
– Akik itt vannak, mindenkit ismerek a 
nevéről, a kézfogásáról, de van, akit az 
öleléséről is. Amit az elmúlt 25 évben 
elértünk, azt együtt, közös munkával 
értük el – fogalmazott Ughy Attila pol-
gármester a november 12-én a Rózsa 
Művelődési Házban rendezett ünnep-
ségen, amelyre hivatalos volt mindenki, 
aki 1990 óta részt vett az önkormány-
zat munkájában.

„MaGunKKal 
VíVódtunK”
A kezdet nem volt könnyű. Az egypárt-
rendszerként működő szocializmus évei 
után azoknak, akik feladatot vállaltak a 
valódi demokrácia kialakításában, ma-
guktól, elődök és tanítómesterek nélkül, 
„hályogkovács módjára” kellett dolgoz-
niuk. Az önkormányzatiság a modern 
demokrácia legfontosabb részterülete, 
hiszen a megszavazott döntések hatása 
itt érezhető közvetlenül, mondhatni, itt 
mennek igazán a választók bőrére. Talán 

ezért sem volt egyszerű feladat a képvi-
selő-testület megalakítása után 1990-
ben polgármestert választani. A Rózsá-
ban bemutatott néhány perces korabeli 
dokumentumfilm felidézte a vitákat, a 
tanácstalanságot és a megoldást, amely-
nek jegyében végül Molich Endre kapott 
bizalmat. 

– Magunkkal vívódtunk – mondta 
a szabad Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
első polgármestere az ünnepségen el-
mondott rövid visszaemlékezésében, 
majd azokra az eredményekre hívta fel 
a figyelmet, amelyek ezt a bizonytalan 
időszakot követték. – Mi nem adtunk 
el önkormányzati tulajdont, hanem vá-
sároltunk. Megvettük például a két lak-
tanyát, valamint belterületi telkeket is. 
Megkezdődött az építkezés.

A küzdelmekre és a közös munkára 
emlékezett Mester László is, aki 1994 és 
2010 között állt a kerület élén.

– Az önkormányzati munka része 
volt például az, hogy tisztázzuk a kap-
csolatunkat a fővárossal. Sokan em-

lékeznek arra, amikor egy adminiszt-
rációs hiba miatt a kerület határainak 
megállapításakor egy már nem érvényes 
dokumentumot vettek alapul. A hibát 
ugyan elismerték, de négy évig tartott, 
míg végre a reptéri terület újra a miénk 
lett – mesélte. – A küzdelmeknél talán 
fontosabb, hogy ma már az önkormány-
zat szerteágazó és színvonalas szolgálta-
tásokat nyújt a lakosságnak, és ez nem 
kis részben a hivatal szakembereinek az 
érdeme. Köszönet jár érte.

a szaVaK értelMe
Az ünnepség vendége volt Szaló Péter, 
a Belügyminisztérium főtanácsadója, 
akinek szavaiból kitűnt, hogy a kezdet 
nem csak a XVIII. kerületben bizonyult 
nehéznek.

– Nem láthattunk előre. 1990 óta 
dolgozom az államigazgatásban, a sze-
mem előtt született meg és csiszolódott 
a magyar önkormányzatiság. Akkor 
még mit sem tudtunk kárpótlásról, pri-
vatizációról, kétszintű bankrendszerről, 
és még az orosz csapatok is itt voltak az 
országban. De a munka, a küzdelem 
meghozta a gyümölcsét – fogalmazott. 

Ughy Attila, aki 2010 óta Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre polgármestere, 
a közösen létrehozott értékek közül a 
sokszínűséget emelte ki.

– Különleges kerület ez, hiszen la-
kosainak száma alapján az ország ti-
zenhetedik legnagyobb települése. Ez 
már magában is sokszínűséget, sok-
oldalúságot eredményez, amivel kevés 
kerület rendelkezik. Erre büszkének 
kell lennünk, és az önkormányzati 
munka egyik célja ennek a sokszínű-
ségnek az ápolása – mondta, hozzá-
téve: – A mai cinikus világban sokan 
próbálják egyes szavak értelmét, je-
lentését elhomályosítani, akár gúny 
tárgyává tenni. én azonban büszkén 
mondom ki a hazaszeretet és a közös-
ségi szolgálat szavakat. Ezek nélkül 
ugyanis nincs felelős önkormányzati 
munka. 

Az ünnepi ülésen részt vett Kucsák 
László országgyűlési képviselő, dr. Mol-
nár Ildikó címzetes főjegyző, Lévai Ist-
ván Zoltán, Dömötör István, Galgóczy 
Zoltán, Szarvas Attila alpolgármes-
ter, Hodruszky Csaba, a kerületi kor-
mányhivatal vezetője, Banyár László, 
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
zrt. vezérigazgatója, Péntek Tamás, a 
Városgazda zrt. gazdasági igazgatója, 
Werner Péter, a Városrehabilitáció 18 
zrt. vezérigazgatója és Hunyadi István 
városigazgató is.

Lásd még a 3. oldalon
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AdvEnti JégPályA

Fedett lesz, és az elmúlt évek gyakorla-
tát megszakítva végig a régi piactéren 
várja a téli sportok szerelmeseit az 
advent első vasárnapján nyitó jégpálya, 
amely idén már az ünnepek után sem 
költözik az üllői út mellől a Bókay-
kertbe. november 29-től egészen a 
február 6-ra tervezett zárásig a piac 
téren üzemel majd, méghozzá változat-
lan áron.

EMléKEZés

Az 1956-os forradalomban elesetteken 
kívül a megtorlás során kivégzettek, 
a bebörtönzöttek, az internáltak és a 
terror elől külföldre menekülők is áldo-
zatok, rájuk is emlékeztünk november 
4-én. Minderről ughy attila polgár-
mester beszélt a nemzeti gyásznapon 
a Hargita téren. a kerületi rendezvény 
idén bekerült az országos megemléke-
zések sorába.

CsAPAdéKvíZ

Az esővíz összegyűjtése és szaksze-
rű elvezetése valamennyi település 
számára elsődleges feladat. így van 
ez pestszentlőrinc-pestszentimrén is. 
a kerületben elvégzett csatornázási 
munkálatok sok helyen segítettek a 
probléma megoldásában, de ezenfelül 
számos feladat hárult a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit zrt-re is, amely 
folyamatosan végzi a munkát.

rEndŐrségi irodA

Az erzsébet-bélatelepiek kényelmét 
szolgálja, és a biztonságérzetüket 
növeli a november 13-án átadott új 
rendőrségi körzeti megbízotti iroda a 
Gyömrői úton. ennek köszönhetően 
újabb szolgáltatást érhetnek el a lakó-
helyük közelében a kerület centrumától 
távol élők.  az új iroda a remények 
szerint a bűnmegelőzésben is segíteni 
fogja a környéken élőket.

PEstsZEntiMréért

Az idei Pestszentimrért díjat diráné Hu-
szár Gertrúd pedagógus, Katkics ilona 
Balázs Béla-díjas filmrendező és újvári 
Miklósné, az együtt pestszentimréért 
egyesület elnöke vehette át november 
5-én a dr. széky endre pestszentimre 
történeti társaság közgyűlésén. a 
kitüntetetteket lévai istván zoltán és 
Galgóczy zoltán alpolgármesterek is 
köszöntötték.

4. oldal 6. oldal 7. oldal 9. oldal2. oldal

Megújult 
a tér
hivatalosan november 
12-én adták át a meg-
újult Kossuth teret, 
amely többfunkciós 
parkként a remények 
szerint az eddigieknél is 
népszerűbb lesz a kerü-
leti polgárok körében.

a mai Kossuth tér helyén 
egykor piac állt, mígnem 
az akkori község vezetősé-
ge által 1929 februárjában 
meghirdetett tervpályázaton 
nyertes rerrich Béla építész 
tervei alapján megépült a 
közpark. az azóta eltelt 
évtizedek során építészeti 
szempontból ritkán nyúltak 
hozzá a területhez. 
az első jelentősebb változást 
az 1950-es években felépült 
színpad és környezetének 
a kialakítása jelentette. itt 
működött az 1990-es évek 
elejéig a lőrinci ifjúsági park, 
ahol a magyar könnyűzene 
legendás szereplői fordultak 
meg. a parkban legutóbb 
1998-ban végeztek komo-
lyabb rendezési munkát, 
akkor került ide az 1848–49-
es emlékmű, pauer Gyula 
alkotása.
a tér fejlesztésére 2011-ben 
országos szabadtér-építé-
szeti ötletpályázatot írtak ki, 
és a nyertes terv alapján dol-
gozták ki a fővárosi tér-Köz 
pályázatra beadott koncep-
ciót. a lakosságtól és a helyi 
intézményektől begyűjtött 
vélemények alapján alakult ki 
a tér végső arculata. a terve-
zők által készített koncepciót 
a helyi származású grafikus-
művész, Kondor Béla egyik 
grafikája ihlette, a tér egyedi 
berendezésében visszakö-
szönnek annak elemei.

Bővebben az 5. oldalon 
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�neGyedszázados a MaGyar önKorMányzatisáG. 
a Közösen elért eredMényeKet idézte Fel és ünne-
pelte eGyütt noVeMBer 12-én a rózsa MűVelődési 

HázBan az elMúlt ciKlusoK összes önKorMányzati 
tisztséGViselője és KépViselője.

emlékei
Együtt ünnepeltek az elmúlt 25 év önkormányzati tisztségviselői, képviselői
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2 Közélet Az adventi nyitástól a februári zárásig a Piac térre várják a korisokat

Az utóbbi időben már nemigen 
kellett elmagyarázni a kerületi 
lakosoknak, hogy hol és mi-
képpen működik a szabadtéri 
jégpálya a téli ünnepi időszak-
ban és egy kicsit még a követ-
kező év elején is. A fővárosban 
ma már több hasonló ideigle-
nes létesítmény van, 2010 te-
lén azonban a XVIII. kerület 
az elsők közé tartozott ezzel 
a kezdeményezéssel. Az ad-
venti időszakban a Piac téren 
nyitó, majd az ünnepek után a 
Bókay-kertbe költöző jégpályát 
az elmúlt években nemcsak 
azok az óvodások és iskolások 
kedvelték meg, akik a délelőtti 

időszakban a testnevelésórák 
keretében vehették birtokba, 
hanem mindenki, aki délután, 
este vagy hétvégén húzott itt 
korcsolyát.

Változatlan ár
A jégpálya idén már nem 
költözik az Üllői út mellől a 
Bókay-kertbe – ez az egyik 
fontos változás a korábbi gya-
korlathoz képest. Advent első 
vasárnapjától, tehát november 
29-től egészen a február 6-ra 
tervezett zárásig a régi piac-
téren üzemel majd, méghozzá 
változatlan áron! Az üzemel-
tető a tavalyi áron kínálja a 

belépőt, ráadásul 600 forintért 
olyan egész napos jegy vált-
ható, amellyel az adott napon 
akár megszakításokkal is láto-
gatható a pálya. Ez különösen 
hétvégén előnyös, amikor a 
család délelőtt elmegy korcso-
lyázni, majd valamikor ebéd 
után visszatér még egy-két 
órát mozogni.

Fontos változás az is, hogy 
ebben az évben sátor kerül a 
pálya fölé. Ezzel sok probléma 
megelőzhető: a korcsolyázókat 
nem zavarja sem a szél, sem az 
eső, amely nem ritka az utóbbi 
évek enyhe telein. Természete-
sen helyben is lehet korcsolyát 
kölcsönözni, s büfé is várja az 
enyhülni vágyókat.

Közös ünnep 
Az advent kezdetén kigyúlnak 
az ünnepi fények Pestszent-

lőrinc és Pestszentimre ut-
cáin. Lőrincen az Üllői út, 
Imrén a Nemes utca kap 
díszkivilágítást. A kerület ka-
rácsonyfája a szokott módon 
a régi piactérre, a jégpálya 
mellé kerül, ahol betlehem 
egészíti ki az ünnepi díszí-
tést. A pestszentimrei Patika 
téren szintén lesz betlehem a 
karácsonyfa mellett. A kerü-
let több más pontján is állíta-
nak karácsonyfát, így a Béke 
téren, a Lakatos-lakótelepen, 
valamint a havanna-lakótele-
pi Szervét Mihály téren. 

