milyen tréningeken keresztül jutottak el a gye-
rekek a vers mélységeinek felfejtésén át annak 
megértéséhez és saját élményekkel, jelentéssel 
való feltöltéséhez, ahonnan már természetessé 
vált a színpadi átélés, Kányádi sorainak hiteles 
megszólaltatása.

Ê csernai

magyar felfedezők emlékezete
számos elismert magyar világutazó, felfedező tudós és kutató történetével ismer-
kedhettek meg a résztvevők a nyugdíjas Akadémia október 10-i előadásán és a 
városháza első emeleti folyosóján rendezett kiállításon. 

Az akadémia hallgatóit Ughy Attila polgármester 
köszöntötte, majd Kubassek János geográfus él-
vezetes előadásmódjával szinte visszarepítette a 
hallgatóságot egészen Julianus barát koráig, majd 
a képzeletbeli időutazás a 18. század végétől, 
Kőrösi Csoma Sándor születésétől a 20. század 
elejéig tartott. Ez idő alatt rajtuk kívül olyan ki-
váló magyar felfedezők útitársai lehettünk, mint 
az Afrika-kutató magyar László, Teleky Sámuel, 
Almásy László, a rabszolgából lett tudósfeleség, 
Sass Flóra vagy az ázsiai kontinenst, illetve az 
arab világot megismerni vágyó Vámbéry Ármin, 
Stein Aurél, Széchenyi Béla és Germanus Gyula. 

– Tudósaink nemegyszer az életüket kockára 
téve vállalták a megismerés kalandjának minden 
szépségét, nehézségét és kockázatát.  Ezek a kiváló 
emberek a 13. századtól, Julianus barát utazásától 
kezdve összekötötték hazánkat a világ különböző 
tájaival. A mi kutatóinkat nem a gyarmatosítás 
vezérelte, hanem a megismerés szándéka és az, 
hogy a távoli népek kultúráját megismertessék 

az itthoniakkal – hangsúlyozta Kubassek János. 
A Nyugdíjas Akadémián elhangzottakhoz kap-
csolódó, október végéig megtekinthető kiállítás 
tablói a magyar utazók élettörténete mellett ko-
rabeli fényképeket is tartalmaznak, amelyek még 
közelebb hozzák a felfedezés úttörőinek minden-
napjait a ma emberéhez. A 100–150 évvel ezelőtti 
használati tárgyak, sátrak, térképek, fényképező-
gépek összehasonlítása a mai utazókat segítő mo-
dern technikai eszközökkel még inkább kiemeli, 
hogy micsoda nehézségeket kellett leküzdeniük a 
régebbi korok tudós vándorainak.

Az Érintkezések című kiállítás anyagát Sógor 
Csaba európai parlamenti képviselő bocsátotta a 
kerület rendelkezésére. 

– A két évvel ezelőtt létrehozott tárlat eredeti 
célja az volt, hogy az Európai Parlamentben a világ 
elé tárja azokat az értékeket, amelyeket a magyar 
felfedezők alkottak a világ különböző tájainak 
megismerése során – tette hozzá Kubassek János. 

Ê P. A.

Polonez-gála a Duna Palotában
nagyszabású gálával ünnepelték meg a kerületi Polonez néptáncegyüttes megala-
kulásának 15. évfordulóját október 10-én a duna Palotában, ahol még egy együttes 
ünnepelt, a tízéves szent Kinga Kórus. 

A színházterem szomszédságában fotókiál-
lításon követhették nyomon az érdeklődők a 
pestszentlőrinci magyar–lengyel néptáncosok 
útját, akik a határainkon túlra is elrepítették 
az együttes jó hírét. A Duna Palota nagyter-
me megtelt az eseményre, amelyen a kerületet 
Szarvas Attila alpolgármester képviselte, aki a 
nívós zenei és táncélményt nyújtó kétórás mű-
sor végén köszöntötte is az ünnepelteket. 

Az első részben a Szent Kinga Kórus és ze-
nész barátaik léptek fel. műsorukban lengyel 
népdalok, műdalok és hazafias dalok egyaránt 
felhangzottak. A tízéves kórus rendszeresen 
részt vesz egyházi és világi rendezvényeken, 
nemzetközi fesztiválokon. Küldetésének tekin-
ti a lengyel zenei kultúra terjesztését és népsze-
rűsítését, a nemzeti hagyományok ápolását. 

Ugyanez elmondható az öt évvel korábban 
alakult pestszentlőrinc-pestszentimrei gyöke-
rű Polonez Néptáncegyüttesről is, amely a gála 
második részében fergeteges tánccal ragad-

tatta többször is tapsra a publikumot. Balogh 
Katarzyna, az együttes vezetője – egyben a 
XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke – jó munkát végzett a másfél 
évtized alatt, hiszen az együttes már a megala-
kulását követő néhány hónap alatt országos, 
majd egy-két évvel később nemzetközi hírnév-
re tett szert a különböző fesztiválokon, verse-
nyeken elért sikereknek, díjaknak köszönhető-
en. 

– A kerületi önkormányzat támogatásának 
köszönhetően a tagjaink közül hárman Len-
gyelországban szerezték meg kétéves nyári 
egyetemen a néptánc-koreográfusi felsőfokú 
szakképesítést, így két éve létrehozhattunk egy 
ifjúsági tánccsoportot is – mondta műsoruk 
végén az együttes vezetője, arra is utalva, hogy 
az utánpótlás biztosított. A gálán fellépett még 
a Wisła Lengyel–magyar Énekegyüttes is, majd 
jöhetett az ünnepelteket köszöntő koccintás.

Ê temesi László 
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Szüreti  
családi nap
Kreatív kézműves foglalkozással, must-
kóstolóval és zsonglőrbemutatóval vár-
ták a szervezők a gyerekeket és szü-
leiket október 18-án a Pestszentimrei 
Közösségi házba. 

Ha itt az ősz, és megérik a szőlő, akkor itt van a 
szüretelés ideje is. A szüret vidéken ma is fontos 
társas eseménynek számít. mennek a rokonok, 
az ismerősök, és segítenek leszedni a szőlőt a 
tőkéről, kipréselni, hordóba rakni…  

A házigazda vendégül látja a szüretelőket 
étellel-itallal, és a szőlőből, mustból kóstolót vi-
hetnek haza. 

A mai városi gyerekeknek nincs lehetőségük 
arra, hogy igazi vidéki szüreten vegyenek részt. 
Ezért gondolták a Pestszentimrei Közösségi Ház 
(PIK) programszervezői két éve, hogy szüreti 
családi napot rendeznek, ahol szőlőt préselnek, 
és a résztvevők megkóstolhatják a mustot. Ezút-
tal is nagy sikere volt az igazi, friss szőlőlének, 
elfogyott az utolsó cseppig. 

S ha már szüreti nap, akkor kell egy 
kis mulatság is, így a PIK a kicsiknek és a 
nagyobbaknak különféle szórakoztató pro-
gramokat is szervezett. A legkisebbek ba-
badúdolón vehettek részt, a nagyobbak pe-
dig kreatív kézműves foglalkozáson őszi 
dekorációt készíthettek Balog Kata segítségével.  
A családi napon zsonglőrök is szórakoztatták a 
nagyérdeműt, miközben néhány érdekes trükköt 
is elárultak, továbbá fellépett a PIK Prücsök gy-
ermeknéptánccsoportja Kováts Judit vezetésével.   
– Nálunk ilyen a szüret címmel rajzpályázatot 
írtunk ki a diákoknak, amelynek a családi na-
pon volt az eredményhirdetése – mondta Fejér 
Júlia, a PIK programszervezője. – Első helyezést 
Orbán Dominika ért el, a második Konnerth 
Anna, a harmadik Orosz Petra lett. Orosz Erik 
az aprólékosan kidolgozott munkájáért kül-
öndíjat kapott. mindannyian az Ady Endre Ál-
talános Iskola diákjai.

Ê Fülep e.

Víziók síkban 
és térben
változatos technikák, eltérő anyag- és 
térhasználat. A festészet sokszínűsé-
gét bemutató csoportos kiállítás nyílt 
október 16-án a Kondorban.

A magyar Festészet Napja alkalmából min-
den évben összefognak a helyi művészek, hogy 
egy-egy közös tárlattal a kerület kiállítóhelyein 
megemlékezzenek e jeles alkalomról. Hazánk-
ban ezt a rendezvénysorozatot, mely a színek, a 
formák, az élő festészet örömünnepe, 2002 óta 
szervezi meg a magyar Festészet Napja Alapít-
vány. Bár az esemény kezdetben egynaposnak 
indult, mára több héten át zajlanak az ingyenes 
programok. Nincs ez másként a kerületben sem, 
ahol a rendezvény keretében a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban Árvay Zolta és Huller Ágoston 
képzőművészek szervezésében Faktúra címmel 
nyílt kollektív kiállítás.

A megnyitón a vendégeket Kucsák László 
országgyűlési képviselő köszöntötte, és a tárla-
tot Emőd Péter művészeti szakíró nyitotta meg.  
– A faktúra lehet az artisztikum keresésének 
eszköze, de a mondanivaló kifejezésre jut-
tatásának támasztéka is. Így az idei hívószó, 
miközben az alkotómunka technikájára irá-
nyítja a figyelmet, sem műfaji, sem technikai, 
sem anyaghasználati értelemben nem jelent 
korlátokat. Ennek köszönhetően sokszínű és 
a tavalyinál is magasabb színvonalú kiállítás 
látható, ahol egyensúlyba kerültek a figurális 
és az absztrakt, a szigorúan síkban maradó és 
a térkompozíciók határait feszegető, valamint 
a színek valóságos orgiáját felvonultató vagy a 
színekkel már-már aszketikus takarékossággal 
bánó képek – mondta a szakíró.

A tárlat nyitvatartási időben október 31-ig 
tekinthető meg.

Ê csernai

mozgással 
a fejlődésért!
nyílt nappal kezdte a tanévet október 
17-én a nyúlcipő alapítvány. legyen 
szó figyelemzavarról vagy tanulási 
problémáról, a konduktív mozgásszer-
vi terápia megoldás lehet.

A Nyúlcipő Konduktív Közhasznú Alapítványt 
2007-ben hozta létre a Belina család és pár ba-
rátjuk a megkésett beszéd- és mozgásfejlődésű, 
hiperaktív, autista, figyelemzavaros, diszlexi-
ás és diszgráfiás gyerekek fejlesztésére. Belina 
Katalin, az alapítvány vezetője egy hosszabb 
külföldi munkáról hazatérve szembesült azzal, 
hogy a dél-pesti régióban még mindig nincs 
semmiféle mozgásterápiás lehetőség. Ekkor vet-
te fel a kapcsolatot a kerületi védőnőkkel, or-
vosokkal, óvodákkal, valamint az önkormány-
zattal, amely azóta is folyamatosan támogatja 
az alapítvány tevékenységét.