Az advent közös ünnep-
léssel kezdődik. A hagyomá-
nyoknak megfelelően advent 
első vasárnapján, november 
29-én – a jégpálya nyitónap-
ján – meggyújtják az adventi 
koszorú első gyertyáját a Piac 
téren.

� Fedett lesz, és a korábbi évek gyakorlatá-
val szakítva végig a régi piactéren várja a 
téli sportok szerelmeseit az ünnepi időszak 

legnépszerűbb helyszíne, a jégpálya.

A hagyományoknak megfelelően advent első vasárnapján, november 29-én nyit a jégpálya
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Idén nem 
költözIk 
a jégpálya!
Sátor is kerül a szabadtéri korcsolyázótér fölé

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, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

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

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.
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3KözéletA Decathlon is hozzájárul a kerületi sportélet finanszírozásához 

�Göncz árpád, 
a demokratikus 
Magyarország 

első köztársasági el-
nökének emléke előtt 
tisztelgett a képviselő-
testület a november 
12-i ülésén, amelyen 
több fontos döntést is 
hoztak az egészség-
üggyel kapcsolatban. 

KEréKgyártó györgy  

Beszáll a kerületi sportélet támo-
gatásába a soroksári Decathlon. 
Az önkormányzat régóta jó 
kapcsolatot ápol az áruházat 
működtető céggel, amelynek 
képviselője a november 12-i kép-
viselő-testületi ülésen elmondta: 
bár az áruházuk Soroksáron 
található, vevőkörének zöme a 
XVIII. kerületből szerveződik. 
Ezért is tartják fontosnak, hogy 
kapcsolatuk e városrésszel to-
vább mélyüljön. A sportszerfor-
galmazó egymillió forintot aján-
lott fel a helyi sportszervezetek, 
közösségek támogatására. Ezt az 
önkormányzat újabb egymillió-
val egészíti ki, és a teljes össze-
get minden évben pályázat útján 
osztja fel. A képviselő-testület 
támogatta az erről szóló megál-
lapodás aláírását.

táMoGatjáK 
a Gondozást
A modern nyugati társadalmak 
számára egyre nagyobb kihívást 
jelent az időskori demencia. A 
betegség a rövid távú emléke-
zet leépülésével jár, ami egy idő 
után alkalmatlanná teszi az idős 
embert arra, hogy gondoskodjék 
magáról. Az ilyen betegek ellátá-
sához szakemberre van szükség, 

nem elegendő az otthoni gon-
dozás, amely ráadásul növekvő 
terhet ró a család többi tagjá-
ra. A képviselő-testület most 
úgy döntött, hogy támogatja a 
Somogyi László Szociális Szol-
gálatnak helyet adó épület át-
alakítását. Ez minimális anyagi 
ráfordítást kíván az önkormány-
zattól, miközben lehetővé válik, 

hogy a szolgálat 2016. március 
1-jétől önként vállalt feladatként 
demens személyek nappali ellá-
tásáról is gondoskodjék. 

Az idős emberek ellátásához 
kapcsolódik a testület egy má-
sik döntése is. A Somogyi László 
Szociális Szolgálat önkormány-
zati támogatással 68 készüléket 
működtet a házi segítségnyújtást 

lehetővé tevő jelzőrendszerében. 
Az elmúlt egy hónapban lehető-
ség nyílt egy új szolgáltató mo-
dernebb, az egyéni igényekhez 
jobban igazodó rendszerének 
tesztelésére. A rendszer bevált, 
ráadásul költséghatékonyabban 
üzemeltethető. A képviselők 
ezért az új rendszer alkalmazá-
sáról döntöttek.

FelújítjáK 
a rendelőt
Szükségessé vált a Béke téri or-
vosi rendelő komplex felújítá-
sa. A részben önkormányzati 
tulajdonú épületet a hetvenes 
években húzták fel. Az önkor-
mányzat a saját részein először 
2012-ben végzett felújítást: ek-

kor a felnőtt háziorvosi rendelő 
újult meg, majd 2014-ben kicse-
rélték a földszinti nyílászárókat, 
és felújították a külső csator-
narendszert. A testület most a 
gyermekorvosi rendelő teljes 
belső felújításáról határozott. 
Mindkét rendelő fűtési-hűtési 
hálózatát korszerűsítik, vala-
mint szigetelik a homlokzatot és 
a tetőt. A külső környezet, így a 
kerítés és az útburkolat megúju-
lása ugyancsak szerepel a tervek 
között.

GyerMeKorVos 
KerestetiK
Ritka lehetőséget ragad meg az 
önkormányzat arra, hogy eny-
hítsen a gyermekorvoshiányon. 
A kerületben ugyan tizennyolc 
kiváló szakember dolgozik, ám 
egy gyors felmérés kimutatta, 
hogy közülük mindössze hár-
man negyven év alattiak, heten 
negyven fölött, nyolcan pedig 
hatvan fölött vannak. Ez a szám 
is mutatja, hogy a szakma „öreg-
szik”, ami javarészt az orvosok 
külföldi munkavállalásának 
tudható be. A Magyar Rezidens 
Szövetséggel kötendő megálla-
podás lehetőséget teremt arra, 
hogy amennyiben az önkor-
mányzat által támogatott egész-
ségügyi szolgáltató hozzájárul 
egy rezidens tanulmányi költ-
ségeihez, garantáltan egy fiatal 
végzett orvost kap majd cserébe. 
Az önkormányzat tehát a döntés 
alapján részt vesz ebben a támo-
gatói rendszerben. 

A képviselők most 
arról döntöttek, hogy 
az önkormányzat 
korszerűsítse a 
gyermekorvosi 
rendelőt.

még több fIgyelem 
az egészségügyre 
A házi gondozás támogatásáról és rendelőfelújításról is döntöttek a képviselők
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Az ELNyoMáS ELLEN HARCoLTAK
Szemelvények egy nyolcvanéves történetből 
Komoly áldozatokat kellett hozni Pestszent-
lőrincen az önkormányzatiság megszüle-
téséért és megszilárdulásáért – derült ki 
grünvald Mária helytörténeti visszatekinté-
séből. Mára azonban pezsgő, sokszínű köz-
élet jellemzi a kerület egészét.

Bizonyos értelemben a Trianon utáni magyarellenes poli-
tikának köszönhető, hogy az önállósodó Pestszentlőrinc 
élére egy kiváló politikus került első polgármesternek. 
Dr. Balogh Géza jogász ugyanis Kolozsvárott született 
1873-ban, és a jogi pályára lépve nem sejtette, hogy egy-
szer majd Lőrincre kell költöznie.

– A Trianon utáni időkben Kolozs megye fő-
ügyészeként töltött be hivatalt, amit a románok nem 
tűrhettek. Nemcsak a hivatalából mozdították el, az 
országból is kiutasították – mesélte Grünvald Mária 
helytörténész az önkormányzatiság 25 évét ünneplő 
díszülésen a Rózsa Művelődési Házban november 
12-én.

a KezdeteK
Balogh Géza Budapestre menekült, és azon fára-
dozott, hogy újra megalapozza az egzisztenciáját. 
1934-ben ajánlották fel neki az akkor még vidékies 
Pestszentlőrinc főjegyzői állását. Első volt azok között, 
akik szorgalmazták a település várossá válását, ami 
sikerült is: 1935-ben Pestszentlőrinc önálló város lett, 
három párt részvételével választást tartottak, majd 88 
képviselővel és 7 választókerülettel létrejött a helyha-
tóság. Nem sokkal később, 1936. január 2-án a testület 
polgármesternek választotta Balogh Gézát, aki akkor 
így nyilatkozott: „Nem uralkodni akarok a városon, 
hanem a köz érdekeit szolgálni.” 

1936-tól 1950-ig – amikor Pestszentlőrinc 
Pestszentimrével együtt Budapest XVIII. kerületévé 
vált, és betagozódott a szovjet típusú tanácsi rend-
szerbe – három polgármestere volt a kerületnek. 
Balogh Géza a zűrzavaros történelmi időkben nem 
kapta meg a neki járó elismerést. 1944-ben, a nyilas 
hatalomátvétel után kényszernyugdíjazták, de ezt a 
nyugdíjat az 1945 után létrejövő baloldali hatalom el-
vette tőle. Az ötvenes években ki is telepítették, egy 
későbbi adat szerint pedig 1956-ban – még mindig 

nyugdíj nélkül – a csepeli szabadkikötőben kapott 
portási állást. 

a tanácsi rendszer után
A felülről irányított tanácsi rendszert még jóindulattal 
sem lehet a valódi önkormányzatisághoz hasonlítani. 
Ezért is óriási eredmény, hogy negyven év szünet után 
1990-ben újra helyhatósági választásokat írtak ki Ma-
gyarországon. A kor bizonytalanságát jól jellemzi, hogy 
szeptember–októberben két fordulóban született végle-

ges eredmény. A Rózsában 
rendezett ünnepségen leve-
títették Werner Tamásnak, 
a Webhíradó18 főszerkesz-
tőjének a kisfilmjét, amely 
korabeli filmfelvételekkel 
illusztrálva idézte fel az 
1990 késő őszén ugyan-
csak a Rózsában tartott 
alakuló ülést, ahol létrejött 
a XVIII. kerület első sza-
bad önkormányzata, és a 
frakciók javaslatokat tettek 
a polgármester személyére. 
Nehezen született meg a 
döntés, ám ennek a kezdeti 
forrongásnak köszönhető-
en alakult ki a helyi közélet 
demokratikus rendszere. 

Fotó: Tomory Lajos 
Helytörténeti Gyűjtemény/
Mezőffy

irodAlMi 
hírEsségEK lŐrinCEn
– a kiváló író, Mátyás 
Ferenc egy írásában lőrinc 
elmaradott irodalmi élete 
miatt kesereg. szerencsé-
re a helyzet nem ennyire 
borzasztó – fogalmazott 
az előadásában dr. téglás 
Ferenc.
az irodalomtörténész meg-
említette, hogy egy olasz 
utazó már 1815-ben leírta 
a szarvas csárdát, a helyi 
kúriákban élő nemesek 
pedig több jókai-, Krúdy- 
és Móricz-mű ihletői voltak. 
petőfi szerelmes verssel 
udvarolt Kappel emíliának, 
míg ady a Boncza-kúriát 
festette le. 
a modern magyar irodalom 
is bővelkedik helyi kötődésű 
irodalmi alkotókkal. Mátyás 
Ferenc mellett itteni gyöke-
rekkel rendelkezik Kondor 
Béla, sánta Ferenc, szécsi 
Margit, Benjámin lászló, 
oravecz paula, döbrentei 
Kornél, Benke lászló és 
Győrffy lászló is. 

A képviselők támogatják a Somogyi László Szociális Szolgálatnak helyet adó épület átalakítását

Községháza 1928-ban a Herrich utcában (ma városháza utca) 
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4 Nemzeti gyásznap a Hargita térenKözélet

Egy krisztusi 
hivatás 
elismerése
A szociális munka napját a közössé-
gért végzett munka megbecsülésének 
jeleként rendezik meg világszerte. A 
Xviii. kerületben is évről évre elismeri 
az önkormányzat az idősekért, eleset-
tekért vagy bármilyen okból szociális 
segítségre szorulókért végzett áldoza-
tos munkát. 

– Mintegy húsz éve a november 12-i világnap 
létrehozásának célja az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet azokra, akik az elesettekért dolgoznak, 
akik a rászoruló társaik segítését választották 
hivatásul. Ezen a napon nekik mondunk kö-
szönetet, mert ki kell állnunk azokért, akik-
nek a munkája minden állampolgár számára 
nélkülözhetetlen – hangsúlyozta a november 
13-án rendezett ünnepségen Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere. – 
Ezek az emberek az életük középpontjába nem 
a pénz, a siker hajszolását helyezték, hanem az 
odafordulást, a vigasztaló, bátorító szavakat, 
tetteket. Krisztusi hivatás ez, szeretettel és törő-
déssel. A segítés mint életfeladat felvállalása kü-
lönösen bátor hozzáállás egy olyan időszakban, 
amikor az egymástól való elidegenedés egyre 
nagyobb és erősebb.

A köszöntő után a díjátadás következett. A 
kitüntetéseket Kucsák László országgyűlési kép-
viselő és Dömötör István alpolgármester adta át, 
s gratulált a díjazottaknak Lévai István Zoltán, 
Galgóczy Zoltán és Szarvas Attila alpolgármes-
ter is.

A kerület szociális gondozója címet idén 
Gulné Szabó Veronika és Rábl Jánosné kapta. A 
kerületi családokért és gyermekekért elismerés-
ben részesült Varga Gáborné, Pál-Kőrösi Mária 
és Hajdu Sándorné. Gondoskodás az emberért 
díjat vehetett át Dvorácskóné Borbély Judit és 
Balogh Ferencné.

A rövid ünnepség elején Tóth Roland szín-
művész elszavalta Dsida Jenő Arany és kék sza-
vakkal című versét, az elismerések átadása után 
pedig a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola Reze-
da csoportja mezőségi táncokat mutatott be. A 
kitüntettek tiszteletére rendezett állófogadáson 
Kucsák László mondott pohárköszöntőt.

Ê P. A.

60 esztendő 
szeretetben
A Pestszentimrei Közösségi ház kör-
nyékén ólálkodó fekete macskák is ér-
tetlenkedve figyelték, mitől ez a jókedv 
odabenn, hisz mégiscsak péntek 13-a 
van.

A Nosztalgia táncklub közössége rendkívüli 
ünnepi délutánnal kedveskedett Slezák János 
és a felesége, Julika tiszteletére, fittyet hányva 
a babonára. A hűség, a szeretet és az egymás 
iránti bizalom ide vezetett: mosolyogva megélni 
a 60. házassági évfordulót.

A köszöntők hosszú sorát Kucsák László or-
szággyűlési képviselő nyitotta meg, akkora vi-
rágcsokorral, hogy a jókívánságok első szavait 
csak hallani lehetett. Lévai István zoltán alpol-
gármester régi ismerősként, imrei jó szomszéd-
ként köszöntötte a jubiláló házaspárt. A virág-
csokor mellett jóféle borocskával köszöntötte 
Júliát és Jánost, hogy az ünnepi pillanatokat 
követően otthon egymás egészségére koccint-
hassanak. Rendhagyó módon nem elhúzták, 
hanem elharmonikázták János bátya kedvenc 
nótáját, a Maros menti fenyves erdő című „ka-
tonadalt”.

Az ünnepségre messziről érkező leánygyer-
mek meghatódva köszönte meg a barátok, is-
merősök szülei felé áradó szeretetét és a jókí 
vánságokat, majd a svédasztalhoz invitálta a 
vendégeket. A nosztalgikus slágerek táncba vit-
ték a szépkorúakat. Szécsi Pál Viharként tombol 
már a messzi távol szövegű slágere még nem, 
de az ezt követő, szintén Szécsi-szám dallama, 
alkalomhoz illő mondanivalója, azaz a Szeret-
ni bolondulásig már az ünnepelt házaspárt is 
táncra csábította.  

Ê g. A.

Nem vén 
mentor 
A senior Mentor Program a köz szol-
gálatára hívja az 55 év fölötti magya-
rokat egy égető társadalmi probléma 
megoldása érdekében. A programot 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ilyen 
korú közösségének is szíves figyelmé-
be ajánljuk.

Nem illő dicsekedni egy korábbi PISA- (nem a 
ferde torony városa, hanem angol szavak rövidí-
tése) felmérés eredményeivel, ugyanis a magyar 
gyermekek, fiatalok olvasási és szövegértési tu-
dománya a 34 oECD-tagállam között az utolsó 
helyre volt elegendő. A kétségbeesés nem pálya, 
tudván, hogy a szeniorkorosztály felhalmozott 
tudásának hasznosításával látványos javulás ér-
hető el. 

A mentori feladatokhoz elengedhetetlen az 
olvasás szeretete, az empátia, a türelem, a sza-
bad idő és a kétéves együtt gyakorlást követően 
borítékolható siker utáni vágy. 

– Programunk az általános iskola 2. és 3. 
osztályos tanulói számára készült, tájékozta-
tott Tari Alexandra, a program koordinátora. 
– Több mint száz egyéni tag teljesít szolgála-
tot oktatóként, mentorként az iskolai tanítást 
követő, jelenleg 25 általános iskolára kiterjedő 
programban. Tapasztalataink szerint egy-egy 
osztályban átlagosan a nebulók 10-12 százaléka 
szorul mentori segítségre és felügyeletre az ol-
vasási és szövegértési feladatokban. A mentora-
ink két éven keresztül folyamatosan dolgoznak 
a gyermekek olvasási, szövegértési készségeinek 
javításán, amelyek mind az iskolában, mind 
az életben szükségesek. Mindenki örömére és 
hasznára válna, ha a programunk sok-sok is-
kolába eljutna, ám ehhez több felhalmozott 
szaktudással rendelkező 55 év fölötti mentor-
ra volna szükség. A jelentkezést interjú követi, 
amelyben megbeszéljük, ki mire számíthat, köl-
csönösen megfelelünk-e a szakmai és a humán 
elvárásoknak. A felelősségteljes pozitív döntést 
követően nem marad más, mint a nagybetűs 
közszolgálat.

Ê gönczöl

Jobb adni,  
mint kapni
ételt és ruhát osztott a rászoruló kerü-
leti lakosoknak november 7-én a Job-
bik kerületi szervezete a lőrinci piac 
melletti szabad területen. 

A szervezők sátrakat állítottak fel a piac köze-
lében, s alattuk padokat, asztalokat helyeztek 
el, hogy mindenki, aki megéhezik, leülhessen 
és kulturált körülmények között ebédelhessen 
meg. Az egyik sátorban az asztalokon kiterítve 
ruhaneműk várták a rászorulókat. 

A Jobbik 2012 óta szervez rendszeresen étel- 
és ruhaosztást a kerületben. 

– Az idei jótékonysági akciót a nyár elején 
hirdettük meg – mondta Hartaházi Miklós, a 
párt XVIII. kerületi szervezetének elnöke. – A 
pénzadományokból meg tudtuk vásárolni a mai 
főzéshez szükséges alapanyagokat, és ruhane-
műből is összegyűlt annyi, hogy megszervez-
hessük a programot. 

A kerületi lakosok közül sokan örültek a 
felhívásnak, mert szerettek volna másokon se-
gíteni. 

– A célunk az, hogy ne legyen szükség ilyen 
akciókra, de addig is mindent megteszünk, ami 
erőnkből és forrásainkból telik, hogy enyhítsük 
a mindennapi gondokat.

Az elnök szerint sokan nemcsak azért keres-
ték fel a sátrukat, mert éhesek voltak, hanem 
azért is, mert tudták, hogy jó minőségű ételhez 
juthatnak.

– Úgy főztünk, mintha magunknak készí-
tettük volna az ételt. Nem volt belőle kispórolva 
semmi. Ezúttal babgulyást főztünk gazdagon: 
20 kilogramm húsból, 16 kiló babból, 20 kiló 
burgonyából, és hoztunk 30 kiló kenyeret is. A 
ruhaneműt előzetesen átválogattuk, és külön-
külön csomagoltuk, szortíroztuk. 

A szervezők már készülnek a következő al-
kalomra, hogy segíthessenek a rászorulókon.

Ê Fülep E.

Hála és köszönet jár az 56-os 
hősöknek és mártíroknak 
Az 1956-os forradalomban elesetteken kívül a megtorlás során kivégzettek, a be-
börtönzöttek, az internáltak és a terror elől külföldre menekülők is áldozatok, rájuk 
is emlékezünk november 4-én. Minderről Ughy Attila polgármester beszélt a nem-
zeti gyásznapon a hargita téren.

– áldozataink emléke kötelez bennünket arra, 
hogy rendet tegyünk a  fejekben, hogy a követ-
kező generációknak szemernyi kételyük se ma-
radjon afelől, milyen volt a kommunista terror 
természete. A kommunizmus és annak vérben 
és gyászban fogant életidegen diktatúrája. Az 
a diktatúra, amely nem akart nyomot hagyni 
maga után, amely önmaga védelmében nem tűr-
te a tiszta szándékok vezérelte tiszta cselekvést, 
és amelyben a józan ész, a felelősségérzet, a má-
sokért való küzdelem épp annyiszor elbukott, 
mint az igazságosságra, az önérdek képvisele-
tére, a saját hazánkban saját értékeink szerinti, 
saját és szabad életre való törekvés összes moz-
zanata – mondta az 1956-os emlékműnél Ughy 
Attila.

Dömötör Csaba, a kormányzati kommuniká-
cióért felelős helyettes államtitkár úgy fogalma-
zott a megemlékezésében, hogy a pesti srácok-
nak is köszönhető, hogy 1990-ben vér nélkül 
kaptuk meg mindazt, amiért sokan a pesti srá-
cok közül az életüket adták.

– Sohasem szabad elfelejteni, hogy a ma sza-
badságában az ő küzdelmük is benne van. Hálá-
val és köszönettel tartozunk ezért nekik.

Az emlékműnél a kormány képviseletében 
Dömötör Csaba helyezett el koszorút. A XVIII. 
kerületi önkormányzat nevében Ughy Attila 
mellett Molnár Ildikó főjegyző asszony és Lévai 
István Zoltán alpolgármester rótta le a kegyeletét 
az áldozatok emléke előtt. Koszorúval tisztelgett 
Kucsák László országgyűlési képviselő, Lomnici 
Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke, 
továbbá az 1956-os Magyar Szabadságharcos-
ok Világszövetsége nevében Sántha Gábor és 
Szentiványi György, a Politikai Foglyok orszá-
gos Szövetsége nevében pedig Csürke Károly és 
Kovács Lajos is.  

A megemlékezés előtt helyezett el koszorút 
az emlékműnél Áder János köztársasági elnök, 
Kövér László, az országgyűlés elnöke, Budapest 
Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hiva-
tala képviseletében Hodruszky Csaba hivatalve-
zető és Pilcsák Csaba József, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit zrt. nevében Banyár László 
vezérigazgató, továbbá Péntek László, Körösfő 
alpolgármestere. A XVIII. kerületi pártok és ci-
vil szervezetek, valamint oktatási intézmények 
képviselői szintén koszorúztak.

Ê P. A

Az ünnepségen a Vajk-sziget általános Iskola di-
ákjai műsorral kedveskedtek a meghívottaknak, 
majd Dömötör István alpolgármester (képünkön) 
köszöntője következett. 

Az önkormányzat 1998-tól minden évben 
meghirdeti a Szebb, virágosabb kerületünkért 
pályázatot, amelyre évről évre egyre többen je-
lentkeznek.

Míg az első évben 37-en pályáztak, addig a 
múlt évben már 900-an, az idén pedig csaknem 
1100 lakos vett részt a megmérettetésen. 

A növényosztás alkalmával bársonyvirágból, 
begóniából, petúniából és porcsinrózsából le-
hetett választani. Az önkormányzat 2015-ben 3 
millió forintot tudott erre a célra fordítani.

A versenyt öt kategóriában hirdették meg. A 
legszebb virágos lakótelepi előkert kialakítása, 
tisztasága kategóriára 112, a családi házak előt-
ti közterület, kerti virágok kiültetése, tisztasága 
kategóriára 669, a lakótelepi erkélyek, ablakok vi-
rággal díszítése kategóriára 210, az intézmények 

előtti területek és udvarok tisztasága, rendezett-
sége, parkosítása, virágok kiültetése kategóriára 
67, a legszebb, legvirágosabb utcaszakasz kialakí-
tása kategóriára 17 pályázat érkezett.  

A zsűrizést az önkormányzat környezet-
védelmi csoportjának munkatársai, az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület és a zöld Sorompó 
Egyesület tagjai végezték. 

A pályázat helyezettjei vásárlási utalványt 
kaptak, amelyet kerti növények és eszközök vá-
sárlására válthatnak be.  

A Szebb, virágosabb kerületünk rendezvé-
nyen vette át a zöld óvoda címet a Kerekerdő 
Óvoda és a zöld iskola címet a Kapocs álta-
lános és Magyar–Angol Két Tannyelvű Iskola.   
A díjakat Dömötör István és Tóth Kálmán, az 
önkormányzat településfejlesztési és fenntartható 
fejlődési bizottságának elnöke adta át.  