Az intézmény foglalkozásain Pető András 
orvos nemzetközileg is elismert módszerét, a 
konduktív pedagógiát, valamint szenzoros in-
tegrációs és alapozó terápiát, gyógytornát, logo-
pédiát és kineziológiát alkalmaznak. Emellett 
tartanak játékos babatornát, illetve felnőttek-
nek állapotjavító és -megőrző tornát is. A szak-
embereik – konduktorok, gyógypedagógusok, 
gyógytornászok, óvodapedagógusok, logopé-
dusok – folyamatosan képzik magukat, bővítik 
a tudásukat, hogy a hozzájuk fordulóknak mi-
nél magasabb színvonalon tudjanak segíteni.

A tanévkezdő nyílt nap célja az volt, hogy 
újra felhívják a kerületi lakosok figyelmét az 
alapítvány működésére, hiszen a szeptemberi 
iskolakezdés számos nem várt nehézséget – fi-
gyelemzavar, tanulási és magatartási probléma 
– hozhatott. Ezek hátterében sokszor az ideg-
rendszeri éretlenség áll, ami könnyen orvosol-
ható valamilyen mozgásterápiával. A problémák 
fajtájától és súlyosságától függően, személyes 
felmérést követően, egyénileg vagy csoportosan 
foglalkoznak a gyerekekkel.

Ê Csernai

művészetek 
összhangja
A Krúdy gyula irodalmi Kör meghívó-
ja legutóbb skerlák Mayer ibolya fes-
tőművésznő kiállítására és Földesdy 
gabriella írónő könyvbemutatójára in-
vitált a Zila Kávéházba.

 
Hat év, minden hónap harmadik csütörtökén 
rendezvény, immár a 70. – vagyis ez már 
hagyománynak tekinthető ifj. Zila László házi-
gazdának az október 15-i eseményen elhangzott 
köszöntőjéből idézve.  

Skerlák Mayer Ibolya szavaiból kiderült, 
hogy későn, 2010-ben indult a művészi pályája. 
Sok víz folyt le a Dunán, mire a benne szun-
nyadó tehetségtől eljutott a folyamatos alkotás 
öröméig. A kiállított 47 festményről sugárzik a 
természet szeretete, a tájképekről visszaköszön 
a pillanat csodája.

– Bolondulok a virágokért – mondta az 
alkotó, és kijelenthető, hogy a kiállított virág-
motívumok láttán a nézők is azt tették.

Földesdy Gabriella két kötetének – Körkép 
színházi estékről és Egykoron Bácskában éltek 
– bemutatójából kiderült, hogy színdarabok 
kritikáiban nincs helye a langyos víznek, a 
szerző két kategóriát ismer: egy darab vagy jó, 
vagy rossz. A bácskai emberek mindennapi éle-
tét bemutató könyvét szülei halálát követően 
írta, emléket állítva a Bácskában született éde-
sanyjának és édesapjának. Könyvében a bácskai 
emberek könnyűnek nem nevezhető életéről és 
különleges asszonysorsokról mesél.

Említést érdemelnek az estéről távozó egyik 
hölgynek a férjéhez intézett szavai, misz-
erint milyen tökéletes összhangban voltak az 
egyszerű, szép ecsetvonások és az egyszerűen, 
szépen megfogalmazott mondatok.

Ê gönczöl A.

A narancsszínű vitaminbombáé 
volt a főszerep a fesztiválon 
Második alkalommal rendezett tökfesztivált az Együtt Pestszentimréért Egyesület 
(EPE) október 18-án a pestszentimrei hősök terén. 

A tök lehet hosszúkás, ovális vagy kerek, kicsi 
vagy nagy, a belseje pedig a sárga különféle ár-
nyalataiban pompázó. Az őszi hónapok cseme-
géje nemcsak finom, hanem a tápanyagtartalma 
is igen kiemelkedő, igazi vitaminbombának is 
nevezhetjük.

A narancssárga húsú csemegét csaknem 
kizárólag sütve szokták fogyasztani, jóllehet szá-
mos más felhasználási módja van. A nyers húsa 
frissen préselve ivólevek értékes alkotóeleme, 
gyufaszálnyi darabokra metélve őszi friss saláták 
alapja. A tökből varázsolhatunk levest sűrítés né-
lkül, pürésítve, tejjel vagy tejszínnel lazítva, vagy 
almához hasonlóan pitét tölthetünk meg vele, de 
sütemény tésztájába is nagyszerűen illik. 

– Évről évre rendezünk februárban jótéko-
nysági bált, tavasszal pünkösdi vagy húsvéti 
családi napot, augusztusban Szent István-napi 
utcabált, decemberben, advent első vasárnapján 
pedig családi napot. Tavaly elhatároztuk, hogy 

a programkínálatunkat tökfesztivállal bővítjük 
– mondta Újvári Judit, az EPE elnöke. – Ez utób-
bit az egészséges táplálkozás jegyében rendezzük, 
nem a ma oly divatos halloween miatt. A célunk 
az volt, hogy egyrészt felhívjuk a résztvevők fi-
gyelmét az egészséges táplálkozásra, másrészt a 
tökhöz kacsolódóan szórakoztató programokat 
szervezzünk. 

A fiúk körében népszerű volt a tökfaragó 
verseny, természetesen szülői felügyelettel, és aki 
akart, tízpróbát is tehetett. Közülük választotta 
ki a zsűri a „Tökkirályt”. A gyerekek Gattyán 
Ágnes iparművész vezetésével kézműves fogla-
lkozáson is részt vehettek, s örömmel próbálták 
ki a népi ügyességi játékokat is. A színpadon a 
Gyöngyszem-ovisok táncoltak, volt zene, táncház 
és számos más program is. 

Ha már tökfesztivál, akkor nyilván sült tököt 
is kóstolhattak a résztvevők… 

Ê F. e.

„mutasd meg a táncod!”
izgalmas produkciók és fergeteges hangulat fogadta a közönséget a vi. nemzetkö-
zi táncos Fesztiválon október 17-én a lőrinci sportcsarnokban.

A fesztivál nyitott volt minden korosztály előtt, a 
repertoárja pedig a néptánctól a klasszikus bal-
etten át a kortárs táncig terjedt. A fellépésnek 
nem volt tétje, hiszen a fesztivál szlogenje így 
szólt: „mutasd meg a táncod!” 

A rendezvény célja a táncos mozgásformák 
népszerűsítésén túl az, hogy a résztvevők megis-
merkedjenek egymással, megnézzék egymás 
táncait, egyúttal kellemes élményt nyújtsanak a 
közönségnek.  Nem titkolt cél az is, hogy minél 
többen kapjanak kedvet a tánchoz, amelynek re-
mek közösségépítő szerepe is van.  

A legtöbb csapat Budapestről érkezett, de 
jöttek táncosok Veszprémből, Sopronból, sőt 
visszatérő vendégfellépőként „utcatáncosok” 
Dániából is. A kerületünket a Dance City Center 
és az Angel Dance Tánciskola képviselte.

Láthattunk profi produkciókat évek óta ösz-
szeszokott csapatoktól, de voltak olyanok is, akik 
először léptek a nagyközönség elé. A rendezvény 

most is nonprofit alapú volt, így a fellépőknek 
nem kellett semmilyen regisztrációs vagy nevezési 
díjat fizetniük, és a látogatók számára is ingyenes 
volt a belépés.

Fergeteges bemutatók, színesebbnél szí-
nesebb ruhák, önfeledt, vidám gyermekarcok, 
gyönyörű zenék és nagyon jó hangulat várta az 
érdeklődőket.  

A VI. Nemzetközi Táncos Fesztivált Galgóczy 
Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki elmond-
ta, hogy a kerület nagy örömére szolgál, hogy im-
már ötödik alkalommal lehet e rangos esemény 
házigazdája a Lőrinci Sportcsarnokban. 

A rendezvény többek között a helyi önkor-
mányzat és a moholy-Nagy művészeti Egy-
etem Sportegyesületének támogatásával és a két 
főszervező, Szikes Péterné és Bereczky-Balázs 
Nikolett elkötelezett sportszervezői munkájának 
köszönhetően valósult meg.

Ê F. e.
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 sZolgáltAtás

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

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

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

n vArrógéP JAvÍtáS OttHONáBAN. tel :283-7282

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

n AsZtAlos JAvÍtást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 

 06-1-284-92-13

n ABlAK, AJtÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. Szilágyi erzsébet fasor 3.

n Kert -telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása 
reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.hu

n Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga 
golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. v. ker 
Haris köz 1. LUcIA galéria tel: 780 5624, email: luciagaleria@gmail.com

n Megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-17-
17  www.megoldasszerviz.hu

n KéSZPéNZért váSárOL MAgyAr gyűJtő, antik és modern bútorokat, 
festményeket, órákat, porcelánokat, szobrokat, ezüstöket, csillárokat, 
szőnyegeket, könyveket, pénzérméket, kitüntetéséket, képeslapokat, 
bélyegeket, valamint teljes hagyatékot magas áron, díjtalan 
kiszállással!!! Szajka Zsófia.  tel.: 0620/542-1259

n Pedikűr – Manikűr! Cukros, gombás, beteg a lába? Nem tud otthonából kimozdulni? 
Van megoldás! Hívjon bizalommal! Képzett Pedikűrösként, otthona kényelmében biztosítom a 
szakszerű ellátást. T: 06-30-3105902

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu 

n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal. Telefon: 06-30/259-96-78

n Matematika, fizika, kémia korrepetálást, felvételire, érettségi való felkészítést vállalok 
általános- és középiskolás diákoknak. Tel.: +36 30 450-1346

n Zumba-gold® ahol előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az évek, a 
kilók és a ráncok, számai! Az órán figyelembe vesszük a jelenlévők 
fizikai- pszichológiai állapotát, úgy a zeneszámok összeállításában, mint 
koreográfiák egyszerűségében. Helyszín: XvIII. ker. Piros Iskola melletti 
Dance city centerben cím:1182 üllői út. 386. minden szerdán 19.30h 
XIX.ker. Wekerlei Kultúrházban cím 1192 Petur u.7. minden hétfőn 18h. 
A Zumba-gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges! 
Farkasné erzsébet Sinkó tamás díjas Zumba oktató rekreációs senior 
tréner 30/9964166

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KorrEPEtálást, SZINTEN TARTÁST 
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

 idŐsgondoZás
n idősgondozást, betegápolást, házvezetést, bevásárlást…stb. vállalok saját 

gépkocsival. Szakképzett, gyakorlott nyugdíjas nő vagyok, sok türelemmel, szeretettel várom a 
jelentkezését. Tel.: 0630/9601022

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n ElAdÓ és KiAdÓ ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére a kerületben! Fix 2%-os 

jutalék! Bajdik Tünde Tel.: 0630/9303-543

 állás
n targonca vezetői gyakorlattal rendelkező munkatársat keres XVIII. kerületi cég 4-5 

órás gondnoki és targoncázási munkára. Nyugdíjasok és kerületben lakók előnyben! Önéletrajzát 
az info@paliszander.hu címre várjuk.

n tésztakeverő: Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n Egy fő villanyszerelőt karbantartói munkára felveszünk. 0670,940-7623

n édesipari termékgyártó / gépkezelő: Élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, 
édesipari termékgyártó munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), 
elsősorban női munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., 
H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

 KÖsZÖnEt
n A gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át 

alapítványunknak ajánlották fel. A 2013. évi felajánlásból számlánkra igazolt 650.330,- Ft-ból 
megvalósított fejlesztésekről örömmel tájékoztatjuk támogatóinkat. Oktatást közvetlenül segítő 
informatikai eszközfejlesztésre összesen 578.843,- Ft-ot fordítottunk. Diákjaink táborozásának 
megvalósulását 17.500,- Ft-tal támogattuk. A fennmaradó összeget iskolánk könyvtári 
állományának bővítésére tartalékoltuk.

n A Kastélydombi Alapítvány a Gyermekekért számára a 2014.évi személyi jövedelemadó 
1%-os felajánlott összege 1.314.300.-Ft volt. Az összeget az alapítvány az alábbiakra költi: 
Erdei Iskolák támogatása, kirándulások támogatása, udvari eszközök és padtetők pótlása, 
Határtalanul pályázathoz és kemence építéshez hozzájárulás, foglalkoztatási anyag vásárlásra, 
stb. Köszönjük mindazoknak akik támogatták az alapítványt.