A verseny eredménye megtekinthető a bp18.
hu honlapon. 

Ê Fülep Erzsébet

Büszkék lehetünk rá, hogy egyre 
szebb és virágosabb a kerület 
A helyi önkormányzat idén is meghirdette a szebb, virágosabb kerületünkért pá-
lyázatot, amelynek eredményhirdetését és díjátadóját november 5-én tartották a 
rózsa Művelődési házban. 
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5KözéletA legendás ifjúsági park ismét megtelhet élettel

� a tervezők, a 
kivitelezők, az 
önkormány-

zat és remélhetőleg 
pestszentlőrinc-
pestszentimre polgárai 
is egyetértenek abban, 
hogy a megújult Kossuth 
tér egy olyan közösségi 
hely, kedvelt találko-
zópont lesz, amelyre 
méltán lehet büszke 
mindenki a kerületben. 
a november 12-i átadón 
ughy attila polgármester 
e gondolatok jegyében 
avatta fel a külsejében 
és hangulatában teljesen 
újjávarázsolt teret.

PuSKáS AttILA   

A mai Kossuth tér helyén egy-
kor piac állt, mígnem az akko-
ri község vezetősége által 1929 
februárjában meghirdetett terv-
pályázaton nyertes Rerrich Béla 
építész tervei alapján megépült 
a közpark. Az azóta eltelt év-
tizedek során építészeti szem-
pontból ritkán nyúltak hozzá a 
területhez. 

– Egy település, egy kerület 
főterének mindig azt a lükte-
tő ritmust kell visszhangoznia, 
amely az ott élő emberek sajátja. 
Főként, ha ez a település olyan 
gazdag és mozgalmas közösségi 
életet él, mint a miénk – mondta 
köszöntőjében Ughy Attila.

réGen és Most
A téren az első jelentősebb válto-
zást az 1950-es években felépült 
színpad és környezetének kiala-
kítása jelentette. Itt működött 
az 1990-es évek elejéig a Lőrin-
ci Ifjúsági Park, ahol a magyar 
könnyűzene legendás szereplői 
fordultak meg. A parkban leg-
utóbb 1998-ban végeztek komo-
lyabb rendezési munkát, akkor 
került ide az 1848–49-es emlék-
mű, Pauer Gyula alkotása.

A tér fejlesztésére 2011-ben 
országos szabadtér-építésze-
ti ötletpályázatot írtak ki, és a 
nyertes terv alapján dolgozták 
ki a fővárosi Tér-Köz pályázat-
ra beadott koncepciót. A lakos-
ságtól és a helyi intézményektől 
begyűjtött vélemények alapján 
alakult ki a tér végső arculata. 
A tervezők által készített kon-
cepciót a helyi származású gra-

fikusművész, Kondor Béla egyik 
grafikája ihlette, a tér egyedi be-
rendezésében visszaköszönnek 
annak elemei.

Valódi Központ
A tér átadása alkalmából Ughy 
Attila kiemelte, hogy ahogy ed-
dig, úgy a jövőben is kiemelt cél-
ja az önkormányzatnak, hogy a 
méltatlanul elhanyagolt közterek 

valódi közösségi funkciót kapja-
nak.

– E törekvés eredményeként 
ébredhetett fel álmából ma a 
Kossuth tér is, ahol legelőbb ki-
sebb rendezvények megtartására 
alkalmas, többfunkciós pavilon 
várja fiatal művészeink nyári fel-
lépéseit, illetve új gyalogutak és 
zöld környezet adja meg a hát-
teret a fiatal párok, a családok 

sétáinak. Ahogy majd az ivókút, 
az új padok, a kerékpártárolók és 
a szükséges egészségügyi felsze-
relések is arról gondoskodnak, 
hogy a park mindenben meg-
feleljen az európai igényeknek, 
nem beszélve a hamarosan meg-
nyíló paviloni kávézóról, amely 
igazi központtá, meghatározó 
találkozási ponttá válhat – fo-
galmazott a polgármester, aki a 

beszédét követően a nemzeti szí-
nű szalag átvágásával felavatta 
az újjászületett Kossuth teret.

Az átadót követően az ér-
deklődőket Sajtos Gábor vezető 
tervező körbevezette a megújult 
sétautakon, és bemutatta a tér 
újdonságait, így azt a fűszerker-
tet is, amelyet a Sztehlo Gábor 
evangélikus iskola diákjai gon-
doznak.

MindEn 
KorosZtálynAK 
ÖrÖME tElhEt 
A PArKBAn
A Kossuth tér átadá-
sán ott volt Kucsák 
lászló országgyű-
lési képviselő is, aki 
nagyon örült annak, 
hogy a tervezők az 
újítás mellett fontos-
nak tartották az érté-
kek megőrzését is.
– Fiatalkorom meg-
határozó helyszíne 
volt a Kossuth tér, 
lévén hogy rendsze-
resen jártam bará-
taimmal a jobbnál 
jobb koncertekre 
az ifjúsági parkba 
– mondta Kucsák 
lászló. – A felújítás 
eredményét látva 
örülök, hogy meg-
maradtak a régi fák, 
és hogy a természe-
tes környezetbe illő 
új épület közösségi 
célokat fog szolgálni. 
Ugyancsak jó látni 
annak a nagyszerű 
gondolatnak a meg-
valósulását, hogy a 
térkőburkolaton és 
több pad formájá-
ban is megjelennek 
a kerület szülötte, 
Kondor Béla fes-
tőművész-grafikus 
motívumai. nagyon 
remélem, hogy ebben 
a szép környezetben 
nemcsak a diákok 
töltik majd szívesen a 
szabad idejüket, ha-
nem minden kerületi 
lakos, legyenek lőrin-
ciek vagy imreiek.

életre kelt 
a kossuth tér
Európai színvonalú főteret kapott a kerület

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A RE-Block elnevezésű projekt idén áprilisában 
szép sikerrel fejeződött be, ezért joggal  volt re-
mélhető, hogy a kerületi önkormányzat a győze-
lem esélyével indul a 2014 decemberében kiírt 
URBACT III pályázaton. Így is történt, önkor-
mányzatunk, több partnerrel együttműködve, 
ezen a pályázaton is sikeresen szerepelt, ami igen 
figyelemreméltó.

400 európai Város
De vajon milyen céllal írta ki az Európai Unió az 
újabb URBACT pályázatot, és az mennyiben kü-
lönbözik a korábbitól? 

Az egymásra épülő URBACT programok kö-
zül az URBACT III  felhívásra 99 városhálózat 
alakult, amelyben több mint 400 európai város 
vesz részt. A beérkező városhálózati projektek 
több mint egyharmada két olyan tematikus célhoz 
köthető, amely világosan mutatja, hogy a gazda-
sági válság milyen komoly gondokat idézett elő az 
európai városokban. A projektek 27 százaléka a 
társadalmi befogadás (social inclusion), 9 százalé-
ka a foglalkoztatási cél alá sorolható.

Ezek a célok szorosan kapcsolódnak az Eu-
rópa 2020 stratégiához, amelynek célkitűzése az 

intelligens és fenntartható  gazdaság megterem-
tése az Európai Unióban, mégpedig az innováció 
támogatásával, a hatékonyság és növekedés általi 
magasabb foglalkoztatottsági arány elérésével, 
valamint a kohézió megerősítésével. Ez utóbbihoz 
kapcsolódóan az URBACT III projektben a ta-
pasztalatcsere, a tájékoztatás és a készségfejlesz-
tés játssza a főszerepet.

eGyüttMűKödő VárosoK
A program elősegíti az ismeretek és a jó gyakorlat 
megosztását a városok és az egyéb kormányzati 
szintek között. Támogatja a városok együttmű-
ködését problémáik megoldásában, a társadalmi, 
gazdasági és környezeti szempontokat integráló, 
innovatív kezdeményezéseik megvalósításában. 
Segíti a fejlesztéspolitikai szakembereket a jó 
gyakorlatok, tanulságok megosztásában.

A 2014–2020-as időszak európai fejlesztés-
politikájában a városok az eddigieknél hangsú-
lyosabb szerepet kapnak. Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) működését szabályozó 
EU-rendelet előírja, hogy az ERFA- források leg-
alább 5 százalékát a fenntartható városfejlesztésre 
kell fordítani, támogatva az innovatív eljárásokat 

és a városok hálózati kapcsolatait. Ezek a követel-
mények meghatározók az URBACT III program 
célkitűzéseiben.

Az ERFA-rendelet az URBACT keretében is 
alkalmazható olyan eszközökről intézkedik, mint 
például az integrált, fenntartható városfejlesztési 
tevékenységek (akár az integrált területi beruhá-
zásokon, akár az egyedi városfejlesztési operatív 
programokon, akár az úgynevezett prioritási ten-
gelyeken keresztül). Ezen túlmenően a közösség 
által vezérelt helyi fejlesztés révén támogatja a 
társadalmi részvételt és befogadást.

Az integrált és részvételen alapuló városfej-
lesztési stratégia kidolgozásának igénye már 
korábban megjelent, a Lipcsei Charta ajánlásai 
között. Ezt az ajánlást az URBACT II és a részt 
vevő városok is kedvezően fogadták, és komoly 
munka indult a megvalósítására.

Ennek eredményeképpen az URBACT III 
program továbbra is előtérben tartja az integrált 
és fenntartható városfejlesztés stratégiáinak és 
akcióterveinek kidolgozására irányuló kapacitás- 
és készségfejlesztést, valamint ebben a különféle 
szereplők együttműködésének hatékonyabbá té-
telét, a városok közötti hálózatok kiépítését, ezen 
keresztül a tapasztalatok egymással történő meg-
osztását, a problémák kölcsönös megismerését és 
azok közös elemzését, a jó megoldások közös ke-
resését, továbbá a jó gyakorlatok bemutatását, át-
adását, illetve átvételét. Ezzel az aktív folyamattal 
az URBACT hatékonyan és sikeresen kapcso-

lódhat be a 2014–2020-as programidőszakban az 
operatív projektek megvalósításába, és erősítheti 
a kohéziós politika városi dimenzióját.

projeKtindító
Kerületünk – ismét vezető partnerként – a szlové-
niai Maribor, a romániai Galaţi, a holland Heerlen 
és az olasz Padova város önkormányzatával kö-
zösen nyert az URBACT III program által kiírt 
pályázaton, az Urban Green Labs elnevezésű 
projekttel. A projekt indító rendezvényét október 
végén Budapesten tartották az abban részt vevő 
partnerekkel és az URBACT Titkárságának kép-
viselőjével.  A találkozón a partnerek meghatá-
rozták a következő négy hónap számos szakmai 
teendőjét, hogy pályázatukkal a projekt folytatá-
sára is elnyerhessék az URBACT III támogatását.

A program résztvevői a budapesti találkozón 
abban is megállapodtak, hogy szükség van a vá-
rosaik közötti információs hálózat kiépítésére 
annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenn-
tartható várospolitikát és gyakorlatot integrált és 
részvételen alapuló módon művelni. Ezen túlme-
nően szükség van fenntartható városi stratégiák 
és akciótervek kidolgozására, valamint a projekt-
ben részt vevő városok közötti tapasztalatcserék-
re, szemináriumokra, tanulmányi látogatásokra, 
szakértői értékelésekre, a helyi érdekeltek bevo-
nására, a közösségi részvételen alapuló politika 
kialakítására. 

Ê Barcs Endre

INTEGRáLT VáRoSFEJLESzTéS
Az EU SEGíTSéGéVEL 
Az Európai Unió UrBACt programja nem ismeretlen a városkép rendszeres ol-
vasói előtt, hiszen több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 2012-ben az UrBACt ii program keretében vezető 
partnerként tíz európai várossal együttműködve a havanna-lakótelepen élők élet-
minőségének javítása érdekében nyújtott be sikeres pályázatot.