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n nEhéZgéPKEZElŐ: Nehézgépkezelői pozícióba, a következő géptípusokra 
keresünk munkatársakat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-
17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-től 
3,5 tonnáig) Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 
jogosítvány, valamint a nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás.

n FEstŐ – MáZolÓ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel 
rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz 
munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú 
végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés

n KŐMŰvEs: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, 
valamint csapadékelvezetéssel összefüggő munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de 
nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n vÍZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték 
szerelő munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, 
megbízható munkavégzés B kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n UsZodAMEstEr: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az 
úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, 
a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. 
Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.

n AUtÓsZErElŐ: Feladatok: Társaságunk tulajdonában lévő gépjárművek és 
munkagépek karbantartása, üzemképességük biztosítása. A munkakör betöltésének 
feltétele: szakirányú középfokú végzettség. Elvárt készségek és magatartási jellemzők: 
jó szervező, kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető és 
rakodó pozícióba keresünk munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési 
helyére történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási 
folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának 
ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése Elvárások: C 
és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr)

n géPKEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az emelőgép 
biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, az előírt 
biztonsági feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és betartatása, 
a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-

zésével az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda XvIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.kaved-toyota_V2_XVIII_143x193  2015.09.21.  9:46  Page 1

HÉJAS DIÓT
és DIÓBELET
a napi legmagasabb áron veszek!

+36 70 949 6341

D I Ó  F E L V Á S Á R L Á S !

Rendezze nálunk céges, baráti, családi összejövetelét 

2.990Ft./fő áron.
Korlátlan étel-ital fogyasztás!!!

További részletek a honlapon.

MEGNYITOTTUNK!

Pesti 
BÚTOR
KÖZVETLEN 
A GYÁRTÓTÓL!

KEDVEZŐ ÁR,

SZÉLES 
VÁLASZTÉK!

NÉZZEN BE 
HOZZÁNK! 
ÜLLŐI ÚT 459. sz.

ÁRUHITELÜNK 

IS VAN!
www.aliz-butor.webdone.hu

www.bp18.hu
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11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

É
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, 
valamint 100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt 
számlacsomagot nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása 
életkortól függően 200 000 Ft vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához 
kapcsolódó tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán  és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, 
azon ügyfelek esetében, akiknek  2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is 
megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as  
számon. A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfi ókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó 
üzletszabályzatok, azok mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom ajánlattal 
várjuk, amennyiben nálunk nyitott bankszámlájukra 
rendszeres jövedelem* érkezik:

•  számlavezetési díj 6 hónapig*
•  elektronikus tranzakciós díj 6 hónapig*
•  jutalékmentes értékpapír vételi

lehetőség 2 hónapon keresztül**

Most 
nyisson 
nálunk 
számlát!

OTP_143x184_Bizalom_Varoskep_0629.indd   1 29/06/15   16:04
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ÚJ OPTIKA ÜZLET NYÍLT!
Budapest 18. kerületben a KONDOR BÉLA sétányon 
(a faházaknál pékség mellett)
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐ – PÉNTEK: 9.30 – 18.00 óráig
SZOMBAT: 9.00 – 12.00 óráig 
ÉRDEKLŐDNI: 06-1-247-6612 (bejelentkezés)
COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT | SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
MINDEN HÓNAPBAN AKCIÓKKAL VÁRJUK. Új szemüveg készítés esetén 
-15%-os  kedvezményt adunk a hirdetés felmutatójának! 

Telefonszám:
+36 20/3882-083
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12 A szűrővizsgálatokkal számos későbbi kellemetlenség előzhető megegészség

magyarországon évente 2300-
an halnak meg mellrák miatt, 
és az új megbetegedések száma 
a 7000-et is meghaladja. Kerü-
letünkben ezek a számok: 29 
haláleset, 87 új beteg. Ha ritkán 
is, de férfiaknál is előfordul a 
mellrák, tehát gondolni kell rá. 
50–65 éves életkorban a leggya-

koribb, de immár a fiatalabb és 
az idősebb korosztályban is nö-
vekszik a megbetegedések szá-
ma. Az emlődaganatok a mell-
ben található tejcsatornákat és 
tejmirigyeket alkotó sejtekből 
indulnak ki.  Vannak jóindu-
latú emlődaganatok is, ilyenek 
a masztopátia, az adenozis, a 

fibroadenoma, a papilloma, a 
ciszta stb. 

Megelőzés: felvilágosítás, 
egészséges életmód, egészsé-
ges táplálkozás, rendszeres ön-
vizsgálat, a szűrővizsgálatokon 
való részvétel, majd a megfelelő 
gyógykezelés, rehabilitáció.  

kockázati tényezők: örök-

lődés, 45 évesnél idősebb élet-
kor, stressz, elhízás, testmozgás 
hiánya, alkoholfogyasztás, do-
hányzás, korai első menstruá-
ció, menzesz késői (55év fölötti) 
elmaradása, meddőség, fogam-
zásgátló tabletta szedése (több 
mint 10 éven át), hormonpótló 
kezelés ellenőrzés nélkül, előző-
leg jóindulatú emlődaganat. 

Felismerés: Az emlőráknak 
gyakran nincsenek tünetei, el-
sőként egy csomót lehet tapin-
tani, amely elkülönül a környe-
zetétől. Sokszor véletlenszerűen 
vagy sérülést követően fedezik 
fel, mert ilyenkor áttapintják a 
melleket. Ha ujjal megnyomják, 
a csomó szabadon mozgatható a 
bőr alatt, de rögzülhet is a fölöt-
te levő bőrhöz vagy a mellkas-
falhoz. Fájdalmas és fájdalom 
nélküli is lehet. A daganatos 
emlő bőre ráncosodást, néha 
narancsbőrszerű gödrösödést 
mutathat. Gyakori az alaki el-
változás, az emlő megnagyob-
bodása. Előrehaladott esetben 
duzzadt csomó jelenhet meg, a 
bőr kifekélyesedhet. A csomó 
nélküli mellfájdalom ritkán 
rosszindulatú, de mindig tisz-
tázni kell! 

Az érintett oldali hónaljárok-
ban vagy a kulcscsont fölötti 
árokban kicsi, kemény (borsó-
nyi, babnyi) csomóként nyirok-
csomók tapinthatók, amelyek 
összetapadhatnak, a bőrhöz vagy 
a mellkasfalhoz rögzülhetnek.

Kezdődhet a mellrák gyul-
ladással is (ez különösen veszé-
lyes!), amikor az emlő vörös és 
duzzadt, mintha gyulladásban 
lenne, miközben nincs abban. 
Kezdődhet a mellrák bimbó kö-
rüli ekcémaszerű elváltozással 
vagy a bimbóból váladékozás-
sal is. A váladék lehet színezett, 
véres is. Ha valaki gyanús elvál-
tozást, furcsát érez a mellében 
vagy annak környékén, azonnal 
orvoshoz, lehetőleg szakorvos-
hoz (onkológus, szülész-nő-
gyógyász, sebész) kell fordulnia, 
és kivizsgálásra van szükség.

Alapvetően fontos a mellek 
rendszeres, alapos önvizsgálata 
(amely könnyen elsajátítható) 
lehetőleg tükör előtt állva, majd 
fekve is. Ez menstruáció után a 
legeredményesebb, és a 20. élet-
évtől az élet végéig tanácsos el-
végezni. 

Szakszerű vizsgálat. Évente 
egyszer szakorvos vizsgálja meg 
a melleket, nyirokcsomókat; ezt 
célszerű nőgyógyászati vagy 
onkológiai vizsgálat keretében 
elvégeztetni, ami megtekintés-
sel, tapintással történik. Döntő 
fontosságú a kis energiájú su-
garakkal végzett RÖNTGEN-
mAmmOGRÁFIA és ULT-
RAHANG-mAmmOGRÁFIA 
vizsgálat. Ezek a legjobb mód-
szerek az emlőrák korai felisme-
résére. 

Rendszeresség. A 40. élet-
év alatt havonta önvizsgálat, 

évenként orvosi szűrővizsgá-
lat javasolt. A 40. életév fölött 
ezek mellett évenkénti röntgen- 
és ultrahang-mammográfia is 
ajánlott.  Ha az eredmény pozi-
tív, az emlőelváltozásból ambu-
láns módon, érzéstelenítésben, 
tűvel vagy biopsziával szövetta-
ni mintát vesz az orvos, s annak 
eredménye szabja meg a további 
tennivalókat.  

Ê Dr. Mikecz tibor 
klinikai onkológus, szülész-

nőgyógyász szakorvos    

EMlŐráKsZŰrés 
rÖntgEn- és 
UltrAhAng-
MAMMográFiávAl 
a Zsebők Zoltán 
szakrendelőben 
(thököly út 3.) új, kiváló 
minőségű röntgen- 
mammográfiás 
készülékkel! A 
vizsgálatot beutaló 
alapján, telefonos vagy 
személyes előjegyzés 
alapján végzik el. 40 
év fölött szakorvos 
és háziorvos is adhat 
beutalót, 40 év alatt 
csak szakorvos. 
tElEFon (naponta 
7–18 óráig): 297-1210 
(107 mellék), 297-1252, 
297-1253

az idejÉben 
felfedezett 
betegsÉg 
gyógyítható
A nőknél a mellrák a leggyakoribb

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az egészségmegőrzés döntő eleme a meg-
előzés. Rendkívül fontos a betegségek idő-
ben történő felismerése, korai stádiumban 
történő felfedezése, mert az lényegesen ja-
vítja a gyógyulási esélyt.  Ha évente legalább 
egyszer időt szánunk a szűrővizsgálatokra, 
akkor sok olyan betegség is megelőzhető, 
amelynek később súlyos, akár életveszélyes 
kimenetele is lehet.  

A XVIII. kerületi Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Köz-
hasznú Kft. évente több alkalommal 
szervez ingyenes szűrőnapot a pestszentlő-

rinci, illetve a pestszentimrei szakrendelőben.  
– Sajnos országosan is gondot okoz, hogy 
nem használják ki kellőképpen a lehető-
séget. Fontos lenne, hogy sokkal jobban 
törődjenek az egészségükkel – mondta dr. 
Maitz László ügyvezető igazgató.

A Pintér Kálmán Szakrendelőben labo-
ratóriumi (vércukor- és koleszterinszint-
mérés), nőgyógyászati, bőrgyógyászati 
(rosszindulatú bőrelváltozások felderítése) 
és hasi ultrahangvizsgálaton vehettek részt 
az érdeklődők.  

– A pestszentimrei szakrendelőben elő-
ször volt bőrgyógyászati szűrővizsgálat. 
Ezen főként a daganatos elváltozásokra 
és az anyajegyek vizsgálatára koncent-
ráltunk – mondta dr. Pámer Zsuzsanna 
bőrgyógyászszakorvos. – A szűrőnapon egy 
olyan pácienssel találkoztam, akit további 
vizsgálatra kellett küldeni. 

A bőrgyógyász elmondta, hogy a leg-
fontosabb elváltozások közé tartoznak az 
újonnan megjelenő, az addigiaktól eltérő és 
növekvő anyajegyek, a meglévő anyajegyek, 
amelyeknek megváltozik a mérete, körvo-
nala, terjedelme, az alakjuk aszimmetri-
kussá válik. megváltozik a színük, kiemel-
kednek a bőrből, a felszínükön nedvesedés, 
illetve vérzés jelentkezik. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a napozással óvatosnak 
kell lenni. A D-vitamin-szintézishez szük-

séges napozás időtartama napi 5-10 perc. 
Fokozott kockázatot jelentenek a leégések, 
a szolárium használata. Pámer Zsuzsanna 
azt javasolta, hogy évente egyszer minden-
képpen vegyünk részt bőrgyógyászati szű-
rővizsgálaton.  

A hasi ultrahangvizsgálattal a májat, az 
epehólyagot, a hasnyálmirigyet, a lépet és a 
veséket, illetve a húgyhólyagot, a méhet, a 
petefészkeket és férfiaknál a prosztatát el-
lenőrizhetik. 

– Ha nincs panasz, akkor is fontos, hogy 
évente egy alkalommal elmenjenek az in-
gyenes hasi ultrahangvizsgálatra – hang-
súlyozta dr. Klement Anikó radiológus. A 
szűrőnapokra nem kell beutaló, és aznap el 
lehet végeztetni a vizsgálatot. Az októberi 
szűrőnapon részt vett olyan beteg is, akinél 
súlyos elváltozást találtam, őt további vizs-
gálatokra küldtem.  

Fontos tudni, hogy a szűrőnapokon az 
orvosok nem írnak fel receptet, és beutalót 
sem adnak. A résztvevők egy állapotfelmérő 
lapot kapnak, amelyen bejelölik, hogy mely 
szakellátásokon jártak, és mi volt a vizsgá-
lat eredménye. Azok, akik legalább három 
vizsgálaton vesznek részt egy alkalommal, 
a szűrővizsgálat fontosságára emlékeztető 
pólót kapnak ajándékba.

Ê Fülep erzsébet

novEMBEri  
ingyEnEs sZŰrés
A Zsebők Zoltán 
szakrendelőben november 
21-én (szombaton) 7–13 óráig 
szemészeti, hasi ultrahang-, 
nőgyógyászati és kardiológiai 
vizsgálaton vehetnek részt 
a Xviii. kerületi lakosok. 
A szűrővizsgálatokra való 
jelentkezéshez a tAJ-kártyára, 
a személyi igazolványra és a 
lakcímkártyára van szükség.

A HANGSÚLy A 
mEGELŐZÉSEN VAN
A szeptemberben a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán szakrendelőben meg-
rendezett egészségügyi szűrőnap után október 17-én a pestszentimrei 
Pintér Kálmán szakrendelőben szervezett szűrést a Xviii. kerületi Egész-
ségügyi szolgáltató nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.  

RekoRdok
nagy érdeklődés kísérte a Jahn Ferenc dél-pesti kórház és 
Rendelőintézet őszi egészségügyi szűrőnapját. több mint 350-
en mentek el az október 10-i rendezvényre, a szűrővizsgálatok 
száma pedig hat óra alatt meghaladta az 1200-at. a kórház 
idén igyekezett a házaspárokat, párokat bevonni a szűrésbe, és 
ez sikerült is. 

– A páciensek átlagéletkora 53 év volt, az aktív korú lakosság pe-
dig 72 százalékban képviseltette magát, ami javulást jelent az elő-
ző évekhez képest. mind az érdeklődők, mind az elvégzett szű-
rővizsgálatok számában sikerült csúcsot dönteni – tájékoztatott 
Roczkó Zsuzsanna, a rendezvény főszervezője.

A számos vizsgálat közül a tüdő- és a bőrgyógyászati szűrés, 
a csontsűrűség-vizsgálat és a számítógépes talpvizsgálat és a ta-
nácsadás volt a legnépszerűbb. Sokan voltak kíváncsiak a vércu-
kor- és koleszterinszintjükre, és nagy sikert aratott a betegség-
kockázati szűrés is. 

További érdekesség, hogy a dietetikusok egészséges ételeket 
kiállító asztalánál 600 darab Graham-lisztből készített pogácsa, 
400 szelet sárgarépatorta, 6 tál hajdinasaláta és 3 tál zöldbabos 
gombasaláta fogyott el, amihez 57 liter egészséges gyümölcsteát 
és gyógynövényteát kínáltak.

A kórház részéről 57 egészségügyi dolgozó segédkezett a szű-
rőnapon. Az intézmény jövőre is várja ingyenes szűrővizsgálat-
okra a XVIII. kerületi lakosokat is. A cél továbbra is az, hogy a 
betegségek korai felismerésének köszönhetően sokkal könnyebb 
és eredményesebb legyen a gyógyulás.

Ê P. A.

Új gyeRmekoRvos
Dr. Vágó Krisztina házi gyermekorvos 2015. október 1-jén meg-
kezdte rendelését a Kondor Béla sétány 13/B alatti gyermekorvosi 
rendelőben. Ellátási területe dr. Valkó Péter és dr. Fülöp Erzsébet 
volt körzete. 
Rendelési ideje: hétfőtől csütörtökig 8–10 (tanácsadás), 10–12; 
kedden 13–15 (tanácsadás), 15–17; szerdán  8–10; csütörtö-
kön 12–14; pénteken 10–12 óráig. Telefonszám: 290-5066. 

�a rosszindulatú daganatok közül a nőknél a mellrák a leggyakoribb. 
gyógykezelés nélkül az emlőrákok áttéteket adnak, s végül halálhoz 
vezetnek. Fontos tudni: ma már az idejében, korai stádiumban felfede-

zett emlőrákok 90 százalékban gyógyíthatók.  
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A felújítással 21. századi lett az Erzsébet-Bélatelepi református templom és parókia egyHáz

�Bensőséges 
hangula-
tú, jó kedvet 

árasztó istentiszte-
lettel és műsorral 
ünnepelte meg a 
Pestszentlőrinc 
erzsébet-Bélatelep 
református egy-
házközség szinte 
valamennyi tagja a 
Felsőcsatári úton ta-
lálható megbékélés 
temploma felújítá-
sának a befejezését. 
az istentiszteleten 
takaró tamás espe-
res hirdetett igét.

Joggal sétálhatott büszkén a 
parókián, a templomkertben 
L. Molnár István, aki – ahogy 
ő mondta – őshonos már az 
egyházközségben. A most 59 
éves lelkipásztor 36 éves volt 
csupán, amikor idehelyezték, a 
kerület „szélére”, az akkor még 
távolról sem ily díszes és magát 
úgymond büszkén mutogatható 
templomba.

– Nem is emlékszem már 
arra, hogy mennyit dolgoz-
tunk az évek során, és mennyi 
segítséget kaptunk például a 
mindenkori önkormányzattól. 
Azonban azt hiszem, mára let-
tünk valójában készen, mára 
mondhatjuk el, hogy a templo-
munk utolérte az időt, ő is 21. 
századi lett. Ezzel, ha akarnánk, 
dicsekedni lehetne, erre büszke 
lehet az egyházközségünk va-
lamennyi tagja, mind a közel 
kétszáz hívünk – mondta az 
irodájában a lelkész, aki szem-
mel láthatóan elérzékenyedett, 
amikor a gyülekezet egyik tag-
ja behozta azt az egészen friss 
CD-t, amelynek a borítójáról a 
felújított templom köszön vissza. 
– mindent, de mindent neki 
köszönhetünk… Ha az Úr nem 
nézett volna ránk, akkor sem-
mire sem jutottunk volna – tette 
hozzá

„jó Ide BejönnI”
A főszereplő természetesen a fel-
újított, megszépült templom volt. 
A maga 80 négyzetméteres teré-
vel, a karzati helyekkel együtt 
150 hívet váró széksoraival.

– mit kell tudni róla? – kér-

deztem a lelkipásztort, aki an-
nak ellenére szakított időt a 
templom megmutatására, hogy 
már érkeztek a vendégek. 

– Nem igazán öreg, hiszen 
egy templom életében bő het-
ven év nem nagy idő. 1943-ban 
épült, de ő sem úszta meg a vi-

lágháborút, bombatalálat érte. 
mivel már lassan két évtizede 
a 21. században járunk, és a mi 
templomunk 20. századi maradt, 

elhatároztuk, hogy újjá tesszük. 
Láthatja, sikerült, s azt hiszem, 
büszkék lehetünk, hiszen szép 
új, másként kinéző tető van a 

fejünk fölött, és megszépült a 
parókia is. Olyanok lettünk a 
Jóisten segítségével, amilyenre 
vágytunk, amilyen kép az egy-
házközségünk mind a közel két-
száz tagjának a fejében megfor-
dulhatott, mert ki ne szeretné, 
hogy otthonos legyen az Isten 
háza, és jó legyen ide bejönni. 