A többfunkciós felújított teret ughy Attila polgármester avatta fel
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6 Jelentős erőfeszítések a csapadék okozta károk ellenKözélet

�az esővíz 
összegyűjtése 
és szakszerű 

elvezetése vala-
mennyi település 
számára elsődleges 
feladat. így van ez 
pestszentlőrinc-
pestszentimrén is. a 
kerületben elvégzett 
csatornázási munká-
latok sok helyen se-
gítettek a probléma 
megoldásában, de 
ezenfelül számos fel-
adat hárult a Város-
gazda XViii. kerület 
nonprofit zrt-re is.

PuSKáS AttILA   

A városüzemeltetésért felelős cég 
szakemberei szisztematikusan 
felmérték az utcák csapadékvíz-
elvezető rendszerének állapotát, 
és azt tapasztalták, hogy az évek 
során kialakított közterületi víz-
elvezető építmények működése 
és kapacitása már nem alkalmas 
a hirtelen lezúduló esővíz össze-
gyűjtésére, az utcák megfelelő 
szintű védelmére. Ennek megol-
dására idén is számos fejlesztést 
hajtott végre az önkormányzati 
cég.

Gondos 
előKészítés
Az esővíz miatt veszélyeztetett 
helyszínek feltérképezésében a 
kerületben élők, illetve az ész-
revételeiket összegyűjtő önkor-
mányzati képviselők is sokat 
segítettek.

„Az összegyűjtött adatok-
ból összeállt terv alapján tár-
saságunk idén nyáron önálló 
projektként, gondos előkészítő 
munka után végezte el 10 hely-
színen a kerület legmélyebben 
fekvő, csapadékvízzel érintett 
területeinek vízelvezetési megol-

dásait segítő munkálatokat a he-
ves zivatarok okozta problémák 
enyhítésére” – áll a Városgazda 
önkormányzathoz eljuttatott 
összefoglalójában.

A vízelvezető rendszerek fel-
újítása, kiépítése mellett felada-
tot jelent annak megszüntetése, 

hogy egyes ingatlanokról sza-
bálytalanul az utcára vezetik a 
csapadékvizet.

idő és pénz Kell
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester elmondta, hogy az ön-
kormányzat, akárcsak eddig, 

a jövőben is mindent megtesz 
a csapadékvíz megfelelő elve-
zetéséért. Kiemelte ugyanak-
kor, hogy ehhez sok időre és 
nem utolsósorban pénzre van 
szükség.

– Igyekszünk a jövőben is 
a lehető legtöbb anyagi forrást 

előteremteni, de a lakosság tü-
relmét kérem, mert ezt a prob-
lémát nem lehet egyik napról a 
másikra megoldani. Egyben azt 
is kérem, hogy továbbra is jelez-
zék, ha problémás helyszínről 
tudnak – fogalmazott az alpol-
gármester.

együtt Isszuk a levét!
 Az esővíz elvezetése mindenkinek fontos
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Nem születüNk
hajléktalaNNak
A hajléktalanság okairól ezerféle magyarázat kering, ki em-
pátiával, ki ellenszenvvel alkot véleményt, de ettől még tény, 
hogy a hajléktalanok köztünk élnek. nincs ez másképp a ke-
rületünkben sem. A tiszta Forrás Alapítvány feladata a nehéz 
sorsú hajléktalanok többszintű ellátása. Összetett feladataik-
ról liebszter Mária, az alapítvány vezetője tájékoztatott.

– Az év minden napján szolgálatra készen állunk, s a téli időszámítás 
november elsejétől április végéig tart. Ez az időszak fokozottabb figyelmet, 
hosszabb, este 10-ig tartó ügyeletet igényel. A hidegebb nappalok, éjszakák 
beálltával beindul az utcai szolgálat. Hetente két alkalommal, hétfőn és pén-
teken este fél hétkor Lőrincen és Imrén teát, szendvicset, C-vitamint, takarót 
osztunk, de segítünk a gyógyszerek kiváltásában is. Sokéves tapasztalatain-
kat hasznosítva erdőben, lépcsőházakban, parkokban is megtaláljuk a haj-
léktalan embertársainkat. Sikerként éljük meg, amikor az utcáról a hajlék-
talanellátó kapuján belülre „csábíthatjuk” a rászorulókat, mert hát gondozni 
csak azokat lehet, akiket testközelben tudhatunk – mondta Liebszter Mária. 

Az év minden napján reggel 8-tól délután 2-ig ételt is osztanak, és az Ül-
lői úti helyiségek egyben melegedőként is szolgálnak. 

– A szállásunkon 41 férfi 3-4-8-10 ágyas, fürdővel, konyhával bővített 
szobákban, illetve 3 kétágyas lakókocsiban pihenhet, készülhet a másnapi 
feladataira. Szinte minden lakónk más, szerencsésebb körülmények között 
élő embertársaihoz hasonlóan munkába jár. Látható örömmel és becsülettel 
teszik a dolgukat, függetlenül attól, hogy mit kínál fel nekik a munkaerőpi-
ac. 

Alapelvárás a tiszta, ápolt külső. A Tiszta Forrás Alapítvány ennek meg-
felelően szappant, borotvát, sampont, cipőpasztát, papír zsebkendőt biztosít, 
sőt keddenként az önkéntes munkatársak hajat is vágnak a jelentkezőknek. 

– A külsősök fürdéséhez is adottak a feltételek. A kimosott ruhanemű 
száradási idejére használt, de tiszta váltóruhát adunk.  Segítségünkkel az ok-
mányok, hivatalos papírok beszerzése, kezelése sem „ördögi” feladat. Lakó-
ink az alapítvány székhelyét levelezési címként is használhatják. Márkusné 
Láng Ilona lelkész vezetésével hetente egyszer közös lélekgondozást tartunk, 
az „Akarsz róla beszélni?” lelki gyakorlatok hangulatát idézve. Az olvasás 
kedvelői számos könyv és újság közül választhatnak, és rendszeressé váltak 
az igényes sakkpartik is. 

Ê gönczöl András

A cég munkatársai november 15-től 
március 15-ig dolgoznak a téli intézke-
dési terv alapján, a hóeltakarító brigá-
dok és járművek szükség esetén azon-
nal meg tudják kezdeni a munkát.

– A gépparkunk az elmúlt évekhez 
hasonlóan készen áll. A tolólapok és a 
sószóró adapterek gyorsan felszerelhe-
tők a járműveinkre, így egy hirtelen ha-

vazáskor is hamar munkába állhatnak 
– tájékoztatott Lepsényi Tibor, a Város-
gazda Zrt. Városüzemeltetési Divíziójá-
nak vezetője.

A jégmentesítéshez évek óta környe-
zetbarát szóróanyagot használ az ön-
kormányzat cége. Az útszóró sót az ed-
digiekhez hasonlóan az FKF Zrt. adja. 

A téli intézkedési terv részletesen 

felsorolja az önkormányzat kezelésében 
lévő aszfalt- és földutakat, kiemelt jár-
daszakaszokat és közterületeket, ame-
lyeken a Városgazda munkatársainak 
kell gondoskodniuk a balesetmentes 
közlekedés feltételeiről. A feladatok el-
végzése során elsőbbségben részesülnek 
az intézmények, a forgalmasabb utak és 
csomópontok.

A társaság arra is felkészült, hogy 
lesznek olyan esetek, amikor nemcsak 
a saját kezelésű útszakaszokon kell dol-
gozniuk, hanem az FKF Zrt. kezelésé-
ben lévő utcák síkosságmentesítésében 
is segíteniük kell. A járdák takarításá-
hoz készen állnak a toló- és szórógé-
pek, akárcsak az utántöltésüket segítő 
kisteherautók. 

Fontos tudni, hogy a lakóingat-
lanok előtt a tulajdonosoknak kell 
rendet tartaniuk és elvégezniük a 
síkosságmentesítést. A járdákon és a 
zöldterületeken csak növényekre ve-
szélytelen, környezetbarát szóróanyag 
használható, útszóró sót szórni tovább-
ra is tilos.

Ê Puskás

ElérhEtŐségEK
A havazással, a téli idő-
járás miatt megváltozott 
útviszonyokkal kapcso-
latos bejelentéseket a 
városgazda központi 
ügyfélszolgálatán (Baross 
u. 7., telefon: 297-0799 
és 06-30-549-6922) lehet 
megtenni, a december 17. 
és január 5. közötti ügye-
leti időszakban is. Ezenkí-
vül elérhető a Kondor Béla 
sétányon lévő éjszakai 
ügyelet is.

FELKéSzÜLTEN 
VáRJA A TELET 
A VáRoSGAzDA

A hirtelen lezúduló csapadék gyakran okozott problémát a Bókay-telepen, Lévai István Zoltán alpolgármester (kisebb 
képen) a múltheti esős nap után a legkritikusabb helyszínen a Dalmady győző és a Kossuth utca sarkán tekintette meg a 
szikkasztókutak hatékonyságát, ahol két ütemben nyolc szikkasztót telepítettek 

Minden telet megelőzően megy a találgatás, hogy vajon mennyire 
lesz hideg, lesz-e hó, és ha igen, akkor mennyi. Annyi bizonyos, 
hogy mindenkinek fel kell készülnie a télre. így tesz évről évre a 
városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. is, amely teljes felszerelt-
séggel és létszámmal várja a fagyot és a téli csapadékot.

továBB JAvUl 
A víZElvEZEtés 
szinte nincs a kerü-
letnek olyan pontja, 
ahol ne dolgoz-
tak volna, vagy ne 
dolgoznának jelen-
leg is a városgaz-
da munkatársai a 
csapadékvíz elveze-
tésének javításán. 
Az esővíz okozta 
károk megelőzése 
szikkasztókutak te-
lepítésével, szikkasz-
tóárkok kiépítésével, 
burkolásával, az át-
ereszek tisztításával, 
illetve kialakításával 
vagy úgynevezett 
K-szegély építésével 
lehetséges. 
nemcsak az utcákon 
okoz gondot a sok 
csapadék, hanem 
például a sportlé-
tesítmények terüle-
tén is. így volt ez a 
thököly úti sportte-
lepen is, ahol a nagy 
műfüves pálya vízel-
vezetési rendszerét 
sikerült megfelelően 
kiépíteni.
A városüzemeltető 
cég bízik abban, 
hogy az eddigi 
munkálatok 
elvégzésével is sok 
kellemetlenségtől 
és bosszúságtól 
szabadultak meg a 
lakosok. ráadásul 
a felújítási folyamat 
még nem zárult 
le, mert a tervek 
szerint lehetőség 
lesz a vízelvezető 
rendszerek 
bővítésére, és 
aminek révén újabb 
helyszíneken javulhat 
majd a csapadékvíz 
elvezetése.



Városkép p 2015. november 18. XXIV. évfolyam 18. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

7A centrumtól távolabb élők se kerüljenek hátrányba! Közélet

�az erzsébet-
bélatelepiek 
kényelmét szol-

gálja, és a bizton-
ságérzetüket növeli 
a november 13-án 
átadott új rendőrségi 
körzeti megbízotti 
iroda. ennek köszön-
hetően újabb szolgál-
tatást érhetnek el a 
lakóhelyükön a XViii. 
kerület centrumától 
távol élők.  

PuSKáS AttILA   

Ughy Attila polgármester rövid 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy egy olyan településrészen, 
amelyet vasútvonal és a Gyömrői 
út választ el a központtól, külö-
nösen nagy figyelmet kell for-
dítani arra, hogy az ott élők 
ne érezzék magukat hátrányos 
helyzetben.

– A közigazgatási és hivatali 
központtól távol is biztosítani 
kell ugyanazokat a szolgálta-
tásokat és ugyanazon a szín-
vonalon, mint a település más 
részein – mondta, hozzátéve, 
hogy e folyamat része a körzeti 
megbízotti iroda megnyitása az 
Ezüstfenyő Nappali Szolgálat 
Gyömrői út 178. szám alatt lévő 
épületében. – Egy ilyen helyen, 
ahova naponta gyámolításra, 
gondozásra szoruló emberek 
járnak be, különös jelentősége 
van ennek. Ebben az idősek al-
kotta közösségben szimbolikus 
jelentősége van a rendőrség je-
lenlétének, amely növeli a szub-
jektív biztonságérzetet is. 

A polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a Gyömrői úti iro-
da is olyan sikeresen működik 
majd, mint a havanna-lakótele-
pi és az Imre-házban található 
rendőrségi pont.

Az iroda átadásán tiszteletét 
tette Kucsák László országgyű-
lési képviselő, valamint Lévai 
István Zoltán és Dömötör István 
alpolgármester is. 

A körzeti megbízotti iroda 
egy szolgálati fogadó- és egy 
pihenőhelyiségből áll. Kékesi 
András ezredes, rendőrségi főta-
nácsos, a XVIII. kerületi Rend-
őrkapitányság vezetője örömét 
fejezte ki, hogy az önkormány-

zat és a kapitányság közötti jó 
kapcsolatból ismét a lakosság 
profitál. – Egy kényelmes, fel-
újított és minden tekintetben 
megfelelő épületrészt bocsátott 
a rendelkezésünkre az önkor-
mányzat. Ez jelentősen meg-
könnyíti az erzsébet-bélatelepiek 
életét, hiszen, amíg korábban 
több átszállással kellett beutaz-
niuk a Szarvas csárda téren lévő 
kapitánysághoz, addig mostan-
tól a lakóhelyükön fordulhat-
nak a körzeti megbízottakhoz 
ügyes-bajos dolgaikkal, kérdése-
ikkel. Az itt szolgálatot teljesítő 
kollégák hatékony munkavég-
zésükkel, rátermettségükkel, 
kapcsolatteremtő és tárgyaló-
készségükkel hozzájárulnak a 
rendőrség jó megítéléséhez és a 
lakossággal való jó kapcsolat ki-
alakításához.

bIztonságosabb
és kényelmesebb
Körzeti megbízotti iroda nyílt a Gyömrői úton
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játékosaN 
a biztoNságról
A biztonságos közlekedéshez szükséges ismere-
tekről szóló kérdések, kerékpáros ügyességi pálya, 
bűnmegelőzési ismeretek mellett játékos progra-
mok is várták a meghívott 2. osztályos általános 
iskolásokat a Pestszentimrei sportkastélyban no-
vember 3-án megrendezett közlekedésbiztonsági 
napon.

A Két kéz, két láb, két keréken elnevezésű programsorozat a 
Nemzedékek Biztonságáért Közalapítvány és a BRFK Fővárosi 
Balesetmegelőzési Bizottságának jóvoltából jött létre.

– Az áprilisban a Csontváry általános iskolában tartott ren-
dezvényünk sikerének köszönhetően kaptuk meg ezt az újabb 
lehetőséget. Most nyolc iskolából érkeztek 2. osztályos tanulók. 
A szervezésben az önkormányzat mellett segítséget kaptunk a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól is. Újdonság volt 
többek között a Városgazda Utánpótlás Akadémia részvétele. 
A gyerekek a klub szabadidő-szakosztályának oktatóival kö-
zösen zumbáztak. Ugyancsak népszerű volt a kerületi rendőr-
kapitányság bűnügyi technikai osztályának állomása, ahol egy 
kollégánk vezetésével ujj- és tenyérlenyomatokat készítettek az 
iskolások, amiket aztán haza is vihettek – mondta Szalai Már-
ton, a programot koordináló rendőr törzsőrmester, közlekedési 
előadó.

A gyerekek a legtöbb időt a számítógépes motorkerékpár-
szimulátornál töltötték, erről az állomásról érthetően nehezen 
lehetett továbbindulni. Az akadályverseny- jellegű programon 
egy szerkocsival részt vett a XIX. kerületi tűzoltóság is. A kapi-
tányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai egy testpáncélt 
mutattak be, s a gyerekek életkorának megfelelő bűnmegelőzé-
si tanácsokkal látták el a kisiskolásokat. A Lőrinc Kertváros 
Polgárőrcsoport járőrautóval érkezett, és a rendszámfelismerő 
programot is kipróbálhatták a gyerekek.

A játékos nap végén a legjobban teljesítő csapatok ajándékot 
kaptak. A nyeremények között több roller, számos KRESz-tár-
sasjáték, tollaslabdaszettek, futball-labdák és könyvek voltak.

Ê P. A.

A sajtótájékoztatón a Fővárosi Közterület-
fenntartó (FKF) zrt-t Nagy László Albert 
műszaki vezérigazgató-helyettes, a kerületi 
önkormányzatot Dömötör István alpolgár-
mester képviselte. A rendezvényre ellátoga-
tott Kucsák László, a kerület országgyűlési 
képviselője is

Nagy László Albert a tá-
jékoztatójában a Széchenyi 
2020 program keretében fel-
épülő két szemléletformáló 
és újrahasználati központ 
közeljövőbeli átadásáról tett 
bejelentést. A XV. és XVIII. 
kerületi beruházás uniós tá-
mogatásból, a magyar állam 
társfinanszírozásával való-
sul meg, a támogatás össze-
ge 8,431 milliárd forint. 

Kerületünkben a Méta és 
a Besence utca saroktelkén 
emelkedő épületek műszaki 
kivitelezése az utolsó fázis-
ba jutott. A területen sza-
badtéri játszótér is létesül, 
ahol az egyes játékeszközök 
újrahasznosított anyagból 
készülnek. A játszótér, a 
hulladékgazdálkodás folya-
matát bemutató tanösvény, 
a külső útburkolatok kiala-

kítása és a parkosítási munkálatok a jövő év 
elejéig fejeződnek be. A központok előadá-
sok és konferenciák helyszínéül is szolgál-
nak majd e központok.

Az iskolák számára szervezett szemlélet-
formálást Dömötör István is kiemelten fon-
tosnak tartja, az önkormányat szakemberei a 

bölcsitől az iskoláig viszik a „zöld gondolko-
dás” hasznos ismereteit. Az alpolgármester 
az illegális szemétlerakók elleni csatákról is 
említést tett, biztosítva a kerületi lakosokat, 
hogy kellő szigorral és következetesen lép-
nek fel az illegális szemetelők ellen. 

A tájékoztatót követően gyermekcsopor-
tok vették birtokba a helyet. A hulladékgaz-
dálkodásban használt, kicsinyített eszközö-
kön túl újrahasznosított anyagokból készült 
játékok várták az aprócska vendégeket. A 
gyerekek olyan örömmel játszottak ezekkel 
a játékokkal, hogy náluk már biztosan bein-
dult a szemléletváltás folyamata.

Megkerülhetetlen téma a hulladék nem 
megfelelő kezelésével, késedelmes elszállí-
tásával kapcsolatos panaszok rendezése. A 
Fővárosi Közterület-fenntartó ügyfélszolgá-
latához telefonon, e-mailben beérkező pana-
szokat gondosan kivizsgálják. Ennek érde-
kében arra kérik a lakosokat, hogy pontosan 
jelezzék, mikor, mi és hol történt. 

Amennyiben valaki későn helyezi ki a 
lakossági hulladékot, de a begyűjtő jármű 
még a közelben tartózkodik, az ügyfélszol-
gálathoz beérkező gyors telefonhívás után 
megoldható az „azonnali” elszállítás. 

Ê gönczöl A.

Kapcsolat 
Fővárosi Közterület-fenntartó zrt. 

ügyfélszolgálata
Telefon: 06-1-459-6700

Kékszám: 06-40-353-353
E-mail : fkfzrt@fkf.hu

HULLADéKGAzDáLKoDáS 
FELSőFoKoN

Kékesi András kerületi rendőrkapitány és Dömötör István alpolgármester az iroda 
felavatásán. A Havanna-telep és Pestszentimre után az Erzsébet- és Bélatelepen élők 
is könnyebben érhetik el a rendőrséget 

Kucsák László is fontosnak tartja, hogy a gyerme-
kek megismerkedjenek a környezetvédelemmel  

Közös sajtótájékoztatót tartott november 11-én a Fővárosi Önkormány-
zat és az FKF nonprofit Zrt. a Kondor Béla Közösségi házban. A téma a 
szemléletformáló és újrahasználati központ közeljövőbeli átadása volt. 

BűnMEgElŐZés
 dömötör istván alpol-

gármester, aki egyben 
erzsébet- és Bélatelep 
önkormányzati képviselője 
a legfontosabbnak azt 
tartja, hogy minél több 
olyan szolgáltatás legyen 
elérhető a körzetben, 
amelyet a központban élők 
is élvezhetnek.

– Mindenkit biztatok, hogy 
keresse bátran a körzeti 
megbízottat problémájá-
val. remélem, hogy ez az 
iroda bűnmegelőzésben 
is fontos szerepet fog 
játszani. 

 Ughy Attila polgármester úgy fogalmazott, 
hogy egy olyan településrészen, amelyet 
vasútvonal és a gyömrői út választ el a 
központtól, különösen nagy figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az ott élők ne érezzék 
magukat hátrányos helyzetben.
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Nincs mit 
cifrázni 
Aki egyszer téblábos volt, az a szíve mé-
lyén mindig az is marad. A táncegyüt-
tes 25 éve osztja meg a kerületiekkel a 
néptánc és a hagyományok szeretetét.

– Huszonöt évvel ezelőtt elkezdődött egy kis 
„téblábolás” Budapest XVIII. kerületének egy 
kiváló iskolájában, a Bókay árpád általános 
Iskolában – emlékezett vissza Vörös Árpád 
néptáncpedagógus, az intézmény alapítója. – A 
kezdeti tánccsoport pedig néhány év alatt egy 
több száz fős művészeti iskolává fejlődött, ahol 
nem elsősorban a profi táncosok kinevelése a 
cél, hanem az, hogy a gyerekek a táncon keresz-
tül egy nagyszerű közösségben ismerkedjenek 
meg a hagyományainkkal. 

A Tébláb Művészeti Iskola az évek során 
nemcsak a XVIII. és a X. kerületben, hanem 
Budapest- és országszerte elismert művészeti 
csoportosulássá vált. 

Az évforduló alkalmából két napon át, no-
vember 13–14-én tartott a mulatság. Pénteken 
a Kondor Béla Közösségi Házban a legkiseb-
bek Bognár Szilvia népdalénekes Csintekerintő 
című koncertjén gombolyították együtt a vidám 
énekek fonalát, majd Olasz György és zenekara 
húzta a talpalávalót. Másnap, a Rózsa Művelő-
dési Házban ismét a gyerekek melegítették be a 
táncparkettet Túri András és zenekara kísére-
tében. Ezt követte az az egyedülálló gálaműsor, 
amelyben néhány, már-már feledésbe merült 
koreográfiát állítottak újra színpadra. 

Egykori és mostani téblábos gyerekek, fel-
nőttek, szülők, nagyszülők és vendég tánccso-
portok – mint például a Szlovákiából érkezett 
Kincső Néptáncegyüttes – járták a Kárpát-me-
dence sokszínű, változatos néptáncait. A prog-
ram éjfélig tartó táncházzal zárult.

Ê csernai Mariann

Hofherr-Dutra-
emlékbál 
hetedik alkalommal is a patinás Új 
tündérkert étterem (a volt hofherr-
villa) adott otthont a hofherr-dutra-
emlékbálnak.  

November 14-én este az időjárás is 16 fokkal 
tisztelgett az eseményre érkezők előtt. Az évzáró 
bál kiváló megrendezése tökéletes összhangban 
állt a világhíres Hofherr-Dutra-gyártmányok és 
egykori gyártójuk emlékeinek kutatására, őrzé-
sére alakult társaság magas színvonalú szakmai 
munkájával.

Az emlékbál fővédnökségét Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Gajda Péter, 
Kispest polgármestere vállalta. A meghívott 
vendégeket Szigeti Csaba házigazda, dr. Stieber 
József, a társaság tiszteletbeli alelnöke, Vinczek 
György, Kispest és Lévai István zoltán, kerüle-
tünk alpolgármestere köszöntötte. Az est narrá-
tora, ifj. Stieber József vacsoraváró, bemelegítő 
táncra buzdított, ám a közben feltálalt finomsá-
gok illata asztalaikhoz csalogatta a táncospáro-
kat. Az ízletes vacsorát Rácz József hegedű- és 
Rácz Dániel gitárjátéka tette még hangulatosab-
bá. 