A lelkipásztor hozzátette, 
hogy hálás mindenkinek, aki 
akár egyetlen forinttal, egyetlen 
órányi munkával vagy akár csak 
egy rövid imával is hozzájárult 
az építkezés sikeréhez.

szíVesen, 
máskor Is
Valamennyi szék foglalt volt, 
amikor az ünnepségen a tisza-
füredi Szivárvány-ház Fogyaté-
kosok Református Otthonának 
lakói bemutatták A mai ember 
és a kereszt című előadásukat. 
maradjunk annyiban: bárme-
lyik ép ember is büszke lehetne 
ilyen produkcióra.

A tiszafüredi otthonról azt 
mondta Drevotta Ferencné, a 
presbitérium tagja, hogy rend-
szeres velük a kapcsolat, fi-
gyelik a gyerekeket, akik nagy 
örömmel jönnek minden egyes 
látogatás alkalmával. Ezt megta-
pasztalhattuk akkor is, amikor 
a vendégek a templomban talál-
koztak a lelkipásztorral.

Az istentiszteleten Takaró 
Tamás esperes olyan emelke-
dett hangnemben hirdetett igét 
az otthonról, a fedélről is, hogy 
utána még az is elgondolkodott, 
aki nem akart volna odafigyelni. 
De miért is ne figyelt volna, hi-
szen lélekben mindenki gazda-
gabb lett a szavai után…

Ünnepi beszédében Dömötör 
István alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat öröm-
mel segített, és most, látva a vég-
eredményt, azt is látja, hogy jó 
helyre juttatta a forintokat. 

Vendégség
Az istentisztelet után L. molnár 
István kedves szavakkal invi-
tálta a gyülekezet vendégeit egy 
szeretetvendégségre, pontosab-
ban, ahogy mondta, „előtte egy 
koccintásra”.

„ha az Úr nem né-
zett volna ránk, akkor 
semmire sem jutottunk 
volna.”

tető van a 
fejük fölött
Emelkedett hangulatú istentisztelettel ünnepelték meg a felújítást

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

babgulyás  
és sütemény
A nyári szünet után ismét ételosztást rendezett a 
múlt szombaton a Pestszentimrei Katolikus Karitász 
a szent imre-templom kertjében. 

Ezúttal kevesebben voltak a megszokottnál, de mint hallot-
tuk, nem bánta ezt senki. Nem, mert ahogy a karitász vezetője 
mondta, a kisebb létszám azt jelzi, hogy a városban máshol is jól 
tudnak lakni a rászorulók.

– Valamivel kevesebben jöttek el ma, de ha ennek az az oka, 
hogy nincs oly sok rászoruló, netán máshol is megvendégelik 
őket, akkor nem bánom, mert ez azt jelenti, hogy jó helyen van-
nak – mondta Kovács István, a szervezet vezetője, akinek a csa-
pata olyan mennyiségű étellel készült, mintha legalább 150 éhes 
szájnak kellene ételt adni. – Hallottunk róla, hogy több helyen is 
osztanak ma ételt, így a belső kerületekből kevesebben jöttek.

Akik eljöttek, jól jártak, mert a babgulyás íz-
letes volt, a sütemény friss, a tea pedig jó meleg. 
A karitász tagjai az ételosztás közben már a következő vendéglá-
tást szervezték a templomkert számukra felújított, korszerűsített 
konyhájában.

– még nem tudjuk pontosan, de valószínűleg november 21-
én lesz a következő ételosztás – mondták. 

Szabó József, a mária Szeplőtelen Szíve Fő-
plébánia plébánosa olyan adattal szolgált, 
amelyet öröm volt hallani.

– Igaz, nem régen, csupán néhány hó-
napja szolgálok ezen a plébánián, de már 
most elégedettséggel mondhatom, hogy 
sok család vesz részt a szentmiséken, s ami 
tán még ennél is lényegesebb, rendszeresen. 
Apa, anya, és mellettük ott ülnek a gyerme-
keik. A csöppecskék ugyanúgy, mint a na-

gyobbak, a már iskolába járók. Ez utóbbiak 
között nem egyet fedezek fel a hét valame-
lyik napján a hitoktatáson is.

A kérdésre, hogy hozzávetőleg hány csa-
lád látogatja vasárnaponként a szentmiséket, 
magas számot mondott az atya.

– Pontos számot nem tudok mondani, de 
az elmúlt rövid időszakban is biztosan talál-
koztam már hatvannal. Az elején engem is 
meglepett ez, de mára már, hogy úgy mond-

jam, örömmel szoktam meg, hogy ilyen ma-
gas a számuk. Ha családonként négy lelket 
számolunk, az kettőszáznegyven. Ez pedig 
tényleg örömteli.

Betegágyban értük utol Neruda Károlyt, 
a szemeretelepi Szent István király templom 
plébánosát.

A betegsége okát hallva akár „örülhet-
tünk” is.

– Nem súlyos, nincs baj, de inkább ágy-
ban maradok egy-két napot. Bizonyára a 
hittanon kaptam el a gyerekektől, vagy ép-
penséggel a szentmisén adták át a „bacikat.”

– Ezek szerint az ön plébániáján is helyet 
kér magának a fiatalság.

– Egyetlen szóval sem panaszkodom. 
Amikor idekerültem, meglepett a szülőkkel 
érkező fiatalok száma. mára megszoktam, 
és örömteli, hogy velük együtt éljük meg a 
vasárnapokat. meggyőződésem, hogy hosz-
szú távon azok látogatják majd a miséket, 
akik már kisgyermekként megszokják, és 
igénnyé válik számukra, hogy az „Úr napját 
megszenteljed”. Öröm számomra, hogy sok 
35 és 45 év közötti édesapa és édesanya – és 
velük a gyermekeik – állítja vasárnapja kö-
zéppontjába a szentmisét. 

Elmondta az atya azt is, hogy nemcsak a 
templomi szertartások képezik a közösségi 
életet és annak terét, hanem a felújított Don 
Bosco Közösségi Ház és annak programjai 
is.  

„igénnyé válik számukra, hogy 
az Úr napját megszenteljed.”

A CSALÁDOK A PÜSPÖKI 
SZINóDUS KÖZÉPPONTJÁBAN
Kínálta magát, hogy a családokról, azok szükségességéről írjunk lapunk 
hasábjain, hiszen a római katolikus egyház „fővárosában”, a vatikánban 
is e témának szentelik ezeket a napokat. október 25-ig tart az a püspöki 
családszinódus, amelyen részt vesz Erdő Péter bíboros is. Írásunkban két 
kerületi katolikus atyát kérdeztünk, vajon látják-e a családokat, a gyer-
mekeket is a vasárnapi szentmiséken.

Az ünnepségen a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok református Otthonának lakói mutatták be előadásukat
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 31. 16 óra: Magyar tánc-
ház gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
Október 31. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 
500 Ft.
November 5. 18 óra: Tíz év 
száműzetésben – avagy egy erdélyi 
cigány ember igaz története a 
marosvásárhelyi pogrom után. 
Puczi Béla és Reményi B. Csaba 
monodrámája. A belépés díjtalan.
November 6. 17 óra: A Katulic 
László festményeiből nyíló kiállítás 
megnyitóünnepsége. Közreműködik: 
Farkas Zoltán gitárművész.
November 7. 20 óra: Szombat esti 
táncparti a Főnix Duóval. Belépő-
jegy: 1990 Ft. Előzetes jelentkezés 
és helyfoglalás az elérhetőségein-
ken lehetséges.
November 8. 11 óra: Aladdin – a 
Turay Ida Színház előadása. Belé-
pőjegy: 990 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), valamint 
a New Dance World, a modern 
táncok iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet érdeklődni.
Októbertől új foglalkozások a 
művelődési házban. Szerdánként 
baba-mama jóga, csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft. A részletekről 
érdeklődni, illetve jelentkezni az 
elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövete-
lekre előzetes egyeztetés alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 21. 18 óra: PLER-
Budapest–Komló férfi kézilabda 
Magyar Kupa-mérkőzés
Október 24. 18 óra: PLER-
Budapest–Cegléd férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 25. 10 óra: PLER 
Budapest II–Gyömrő férfi NB II-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 30. 21 óra: Városgazda 
Akadémia–Tolna Mözsi FSE NB 
II-es bajnoki futsalmérkőzés
Október 31. 18 óra: PLER-
Budapest–Balatonfüred férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
November 7. 20 óra: SZAC-bál

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 23. 10 óra: Mega Ját-
szóház
Október 24–25-én: Rock and 
roll-verseny
Október 31-én: Karateverseny a 
Bushido SE szervezésében

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szakképzett 
oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti 
világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 21. 17 óra: Izgő-mozgó 

klub. Téma: az ősz és a falevél.
Október 28. 16.30: KézműveSzerda 
– Halloween
November 3. 17 óra: Árvay Zolta 
festőművész tárlatának megnyitója 
a Galéria 18 kiállítóteremben
November 4. 16.30: Társasjáték-
klub
Internethasználói foglalkozás indul 
8 órában, délelőttönként 10–12 
óra között. Időpontok (haladó): no-
vember 2., 9., 16., 23. Jelentkezni 
személyesen, a tanfolyami díj be-
fizetésével lehet. A részvételi díj a 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
a regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Október 29. 10 óra: Telegdi 
Ágnes írónő beszélget és játszik a 
gyermekekkel
Október 30. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
November 4. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás. Melegedjünk, idézzük a 
nyarat – színes virágkép készítése.
November 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök. Tapasztalatcsere a 
tanévkezdésről, beszélgetés a napi 
gondokról, ötletek a megoldásukról.
November 9. 17 óra: Mindennapi 
boldogság – Tósoki Anikó versekkel 
mesél az örömökről.
A könyvtár nyitvatartási idejében a 
kerület templomait ábrázoló tabló-
kiállítás tekinthető meg a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény rendezésében.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Október 30. 17.30: Kalóztanya 
a könyvtárban. Kalózkapitány: 
Víg Balázs. Gyerekfoglalkozás a 
Puszirablók című könyve nyomán. 
Aki jelmezben érkezik, apró jutal-
mat kap.
Rajz- és versíró pályázatot hirdet 
a Pestszentimrei Könyvtár. A 
pályaművek leadásának határideje: 
november 20. További információ 
a könyvtárban kapható vagy a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
honlapján, illetve Facebook-oldalán 
található.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 21. 18.45: Zumba Nikivel
Október 24. 15 óra: Kézműves 
kuckó
Október 24. 19 óra: Csitt – zenés 
színmű a Figurák Színjátszó 
Társulat és az Art’Z-Más Társulat 
előadásában
Október 25. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 27. 18 óra: A csodálatos 
antik világ – Pais István filozófia-
történész, nyugalmazott egyetemi 
docens előadás-sorozata. Az 
előadás címe: A jól kormányzott 
állam a legnagyobb mentsvár.
Október 28. 18.45: Zumba Nikivel
Október 31. 15 óra: Kézműves 
kuckó
Október 31. 19 óra: A vörös malom 
– musical  az Otthon Theatrum 
előadásában.
November 4. 18.45: Zumba Nikivel
November 7. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör össze-
jövetele
November 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely. 
Vasárnaponként 8.30-kor ingyenes 
jóga, 10 órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-

9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, mesterek – a 
hétköznapi tárgyak mesés világa 
címmel kiállítás a KÖKI Terminál-
ban (II. emelet, 253-as helyiség). 
A kiállítás keretében kéthetente 
szombatonként 10 és 18 óra között 
ingyenes gyermekprogramokkal 
várjuk az érdeklődő családokat. A 
kiállítás keddtől szombatig 10 és 
18 óra között látogatható, kivéve 
október 23–24-ét és 31-ét, amikor 
zárva tart.
A kerületet bemutató új isme-
retterjesztő tablósorozat és a 
hozzá kapcsolódó online térképes 
felület révén a kerület története 
mellett megismerhető annak 22 
részegysége, valamennyi köztéri és 
beltéri emlékműve, emléktáblája 
és szobra, valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elnevezéseket 
is tartalmazó – utcanévállománya 
(http://muzeum18kerpalyazatok.esy.
es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, több-
nyelvű tárlatvezetés, múzeumpeda-
gógiai programok minden korosz-
tálynak (a kínálatról tájékozódjon 
a honlapunkon), vándorkiállítások 
kölcsönzése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, helytörténeti 
kiadványok árusítása.
A gyűjtemény központi irodája októ-
ber 23–24-én és 31-én zárva tart.

MÚZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem október 23–24-én 
és 31-én zárva lesz, egyébként 
keddtől szombatig 14 és 18 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállÍtÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 21. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: őszi teendők a kis-
kertekben. Előadó: Gyócsi Zoltán. A 
részvétel ingyenes!
Október 26–30. között: 
Matinéfilmklub az őszi szünetben, 
mindennap 11 órától. Rajzfilmek és 
mesefilmek csoportok részére. A 
részleteket keresse a weblapunkon 
és a plakátjainkon. 
Október 27. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: gyü-
mölcsök másképpen. Előadó: Kisa 
Judit. Belépőjegy: 400 Ft.
Október 30. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Október 31. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon vagy 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 2. 17 óra: KRESZ-tanfo-
lyam indul. Elméleti órák a PIK-ben. 
Előzetes jelentkezést kérünk az 
elérhetőségeinken.
November 4. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: szőlő a kiskertek-
ben. Előadó: dr. Fazekas István, 
klubvezető: Karmazsin Jánosné.
November 4. 18 óra: Színezett 

vízzel – Buczkó Endre kiállításá-
nak megnyitója. Köszöntőt mond: 
Garamvölgyi Béla festőművész.
November 5. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás.
November 6. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután. Régi idők ismerős 
dallamai. A részvétel ingyenes.
November 6. 17.30: Imrék köszön-
tése. A részvételi szándékot legké-
sőbb november 4-ig kell jelezni a 
291-9202-es telefonszámon vagy 
személyesen a PIK információs 
pultjánál.
November 8. 15 óra: Ma éjjel sza-
bad vagyok – zenés bohózat három 
részben, az Éless-Szín előadásá-
ban. Főszereplők: Nyertes Zsuzsa, 
Tóth Roland, Kautzky Armand, 
Koncz Gábor, Borbáth Ottília. 
Belépőjegy elővételben: 2200 Ft, 
az előadás napján: 2500 Ft.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
jelentkezni, illetve az időpontjukról 
érdeklődni az elérhetőségeinken 
lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

SZereLeM,  
KAcAgáS, árMáNy

Mici keresetkiegészítés céljából 
apróhirdetések révén vállalja, hogy 
„odaadó partnere” lesz különféle 
jómódú férfiaknak. Ödön, Mici 
férje úgy érzi, még időben érkezik, 
hogy megakadályozza a sokadik 
felszarvazását. Márta megunta 
az otthon „polgári” légkörét, és 
valódi kalandokra vágyik. A portás 
és a szobalány pedig nem csupán 
szolgál, de alakítja is az egyre 
kacagtatóbb helyzeteket. 
Vaszary János Ma éjjel szabad 
vagyok! című háromfelvonásos 
zenés bohózata az Éless-Szín elő-
adásában látható, olyan nagyszerű 
színművészekkel, mint Nyertes 
Zsuzsa, Koncz Gábor, Kautzky 
Armand vagy Kertész Péter. 
Belépőjegy elővételben: 2200 Ft, 
az előadás napján: 2500 Ft.
Időpont és helyszín: november 8. 
(vasárnap) 15 óra, PIK Ház (Vasút 
utca 48.).

BUSZOS várOSNéZéS 
úJrAtöLtve

Minden várakozást felülmúló 
sikert aratott a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény által szeptemberben 
szervezett városnézés, amelynek 
során a résztvevők külön busszal 
tekintették meg Pestszenlőrinc-
Pestszentimre nevezetességeit. A 
nagy sikerre való tekintettel ismét 
busszal járjuk körbe az idén és 
jövőre több évfordulót ünneplő 
kerületet. 
Indulás: november 7-én (szomba-
ton) 15 órakor, a Múzeumsarok 
kiállítóterem (Szent Lőrinc sétány 
2.) elől. A program ezúttal is 
ingyenes, de előzetes regisztrá-
ció szükséges a 290-1585-ös 
telefonszámon vagy a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen.
Fontos tudnivaló: a telefonszámon 
hagyott hangüzeneteket technikai 
okok miatt jelenleg nem tudjuk 
elérni, ezért a regisztrációhoz 
mindenképpen beszéljenek a 
munkatársunkkal.

FeDáK SárIrA 
eMLéKeZNeK A 
NeMZetI SZÍNHáZBAN
Október 28-án Fedák Sári-
emlékkiállítás nyílik a Nemzeti 
Színház 3. emeleti aulájában. 
A tárlat anyagának nagy részét 
a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény által 
összeállított kép- és tablóanyag 
alkotja. Amikor a színházban 
járnak, érdemes megtekinteni 
a december 20-ig látható 
kiállítást is.

Az ősz folyamán beindult a Lendületbe hozzuk!

Mozogjunk 
együtt!
október utolsó napjaiban az alábbi ingyenes sportolási 
lehetőségek várják a kerületi lakosokat.

FElnŐtt-ÚsZásoKtAtás
Időpont: október 21. 
19–20 óra között a Kastélydombi uszodában (Nemes u. 56–60.)
Információ: 20-23-23-823. (Az újonnan belépők előzetes bejelentke-
zése szükséges!)

FUtÓPont
Időpontok: október 22., 27., 29. 17 órától
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: Irsán László, 20-225-5462

nordiC wAlKing
Időpontok: október 22., 26,, 29. 
Hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: Schwarz mária, 30-961-7731

ÖnvédElMi EdZés
Időpont: október 25. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.) 
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992

JÓgA 
Időpont: október 25. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546

KondiCionálÓ tornA
Időpont: október 26. 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
Oktató: markovits Szilvia, 70-324-5836; 
e-mail: parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA
Időpont: október 30. 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay kert)
Telefon: 70-324-5836, 
e-mail: parkaerobik10@gmail.com

gyAlogos tÚrA
Országgyűlési múzeum
Időpont: október 31. 11 óra
Gyülekező: XI., Szent Gellért rakpart 1. 
Információ: Ladoniczki Ferenc, 30-864-5736, 
e-mail: ladoniczkiferenc@gmail.com

sÍoKtAtás
Októberi időpontok:
Keddenként (27.) 16 órától – kezdő csoport
Szerdánként (21., 28.) 16 órától – kezdő csoport
Csütörtökönként (22., 29.) 17 órától – haladó csoport
Helyszín: Bókay-kert
Előzetes bejelentkezés: 30-575-3262

ősz a Madách 
filMklubbal
Jubileumi évadot zárt a nyár végén, a Bókay kertmozi 
szezonjának befejeztével a Madách filmklub: a 2005-
ben Kardos gábor és barátai által alapított klub tíz éve 
várja az érdeklődőket ősztől tavaszig a Polgárok házá-
ban. A szervezők így akarják életben tartani a közös-
ségi mozizás ma már kevesek által ismert, ám annál 
nagyobb becsben tartott élményét.

Aki ellátogatott az ingyenes vetítések bármelyikére, tudhatja, hogy 
népszerű, ám igényes, művészi értelemben is értékelhető alkotásokat 
tűznek műsorra, és a klubestek soha nem érnek véget a záró képso-
rok lepergésével: a beszélgetés, az eszmecsere, a találkozás az isme-
rősökkel legalább olyan fontos, mint maga a film.

Immár elkezdődött az őszi sorozat. Október 4-én a Forrongó év-
szak című 1989-es filmdrámát vetítették Donald Sutherlanddel és 
marlon Brandóval a főszerepben, október 25-én pedig egy grandió-
zus filmeposz, A Biblia: Salamon című kétrészes koprodukciós alko-
tás lesz látható. Az őszi sorozatot A muzsika hangja című örökzöld 
film zárja november 22-én. A filmvetítések továbbra is ingyenesek, 
és vasárnap délutánonként 4 órakor kezdődnek a Polgárok Házában 
(Üllői út 517.).

iMre-köszöntő
A 2002-ig visszanyúló hagyomány jegyében az önkor-
mányzat idén is meghívja a Pestszentimrén élő imré-
ket névnapjuk, illetve a település névnapja alkalmából 
a Pestszentimrei Közösségi házban tartandó rendez-
vényre. 

Ez az év jubileumi esztendő a kerület számára. Pestszentimre 1930-ban, 
azaz 85 éve kapott önálló községi rangot (mai nevét 1931-ben vette fel), 
és Pestszentlőrinccel együtt 1950-ben lett Budapest, a XVIII. kerület 
része. Az évforduló és az imrei Imrék tiszteletére ünnepi előadással 
készül a PIK Ház, kiemelkedő kerületi tehetségek közreműködésével. 
Az ünnepelteket Lévai István Zoltán alpolgármester köszönti. 
Helyszín: Pestszentimrei Közösségi Ház
Időpont: 2015. november 6. (péntek) 17.30

Kérjük, hogy a részvételi szándékukat jelezzék a 291-9202-es te-
lefonszámon.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Feszült, ideges volt a hangulat 
a mérkőzés előtt, hiszen a csa-
pat addigi szereplése nem adott 
okot nyugalomra. Az első „gólt” 
a közönség lőtte, ismét bebizo-
nyítva: sajátjának érzi a PLER-t. 
Telt ház volt, és nem is maradt 
halk a nép.

előny a FélIdőre
A Vác nem ígérkezett köny-
nyű ellenfélnek, mert 8 pont-
tal állt a tabellán. Ráadásul 
az a Zsiga Gyula tért vissza 
néhány órára Lőrincre, aki 
ismerhette az együttest, hi-
szen korábban ő irányította a 
szakmai munkát. Tudni való 
volt, hogy nem lesz sétálós 
meccs…

Hutvágner István vezető-
edző is feszült volt, és csak 
ennyit mondott: „Nem tu-
dom, vége lesz-e a rossz soro-
zatnak, azt azonban remélem, 
hogy mindenkinek tiszta lesz 
a lelkiismerete a lefújás után.” 

A lőrinciek 1-0 után 6-5-re is 
vezettek, de érezhető volt, hogy 
mindkét csapat minden táma-
dásában benne van a gól. Első-
sorban a PLER-ében, mert volt 
olyan periódusa a félidőnek, 
hogy már 4 góllal is vezetett 
(10-6), hogy aztán a félidő zá-
rása előtt egy-két perccel 14-14 
legyen az állás.

Az utolsó perc azonban a lő-
rinciek javára dőlt el, mert nem 
sokkal a sípszó előtt belőtték a 
16. gólt így előnnyel mehettek 
pihenőre.

szíV és sors
De a neheze még hátravolt, mert 
az első alapján a második fél-
idő sem ígérkezett könnyűnek. 
Nem is volt az. Igaz, tíz perc-
cel a vége előtt három gól volt 
az előny, de néhány hiba miatt 
(lásd első félidő…) a Vác megint 
utolérte a PLER-t. Visszakapasz-
kodtak, ki tudtak egyenlíteni. 

Az utolsó három perc min-

denkinek idegtépő volt, de vé-
gül a mieink örülhettek, mert 
Bakos lövése (6 gólt dobott a 
mérkőzésen) a hálóban kö-
tött ki (31-30), s ezt az előnyt 
már nem adták el a lőrinciek. 
mondhatjuk, hogy a szív di-
adalát láttuk, és hogy a sors 
visszaadott 2 pontot, mert 
már így is elég sokat elvett… 
mindkét kijelentés igaz, ám a 
lényeg az, hogy minden egyes 
játékosnak tiszta lehetett a 
lelkiismerete a lefújás után. 
Azt is mondogattuk a siker 
után: most már lendületből „kell 
megenni” az ellenfeleket. 

jó első FélIdő
Igen, mondogattuk, azonban a 
Balmazújváros ellen csak az első 
félidőben tudta megvalósítani a 
csapat azt, ami a győzelemhez 
kellett volna.

Akkor partiban voltunk, a 19. 
percben 6-6 volt az állás, majd 
nem sokkal a vége előtt is ott 
voltunk a Balmaz nyakán, 8-8 
állt az eredményjelzőn. Az utolsó 
percekben is egyenrangú ellen-
félnek bizonyult Hutvágner csa-
pata, s amikor véget ért az első 
30 perc, 10-10-zel mehetett az 
öltözőbe, azt gondolva, hogy eb-
ből akár még győzelem is lehet. 
A folytatásban azonban kiderült, 
hogy nem. A 36. percben már 3 
gólos volt a hazai előny (14-11), 
ami jelezte, hogy nehéz lesz a 
végjáték. Különösen úgy, hogy két 

lőrinci kiállítás után 4 gólra nőtt 
a különbség (16-12). Nyolc perc-
cel a vége előtt 22-18 volt az állás, 
vagyis még a pontszerzéshez is 
bravúrra lett volna szükség.

húsz gól 
keVés…
Nem sikerült, mert érthetően 
egyre görcsösebbé, kapkodóbbá 
vált a PLER, ami nem hozha-
tott eredményességet. A lefú-
jáskor 25-20 állt az eredmény-
jelzőn, így a Balmazújváros 
magabiztos győzelmet ért el. 
A PLER az első félidőhöz ha-
sonlóan a másodikban is 10 
gólt dobott. (Összehasonlítá-
sul: a Vác ellen 31-szer találtak 
a kapuba a lőrinciek, s még így 
is szoros meccsen szerezték 
meg a 2 pontot.) Ez pedig azt 
jelenti, hogy nem gyarapította 
a pontjai számát, így október 
24-én 2 ponttal fogadja kö-
vetkező ellenfelét, a Ceglédet.   
Érthetően nem volt boldog a 
meccs után Hutvágner István.

„Húsz góllal nem lehet mecs-
cset nyerni. megérdemelten 
győzött a Balmazújváros, mert 
mi elfogytunk a második félidő-
re” – mondta a szakember.

eredmények
8. forduló: PLER-Budapest–Vác 

31-30 (16-15)
9. forduló: Balmazújváros–

PLER-Budapest 25-20 (10-10) 

A PLer végre itthon tartotta a két pontot, a vác pedig vihette a mezeket

A váC EllEn végrE AZ „igAZi” PlEr-t láthAttUK 

�hét sikertelen próbálkozás után végre győzött 
a Pler-Budapest kézilabdacsapat. október 
9-én a Vácot fogadta, és „számszakilag” is, 

pszichésen is rendkívül fontos volt a két pont meg-
szerzése. kiélezett küzdelem után végül 31-30-ra 
nyert hutvágner csapata, megszerezve első győ-
zelmét. a múlt szombaton azonban nem sikerült a 
folytatás, mert Balmazújvárosban 25-20-as veresé-
get szenvedett a Pler, s így kétpontos maradt.

ÚJ SZTÁROKAT 
NEVELNEK?
gomba módra szaporodnak a városgazda Utánpót-
lás Akadémia szakosztályai. A már működő mellé jú-
liusban csatlakozott a legújabb, amely a futsalt és a 
strandfocit foglalja magában. A futsalról kérdeztük 
szabó lászlót, a szakosztály 36 éves vezetőjét, aki 
edzőként is tevékenykedik.

 

– Tudnivaló, hogy az akadémiának kezdettől fogva volt labdarú-
gó-szakosztálya. Most mégis alapítottak egy újabb labdás, hogy 
úgy mondjam, „focis” szakosztályt. Mi ennek az oka?

– Egyszerű és kézenfekvő. A labdarúgó mellett a nyáron lét-
rejött futsal- és strandlabdarúgó-szakosztály fiataljai ugyanazt 
csinálják, mint a labdarúgók, mégis mást és másként. A futsal és 
a strandfoci szabályrendszere teljesen eltér a klasszikus futballé-
tól. Szinte minden más, egyetlen hasonlóság van csupán. Itt is a 
kapuba kell juttatni a labdát, gólt kell lőni. 

– Bevált, sikerrel kezdték meg a munkát?
– Nem én mondom, hogy igen, a létszámunk „beszél”. Rövid 

három hónap alatt annyian lettünk, hogy kinőttük az egyébként 
tágas Sportkastélyt, és újabb edzőterem után kell néznünk. meg-
mondom őszintén, nem számítottunk ekkora érdeklődésre, de 
hogy így alakult, az nagy öröm.

– Lapunk hasábjain is megjelent, hogy a felnőtt csapat győze-
lemmel vívta meg az első meccsét, mégpedig magabiztossal.

– Igen, a máltai Szeretetszolgálat csapatának nem sok esélye 
volt ellenünk, biztosan nyertünk.

– Mivel az akadémiának ez a fő profilja, gondolom, sorakoz-
nak már a gyerekek is, az utánpótlás.

– Igen, hogy úgy mondjam, tömött sorokban. Ezért is lett 
szűk a Sportkastély. Van három gyerekkorcsoportunk, ennek a 
tagjai 2001 és 2006 között születtek, tehát még a pályájuk elején 
vannak. működtetünk egy U19-es keretet is, és vannak a már 
említett felnőttek.

– Akárhogyan is nézzük, ennyi csapat akár száz igazolt spor-
tolót is jelenthet.

– majdnem eltalálta, mert a felnőtteknél húszan, az U19-
nél meg a gyerekeknél körülbelül hetvenen húzzák fel edzésről 
edzésre az akadémia mezét.

– Ennyi sportolóhoz legalább két edző kell…
– Többen is vagyunk annál. Az UEFA B-licences Balogh Zsolt 

mellett Ughy márk és Ács Gábor tartja az edzéseket, s jómagam 
is beszállok a napi munkába, bár a szakosztályvezetői teendők 
sok munkát adnak.

– „Képben van” ebben a feladatban is?
– Igen, mert elvégeztem a Testnevelési Egyetem sportmene-

dzseri és -vezetői szakát is.
– Egészen rövid idő alatt lett meglepően népes a 

futsalszakosztály.
– Ennek megvan a magyarázata. Amikor megalakult a Város-

gazda akadémia, akkor a már működő Pestszentlőrinci Sulifoci 
Akadémia beleolvadt az újonnan alakulóba,  így sok gyerek jött 
át hozzánk. A létszámot jótékonyan érinti az is, hogy együttmű-
ködési szerződésünk van a Gloriett sportiskolával és a Kispest- 
Honvéddal. Arra törekszünk, hogy a kerületben, a környékün-
kön egyetlen tehetséget se veszítsünk szem elől. A létszámunk 
mindenesetre nagyobb annál, amit vártuk. Hogy aztán hányan 
lesznek futsalsztárok, azt majd az idő dönti el. 

„Együttműködési szerződésünk van a gloriett 
sportiskolával és a Kispest-honvéddal.” 

Robog a PSk
tíz fordulót játszottak már le a BlsZ-bajnokságból, 
amelyben két csapattal is érdekelt a kerület. Ezúttal 
a PsK-nak megy jobban a szekér. A pestszentimreiek 
a  4., a pestszentlőrinciek a 10. helyen állnak tíz for-
dulót követően.

Nézzük az utolsó három forduló történéseit…
A 8. körben a SZAC gól nélküli döntetlent ért el idegenben a 

Nagytéténnyel szemben, míg a PSK idegenből hozta el a 3 pon-
tot, a Közterület elleni meccsről. Az imreiek 1-0-ra nyertek.

A következő körben a SZAC újra gólképtelen volt, 0-0-t ját-
szott a Hidegkúti SC-vel, de a hátsó alakzatának köszönhetően 
mégis szerzett egy pontot. A PSK-nak hazai pályán nem okozott 
gondot a Csillaghegy: 4-1-re nyertek a kerületiek.

Az elmúlt hét végén, a 10. fordulóban a PSK a Pénzügyőr el-
len játszott volna, azonban a találkozó elmaradt, decemberben 
pótolják. Az imreieknek 9 fordulóból 13 pontjuk van, s ezzel a 4. 
helyről várják a folytatást. A SZAC 6-0-ra nyert a Szabadkikötő 
ellen, így a 10 meccsből szerzett 13 ponttal a 9. helyen áll.

31 eLég, 20 KevéS
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�nemcsics antal 
festőművész, 
egyetemi tanár 

nevéhez fűződik a 
coloroid színrend-
szer kidolgozása, 
városképi együttesek, 
középületek színé-
nek megtervezése. 
a kerület díszpolgára 
számos murális mun-
kát készített középü-
letekbe: mozaikokat, 
falképeket, színes 
üvegablakokat. Idén 
állandó kiállítása nyílt 
a pápai esterházy-
kastélyban.