A műsorban a Botafogo Táncegyüttes vér-
pezsdítő előadása következett. Táncaikkal min-
den „stílusigénynek” magas színvonalon tettek 
eleget, aminek jutalma hosszú taps volt. Néhány 
vendég azt is megjegyezte, hogy a testközeli 
táncprodukció növelte az élvezeti hatást. Ezután 
a slágereké lett a főszerep, a zenét szolgáltató 
Deme Trió a szó szoros értelmében talp alá húz-
ta az ismert, nosztalgikus zeneszámokat. A bál 
svéd vendégei, akik – mint egykori üzletfelek 
és jelenlegi támogatók – erre az alkalomra idő-
zítették budapesti látogatásukat, egyre jobban 
érezték a ritmust, annak ellenére, hogy már elég 
régen átlépték a kamaszkort. A tombolasorsolás 
izgalmait követően éjfélkor kalóriapótló falatok 
kerültek a svédasztalra. A vendégek és a zene-
kar közösen előadott dalműsora zárta az ez évi 
emlékbált.

Ê g. A. 

 

Egészségünk 
érdekében 
több mint húsz előadás, azokon belül 
ennél is több orvosi terület, betegség 
és új gyógyászati ismeretanyag sze-
repelt a kerületünkben 32. alkalommal 
megrendezett tudományos egészség-
ügyi nap programján. 

A Rózsa Művelődés Házban november 13-án 
megjelenő dél-pesti egészségügyi dolgozókat 
először dr. Maitz László, a Pestszentőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntöt-
te. Röviden beszámolt az idei év eredményeiről, 
kiemelve, hogy a zsebők zoltán Szakrendelőben 
hosszú idő után ismét elérhető a mammográfiás 
szűrővizsgálat, és hogy a fizikoterápiás részleg 
a felújítást követően európai színvonalon tudja 
majd fogadni a pácienseket.

A továbbképzés résztvevőinek Ughy Attila 
polgármester elmondta, hogy a hivatásukat lel-
kiismeretesen gyakorló orvosokat szívesebben 
nevezi gyógyítónak.

– Azt gondolom, hogy a gyógyító kifejezés 
magasztos tartalommal jelöli meg azt az érzés-
csokrot, a bizalmat, a tiszteletet és hálát, amit 
az orvos iránt érezhet egy beteg. Mert a gyó-
gyítókat és a betegeket a bizalom köti össze. 
A gyógyulást váró ember bízik abban, hogy a 
legnehezebb percekben kapott tanácsok, irány-
mutatások és receptek az egészséges élet ígéretét 
hordozzák magukban. A kiszolgáltatott hely-
zetben a bizalom a legerősebb kapaszkodó, és 
ha ez megvan, akkor a gyógyulás is hamarosan 
következik – fogalmazott rövid köszöntőjében a 
polgármester, hangsúlyozva, hogy a betegségek 
megelőzése érdekében is érdemes és tanácsos 
orvoshoz fordulni. Mint elmondta: hajlamosak 
vagyunk arra, hogy csak akkor keressük fel az 
orvosunkat, ha valami már nagyon fáj, vagy a 
szervezetünk nem úgy működik, ahogy meg-
szoktuk. 

Ê P. A.

Fogorvosnak 
állt a bál 
Egy egész napos tudományos tovább-
képzés után különleges pihentető ha-
tása lehet egy esti fogadásnak. A ke-
rületi orvosok és szakdolgozók bálja, 
amelyet november 13-án este rendez-
tek meg a rózsa Művelődési házban, 
a pihentető hatáson túl az önfeledt buli 
elvárásainak is megfelelt.

Dr. Maitz László, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. ügyvezető igazgatója (képünkön) a kö-
szöntőjében büszkén emelte ki, hogy budapesti 
viszonylatban rekordnak tekinthető a sok-sok 
éve, pontosan 32. alkalommal megrendezett, 
tudományos továbbképzéssel egybekötött bál. 

– Persze egy ilyen baráti társasággal nem 
volt ez nehéz – fejezte be rövid megnyitószavait. 
Kezdetben érthetetlen volt a fogorvosok látható 
öröme, de gyorsan kiderült, hogy a 32-es szám 
számukra mitikus erővel bír… A svédasztalon 
feltálalt finomságok rövid karriert futottak be, 
mert átvette a főszerepet az orvos zenészekkel 
felturbózott Ramada Band vérpezsdítő zenéje. 
A nosztalgikus slágereket a vendégek 200 fős 
kórusa kísérte. A reumatológus szakorvosok 
szakmai érdeklődését nem kerülte el a PL (Pest-
lőrinc) Team bravúros táncbemutatója, főként, 
miután felfedezték, hogy az erkélyen vadul 
együtt táncoló szakdolgozók egynémelyike ko-
rábban ízületi gyulladásra panaszkodott. A haj-
nali órákra mindenki mindent kiadott magából 
a tajszám-mentes örömrendelés folyamán, és 
nem a szív, hanem az ész parancsait követve a 
buli „fáradalmaival” elindultak hazafelé.

Ê gönczöl A.

A rocky sportváltozatban
A sportkastély adott otthont november 8-án az Akrobatikus rock and roll Buda-
pesti területi táncversenynek. A pontszerző bajnokság legeredményesebb ver-
senyzői az országos döntőben folytathatják. 

A rock and roll, függetlenül attól, hogy régi vagy 
új zene szól, ma is ugyanúgy lelkesíti az ifjúságot, 
mint hajdanán. Alig találni olyan tánciskolát, 
amelyik nem indít rock and roll kurzust. A sza-
badidős szórakozás mellett a tánc mára olyan tel-
jesítménysporttá fejlődött, amelyben helyi, nem-
zeti és nemzetközi bajnokságokat is rendeznek. 
November elején a Pestszentimrei Sportkastély 
volt a helyszíne a Holiday Sporttánc Egyesület 
által szervezett Akrobatikus Rock and Roll Bu-
dapesti Területi

Táncversenynek. Magyarország egyik legré-
gebbi és legnagyobb akrobatikus rock and roll 
sportegyesülete minden kategóriában állandó 
résztvevője az országos és a nemzetközi verse-
nyeknek.

– A legeredményesebb versenyzők jogosultsá-
got nyernek az országos döntőre, és azok, akik ott 
is a legsikeresebben szerepelnek, indulási jogot 
szereznek a világversenyre – mondta Szalma Ist-
ván táncpedagógus, a Holiday Sporttánc Egyesület 
elnöke, a megmérettetés szervezője. – A budapes-
ti versenyzők jelentős hazai és nemzetközi ver-
senyeken elért helyezésekkel büszkélkedhetnek.  
Több mint tíz éve már nemcsak páros, hanem 
leányformációs kategóriában is rendeznek orszá-
gos és világversenyeket. Ennek oka az, hogy sok-
kal kevesebb fiú táncos van, mint lány, a lányok 
ugyanis szívesebben táncolnak, mint a fiúk. Pe-
dig az akrobatikus rock and roll inkább nevez-
hető sportnak, mint táncnak.

Ê F. E.

A közönséget és a vendéget köszöntő, az előadást 
felvezető hölgy kellemes szórakozást kívánt min-
denkinek, amit a színpadra lépő Pál Ferenc meg-
köszönt, de rögtön vissza is utasított, mondván: 
sokak számára sokféle lehet az előadás, de szóra-
koztató semmiképpen sem.

A szavait valóra is váltotta, mert a saját valóját 
megmutató őszinte, mély gondolatokkal kötötte 
a székhez a főként fiatalokból álló hallgatósá-
gát a 49 éves pap, aki ifjúként, atlétaként felnőtt 
magyar bajnoki címet nyert magasugrásban. 
Kezdésként elvitt minket a szavaival egy apró-
hirdetésbe, amelyben az eladó a nagynak titulált 
kertjét nem vízszintesen értette, hanem függőle-
gesen. Azokkal a mélységekkel és magasságok-
kal, mondta a vevőnek, amiket be lehet járni egy 
élet során. 

Megtudtuk az atyától, hogy „én” valójá-
ban nincs, csak a „mi” létezik, az apával és 
az anyával… Szavaival világossá tette, hogy 
hinni, bízni kell a másik emberben, a társ-
ban, és akkor hiszünk, bízunk Istenben is… 
A szoros szülői háttérről elmondta, hogy azon 
csak hároméves kor után volna szabad lazí-
tani. Addig az édesanya közvetlen közelsé-
ge kell, nem pedig a bölcsőde, ahol nem gaz-
dagszik a mese- és énekszóból épülő képzelet. 

A felelősségtudatról szólva egy kínai kisiskolás 
fiúcska „jött közénk”, aki egy földrengést kö-
vetően visszamerészkedett az iskola falai közé, 
hogy legalább meglazítsa a romokat a társai 
fölött. Amikor megkérdezték tőle, miért tet-
te, csak ennyit válaszolt: „én voltam a hetes.” 
Az Auschwitzot megjárt zsidó asszony mondatát 
is továbbgondolhatta a hallgatóság. Amikor meg-
kérdezték tőle, hogy miért nyitott éppen árva-
házat, ennyit mondott: „Az árvaház a válaszom 
Auschwitzra…” 

Fejet hajtottunk azelőtt a férfiember 
előtt, aki, miután egy éven belül elvesztet-
te a feleségét és a fiát, százezer fát ültetett 
el magról, s végtelen erdőt nevelt belőlük. 
Annak az amerikai kisfiúnak a története is meg-
ható volt, aki, miután az egyik szomszédtól egy 
tálca süteményt kapott karácsonyra, a következő 
évtől már kettő, aztán négy, nyolc, tizenhat (és 
így tovább felfelé) szomszédnak ajándékozott sü-
teményt. 

A sor, a felsorolás nem teljes, de nem is ez a 
lényeg, hanem az, hogy mindegyik történetben 
volt egy közös: annak a hirdetésben szereplő ház-
nak a függőleges kertje… Eltenni érdemes hetven 
percet kapott a hallgatóság „Pálferi” atyától.

Ê róth

Ferenc atya magasra tette a lécet
Pál Ferenc római katolikus atya, az angyalföldi szent Mihály-templom helyettes 
plébánosa, a semmelweis Egyetem Mentálhigiéné intézetének munkatársa volt a 
vendége november 14-én a Pestszentimrei Közösségi háznak. Az örök érvényű 
gondolatokat továbbadó, sajátos hangulatú előadásairól ismert atya szavaira ren-
getegen voltak kíváncsiak az intézmény színháztermében.
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Imre-napi 
köszöntő 
Pestszentimre imréi névnapjuk alkal-
mából a PiK házba voltak hivatalosak 
november 6-án. 

étvágygerjesztő szendvicsek, aprósütemények, 
illatos pogácsa és ásványvíz várták az Imréket 
és szeretteiket az immár hagyományos Imre-
napi ünnepségen. 

Ódor Katalin, a Pestszentimrei Közössé-
gi Ház igazgatója üdvözölte a vendégeket, 
majd egy kis időutazásra invitálta őket abból 
az alkalomból, hogy a település 1930-ban vált 
önálló nagyközséggé, 1931-ben pedig felvette 
a Pestszentimre nevet. A 21. századból érke-
ző látogatók a Magyar Filmhíradó segítségével 
„repülővel emelkedtek a magasba”, és madár-
távlatból tekintették meg a korabeli főváros 
nevezetességeit. Meglepetésként a vendégek 
egy rövid híradórészletet láthattak arról, hogy 
Szent Imre herceg halálának 900. évforduló-
ja tiszteletére a község felvette a Pestszentimre 
nevet. Ezt követően Szilágyi Olga magánéne-
kes tanítványai „békebeli” kerthelyiségbe in-
vitálták őket, ahol az 1930-as évek ma is nép-
szerű slágereit énekelték, olyan nagy sikerrel, 
hogy a közönség is dúdolni kezdte a dalokat.  
A műsor után Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter köszöntötte a névnapjukat ünneplőket. 

– A továbbiakban is ápolni kell ezt a szép 
hagyományt, s össze kell jönnünk évről évre 
a Pestszentimrén élő Imrékkel. Jó volna, ha a 
fiatalabb korosztály névnaposai is részt ven-
nének a rendezvényen, mert a program re-
mek közösségteremtő lehetőség – mondta.  
Az alpolgármester az Imrékkel egyenként pezs-
gővel koccintott, majd mindenki megkapta az 
ajándék bort, és kezdődhetett a kötetlen beszél-
getés, hogy kivel, mi történt az elmúlt egy esz-
tendőben.