FüLeP erZSéBet   

Az 1927-ben Pápán született 
Nemcsics Antal gyermekkorá-
ban a szüleitől kapott festőkész-
lettel örökre „eljegyezte magát” 
a festészettel és azon keresztül 
a színekkel. Középiskolai tanul-
mányainak befejezéséig szülő-
városában élt. Az érettségi után 
felvételt nyert a Képzőművészeti 
Főiskolára, ahol 1950-ben dip-
lomázott Szőnyi István freskó-
osztályán, és tanári diplomát is 
szerzett. Ezt követően kisegítő 
tanárként dolgozott többek kö-
zött a XVIII. kerületben, s 1951-
től a Budapesti műszaki Egye-
tem rajz tanszékén kockológiát 
és alakrajzot, majd színdina-
mikát tanított. Színelméleti ku-
tatásai keretében azt vizsgálta, 
miként lehet a környezetünket a 
színekkel emberibbé formálni.

a coloroId 
színrendszer 
 A hatvanas években magyar-
ország kezdett a Nyugat felé 
nyitni, például az Ikarus gyár 
buszokat adott el Egyiptomnak, 
Németországba pedig többek 
között paradicsomot szállítot-
tunk. A megrendelők a magyar 
gyártók számára ismeretlen 
betű- és számkombinációkkal 
határozták meg az áruk színét. 
A színkódok megfejtésére a mi-
nisztériumi illetékesek a színku-
tatásairól már ismert Nemcsics 
Antalt keresték fel. A művészta-
nár közölte velük, hogy a szóban 
forgó betű- és számkombináci-
ókhoz tartozó színek a munsell 
színrendszer színatlaszában ta-
lálhatók meg. mivel egy munsell 
színatlasz akkoriban tízezer 
dollárba került, megbízták őt 
annak „lekoppintásával”. 

– A színrendszer kidolgozása 

rengeteg hosszadalmas kísér-
lettel járt együtt – emlékezett 
vissza a professzor. – A munsell 
színrendszert vizsgálva kiderült, 
hogy nem igazán jó, nagyon sok 
sötét és kevés világos színt tar-
talmaz, pedig az utóbbira na-
gyobb szükség van a környezet 
tervezésében. 

Ekkor született meg a gon-
dolat, hogy új színrendszert hoz 
létre. Ez a Coloroid színrend-
szer, amelyet külföldön – New 
yorkban tett közzé – 1980-ban. 
Ismertetésére sok országba meg-
hívták.

BIzonyítanIa 
kellett
A kollégái irigykedni kezdtek 
rá, az egyik fel is jelentette, hogy 
a munkája kóklerség, lejáratja 
vele a szocialista tábort, a színek 
segítségével akarja megdönteni 
a rendszert. Felállítottak egy bi-
zottságot csupa neves fizikussal, 
matematikussal. Nekik kellett 
bebizonyítania, hogy a Coloroid 
törvényei a való világ törvényei. 
A vizsgálat vége az lett, hogy a 
professzorok megállapították: a 
Coloroid valódi érték. Az egye-

tem bejelentette a Coloroidra 
épülő találmányait, amelyek 
angol, német, japán, amerikai, 
svájci, magyar szabadalmat kap-
tak.

A tanár úr nemcsak az elmé-
lettel foglalkozott, hanem kép-
zőművészettel is, amely tevé-
kenységével nemzetközi díjakat 
is nyert. Több mint száz tudo-
mányos publikációt és könyvet 
írt, közük a Londonban, New 
yorkban, Ottawában, Tokióban, 
Zürichben, Göttingenben, Syd-
neyben, Szingapúrban megjelent 
Colour Dynamics címűt, ame-

lyet a világ sok egyetemén tan-
könyvként használnak. 

 életmű-kIállítás
Nemcsics Antal művei meg-
találhatók a magyar Nemze-
ti Galériában, Szentendrén, 
Zebegényben és Veszprémben. 
A nevéhez fűződnek többek kö-
zött a budai várnegyed, a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér és 
a 3-as metró színtervei. Ország-
szerte számos muráliát készített 
középületekbe, több katolikus 
templomba.

A pápai Esterházy-kastély-

ban idén tavasszal nyílt meg 
a csaknem 90 éves Nemcsics 
Antal festői, színtervezői és 
színkutatói munkássága előtt 
tisztelgő állandó kiállítás.  Az 
életmű legfontosabb állomása-
it bemutató tárlat minden da-
rabjának helyét maga az alkotó 
határozta meg azzal a céllal, 
hogy az anyag jól áttekinthető 
és értelmezhető legyen a láto-
gatók számára. A természetelvű 
és az absztrakt képek mellett 
láthatók itt mobilok, objektek, 
találmány-prototípusok és olyan 
különleges eszközök is, amelyek 
látványosan szemléltetik a szín-
kutatások eredményeit. A nyolc 
helyiségből álló kiállítótér mel-
lett időközben átadtak egy ku-
tatószobát is, ahol már nemzet-
közi konferenciát is rendeztek 
a kiállításhoz kapcsolódóan. Ez 
utóbbiban helyezik el Nemcsics 
professzor kutatási eredménye-
inek dokumentumait, a világ 
elismert tudósaival folytatott 
levelezését és azokat az anyago-
kat, amelyek segítségül szolgál-
nak a kutatóknak ahhoz, hogy 
a felmerülő szakmai kérdésekre 
választ kapjanak. 

hArMÓniAKüsZÖB
Egyszerűségének, köny-
nyű kezelhetőségének 
köszönhetően sokan és 
sok helyen alkalmazzák 
a Coloroid színrend-
szert, amelynek szín-
jeleivel bármely szín-
rendszer, -szabvány, 
-gyűjtemény, -atlasz, 
-regiszter bármelyik 
színe egzaktul defini-
álható, mert a színtere 
folyamatos. A Magyar 
szabványügyi hivatal 
műszaki irányelvként 
jelentette meg 1981-ben 
és színszabványként 
2000-ben. A nemzetközi 
szakirodalom azóta is 
rendszeresen hivatkozik 
rá. A Coloroid színrend-
szer lényege az, hogy 
nem érzet-, hanem 
harmóniaküszöbökre 
épül, vagyis nem az 
emberi szem érzékeny-
ségén, hanem az ember 
ítéletalkotó képességén 
alapszik.

színek harMóniája
Miként lehet a környezetünket a színekkel emberibbé tenni? 
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rózsák és tövisek cím-
mel jelent meg téglás 
tivadarné – írói nevén 
téglás-hajós éva – ma-
gyar-történelem szakos 
tanár válogatott versek-
ből és prózai írásokból 
álló legújabb könyve. 

Első kötetével, a madaras 
jellel című verseskönyvvel 
tizenöt éve mutatkozott be 
Téglás-Hajós Éva. Ezt újabb 
öt követte: az Útközben, az 
Üzenem, az Asszonyének, a 
Számvetés, a Vallomások.  És 
íme, immár kezünkben a he-
tedik kiadvány is, a Rózsák és 
tövisek című. 

Téglás-Hajós Éva ezúttal is 
sokszínű kötettel lepte meg az 
olvasóit. Ez a legújabb könyv 
a korábbiakhoz hasonlóan 
versek mellett prózai írásokat 
is magában foglal.  

A versek elején és a prózai 
szövegek végén idézetek olvas-
hatók Petőfitől, madách Imré-
től, Kosztolányitól, Babitstól, 
Tóth Árpádtól, József Attilá-
tól, Radnótitól, Kondor Bélá-

tól. A szerző három egységbe 
rendezte a gondolatait: Táj és 

emberek, Ember és ember, 
Idő és ember. Téglás-Hajós 

Éva írásaiban váltakozva je-
lenik meg a családi harmónia 
és a társadalmi diszharmónia. 
Jó és rossz emberekkel talál-
kozunk, remény és remény-
telenség kavarog a sorokban. 
Úgy, mint a mai világban. 
A szerző élete párja, Téglás 
Tivadar tanár, nyugalmazott 
iskolaigazgató, helytörténész 
Így látom őt címmel osztja 
meg a gondolatait Éváról és 
az írásról a kötet utolsó ol-
dalain: „mikor Éva verset 
ír – a nagy klasszikusokon 
nevelődött, a poétikával hi-
vatásszerűen foglalkozó alko-
tóként –, a költészet csaknem 
valamennyi lehetőségével él. 
A hangsúlyos és hangsúlyta-
lan szótagok ritmust lüktető 
erejével, a költői kincsestár 
színvilágával, megszemélye-
sítésekkel, hasonlatokkal, 
metaforákkal, a hangok és a 
szavak hangutánzó és han-
gulatfestő erejével, a beszédes 
elhallgatások csöndjeivel.”  
A kötetet a szerző, a nyugal-
mazott magyar-történelem 
szakos tanár, kerületi helytör-
ténész nem tekinti hattyúdal-
nak. Bízik abban, hogy van 
még teendője a hétköznapok-
ban, és hogy az írás is tartogat 
még örömteli pillanatokat.

Ê Fülep e.

Nemcsics Antal festőművész, egyetemi tanár nevéhez fűződik a coloroid színrendszer kidolgozása

Az ítéletalkotó képességen alapuló Coloroid színrendszerportré

ÉVA ÉS AZ ÍRÁS viRág CsabáRa
emlékezünk
Elhunyt virág Csaba (1933–2015) kétszeres ybl-díjas 
okleveles építészmérnök, aki más munkái mellett a 
havanna-lakótelep tervezője volt.

Különleges figyelmet érdemel az, 
amikor egy olyan kiváló építészt 
gyászolunk, aki maradandót, sőt egy 
kisvárost tervezett kerületünk hatá-
rain belül. Gyaníthatóan méltatlanul 
kevesen tudják, hogy a Havanna-la-
kótelep tervezőjére emlékezünk. 

A hatvanas évek végétől a hetve-
nes évek nagy részére jellemző volt 
a javarészt előre gyártott elemes épí-
tési technológia (a panel) térnyerése, 
amely nem kedvezett igazán az egye-
di gondolkodású tervezőknek, de illő 
szakmai alázattal a legjobb, ember-

közeli megoldásokra törekedtek. Virág Csaba szakmai ars poeticája 
a funkció, a használhatóság, a szerkezet és a gazdaságosság egységé-
nek megteremtése volt. Sikeres volt az a személyes törekvése, hogy 
megoldást kínáljon sok-sok ezer ember rövidebb-hosszabb, néha 
egy egész életre szóló civilizált lakhatására. Az élet bebizonyította, 
hogy a nagybetűs Havanna-lakótelep az adott „panelkategóriában” 
megállta a helyét, generációk nőttek fel, és a tervező építész empáti-
áját, humorát átvéve hirdetik az ott lakó barátaink, hogy havannás-
nak lenni nem mindenkinek adatik meg. 

Ê g. A.