Ê Fülep E.

Akvarell üde 
színekkel 
Buczkó imre kerületi festőművésznek 
imre-nap alkalmából nyílt kiállítása no-
vember 4-én a Pestszentimrei Közös-
ségi házban. 

Az akvarell-, pasztell- és olajtechnikával dolgo-
zó pestszentlőrinci festőművésznek ezúttal az 
akvarellképeiből láthatunk egy szép csokorra 
valót.

– A PIK-ben volt az első Színezett vízzel 
című tárlatom, és most itt nyílt meg az ötödik 
is – mondta Buczkó Imre. – Ezúttal főként a táj-
képeimet hoztam el, mert sokan szeretik ezt a 
természet szépségeit megörökítő műfajt. A volt 
mesterem, Elekfy Jenő Munkácsy-díjas festő-
művész  mondta egy alkalommal, hogy „az, 
akinek van mondanivalója a világról, kell hogy 
szeresse a tájképeket”. 

A vendégeket Ódor Katalin, a közösségi 
ház igazgatója köszöntötte, majd a kiállítást 
Garamvölgyi Béla kerületi festőművész nyitotta 
meg. 

– Elekfy Jenő tárlata a múlt hónapban volt 
látható a Fehéren Feketén Galériában, s aki 
megtekintette a kiállítást, majd megnézi Buczkó 
Imre akvarelljeit, az ne összehasonlítsa, hanem 
összevesse a két művész alkotásait – magyarázta 
a művésztanár. – Buczkó képei üdék, a klasszi-
kus akvarell mindenféle csodája felfedezhetők 
bennük. Több rétegben, lazúrokkal építkezik, 
lazán egymásba olvadnak a színfoltok, úgy, 
ahogy Elekfytől tanulta.  

Lehet másképpen festeni, de a tiszta akva-
relltechnika lényege az, hogy sem fedő fehérrel, 
sem más idegen anyaggal, eszközzel nem nyúl 
bele az alkotó. 

Buczkó Imre munkái nemcsak hazai magán- 
és közgyűjteményekben találhatók meg, hanem 
több európai és tengerentúli gyűjteményben is. 

A november 26-ig megtekinthető tárlat meg-
nyitóján Rákosi Anna hegedűművész működött 
közre.  

Ê F. E.

Elveszettnek 
hitt rajzok
Ceruza és toll címmel nyílt meg novem-
ber 3-án árvay Zolta kiállítása a lőrinci 
nagykönyvtárban. Az irodalmi ihletésű 
tárlat a vidám, füstös csapszék mélyé-
re néz.

Robert Burns skót költő, dalszerző egy napon 
barátaival bepillantott a helyi kocsmába, ahol 
fittyet hányva világi és egyházi tilalmaknak „vi-
dám csavargó-társaság, itta el ringye-rongyát: 
dörögve-pörögve úgy járták éktelen, hogy ráz-
ta a tánc a tepsit a tűzhelyen” – hangzik a Vi-
dám koldusok című kantáta, amely több mint 
harminc évvel ezelőtt Árvay Zolta képzőmű-
vészt is megihlette. Ekkor készültek el ugyan-
is a versben bemutatott belevaló, csípős szájú 
csavargókat megörökítő grafikák, amelyeket az 
alkotó éveken át elveszettnek hitt. Nemrégiben 
azonban egy hatalmas könyvkupac alján rábuk-
kant a söntést támasztó jó kedélyű, összeboruló 
koldusokra, akik most a Lőrinci Nagykönyv-
tár kiállításának gerincét adják. Két oldalukon 
azonban egy olaszországi tanulmányút tónusos 
tollvonásokkal készült képei adnak kontrasztot, 
melyeken egy csendes, ódon kisváros, Lucca 
házait és a környéket, valamint a közeli táj va-
rázsát örökítette meg az alkotó, meggyőző rajz-
tudással.

A tárlatot Bakonyvári M. Ágnes méltató 
szavai nyitották. Bár a művészettörténész nem 
tudott jelen lenni a megnyitón, közvetített kér-
dései a képek fontos részleteit boncolgatták, és 
gondolkodásra sarkallták a jelenlevőket. A ki-
állítás nyitvatartási időben november 30-ig te-
kinthető meg a Lőrinci Nagykönyvtárban.

Ê csernai

Mindennapok 
egyensúlya
Eltérő szemléletmód, különböző színvi-
lág, mégis azonos szándék. nagy Ernő 
és szikszai sándor képei kerültek har-
móniába november 3-án a városháza 
galériában.

Az akvarell vagy közismertebb nevén vízfesté-
szet a profik által az egyik legösszetettebbnek 
tartott stílus, mára mégis az amatőr alkotók 
legnépszerűbb kifejezésmódjává vált. Nehézsége 
éppen a szépségében rejlik, ugyanis a technika 
nyújtotta szabadság kihasználásához biztos ke-
zek kellenek. A papírra felvitt, lágyan egymásba 
omló színek az olajfestéssel ellentétben nem ke-
verhetők, így a képet mindig a világostól a sötét 
tónusok felé haladva kell megalkotni. Az akva-
rell a múló pillanatok megörökítésének legjobb 
eszköze, rengeteg érzelem fejezhető ki vele. Erre 
épít a munkájában Nagy Ernő és Szikszai Sándor 
festőművész, akik az International Watercolour 
Society elnevezésű nemzetközi akvarellszövet-
ség tagjai, s akiket – bár egyénileg, saját stílus-
ban és módszerrel alkotnak – azonos szándék 
vezérel, az, hogy az élet mindennapi szépségeit 
az akvarellfestészet lehetőségeinek felfedezésé-
vel osszák meg másokkal. A Városháza Galériá-
ban rendezett, Harmónia című közös kiállításuk 
jól szemlélteti a stílusban rejlő sokszínűséget, 
eltérő ecsetkezelésük és színhasználatuk igazán 
egyedivé teszi a festményeiket. 

A kiállítást a megnyitón Garamvölgyi Béla 
festőművész méltatta, s Draskóczy Zoltán gi-
tárművész és Pallagi Teréz fuvolaművész játéka 
mellett felhangzottak Jakos Kata költő versei 
Katona Lucia tanár és önmaga tolmácsolásá-
ban.

Ê csernai Mariann

átadták a Pestszentimréért díjakat
diráné huszár gertrúd pedagógus, Katkics ilona Balázs Béla-díjas filmrendező és 
Újvári Miklósné, az Együtt Pestszentimréért Egyesület elnöke vehette át az idei 
Pestszentimrért díjat november 5-én a dr. széky Endre Pestszentimre történeti 
társaság közgyűlésén.

A kitüntetetteket Lévai István Zoltán és Galgóczy 
Zoltán alpolgármesterek köszöntötték. Az elis-
meréssel járó emlékérem kapcsán Diráné Huszár 
Gertrúd megjegyezte, hogy neki ez olyan, mint 
amikor egy sportoló aranyérmet nyer. 

Az idén 90 éves Katkics Ilona televíziós filmje-
in több generáció nőtt fel. A Kincskereső kisköd-
mön, a Csutak a mikrofon előtt, a Fantasztikus 
nagynéni és számos más ifjúsági film rendezője 
elmondta, hogy nagyon szeretett gyerekekkel 
dolgozni.

Pestszentimre civil közösségi életének meg-
határozó formálója Újvári Miklósné. Az általa 
elnökölt egyesület a kerületrész helytörténetének 
kutatása, a hagyományok ápolása mellett számos 
programot szervez, részt vesz jótékonysági akci-
ókban, valamint a tagjai aktív környezetvédők 
is. Az utcabálok, családi napok hosszú évek óta 

nyújtanak tartalmas szórakozást korhatár nélkül 
mindenkinek. A díjak átadása után Lévai István 
zoltán megköszönte a Széky társaság elmúlt évi 
munkáját. Kiemelte, hogy az egyesület számos 
javaslattal segítette az önkormányzat munkáját, 
majd összefoglalta az elmúlt évek pestszentimrei 
fejlesztéseit, és szólt a további tervekről.

– A fővárossal és a BKK-val közösen folytatni 
szeretnénk a központ fejlesztését, a Nemes utca 
aszfaltozásával. A Nagykőrösi út nagybani piac 
és Gyál közötti szakaszának felújítása is szerepel 
a tervekben, csakúgy, mint a templomok díszki-
világítása. Ez utóbbihoz azonban előbb fel kell 
újítani református templom tornyát. A távolabbi 
célok közé tartozik több óvodai felújítás is.

A közgyűlés hátralévő részében a tagság meghall-
gatta és elfogadta az elnökség éves beszámolóját.

Ê P. A. 

A művészet határtalan 
Bulgária tegnap, ma, holnap címmel nyílt meg két Magyarországon élő bolgár és 
három, a bolgár kultúrához különösen vonzódó magyar művész kiállítása novem-
ber 10-én a Kondor Béla Közösségi házban. 

Bulgáriáról a legtöbb embernek a csodálatos, 
kristálytiszta tenger, a napsütés, a szép hegyvidé-
ki tájak jutnak eszébe. Aki megtekinti a tárlatot, 
az érezheti ezt a hangulatot, mert a festőművészek 
elhozták nekünk egy kis szeletét Bulgáriának, 
megmutatva, hogy milyen volt az ország tegnap, 
milyen ma, és milyen lesz holnap…

Ahogy a kiállítás témája is hosszú időszakot 
ölel át, úgy a részt vevő művészek is több generá-
ciót képviselnek.  

Gendova Miroljuba festőművész a megnyitón 
arról beszélt, hogy nem sok tanulmány készült 
arra vonatkozóan, hogy a magyarországi bolgár 
közösség etnikai identitástudata hogyan sugárzik 
át, miképpen van jelen a művészetben. 

Ez a kiállítás közelebb visz egy kicsit a kérdés 
megválaszolásához. Két bolgár és három, a bolgár 
kultúrához erősen vonzódó magyar művész mu-
tatja be az alkotásait: Gendova Miroljuba mellett 
Balkanszki Nenko, Tóth Kristóf, Véghseő Klára 
és zöld Anikó.

Az öt alkotóról az ünnepi beszédet tartó 
Gendova Miroljuba osztott meg néhány gondo-
latot, elmondva, hogy kik voltak a mestereik, és 
milyen képeket láthatunk tőlük a kiállításon.

– Mi, bolgárok, egy vegyes bolgár–magyar 
környezetben élünk és alkotunk a barátainkkal, 
a magyar művészekkel együtt – mondta. – Aho-
gyan ezt már korábban többször is tettük, ezzel a 
kiállítással is szeretnénk bizonyítani, hogy a mű-
vészet határtalan. és amíg így gondolkodó művé-
szek vannak, addig a bolgár materiális és szellemi 
kultúra nem lesz kitéve annak a veszélynek, hogy 
feledésbe merül.  

A november 27-ig megtekinthető tárlat meg-
nyitóján részt vett Bisszerka Beniseva, Bulgária 
magyarországi nagykövete, Szarvas Attila al-
polgármester, Kirkov Konsztantinov Vladimir, a 
XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke és Dámsa József önkormányzati kép-
viselő is. 

Ê Fülep E.
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n géPKEZElŐ-gondnoK: Gépkezelő-gondnok 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 nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás.

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 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

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, 
szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, 
szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag 
felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség szerinti felületkezelése (csiszolás, 
bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje, 
anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: B 
kategóriás vezetői engedély

 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.

Apróhirdetés

 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 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 vArrógéP JAvÍtáS ottHoNáBAN. tel :283-7282

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

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 
ButoroKAt,  FEStMéNyEKEt, óráKAt, PorcELáNoKAt, SZoBroKAt, 
EZüStöKEt, cSILLároKAt, SZöNyEgEKEt, KöNyvEKEt, PéNZérMéKEt, 
KItüNtEtéSEKEt, KéPESLAPoKAt, BéLyEgEKEt, vALAMINt tELyES 
HAgyAtéKot. MAgAS ároN DIJtALAN KISZáLLáSSAL!!! 06-70-636-2777

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 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 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

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

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

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

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

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

 állás, MUnKA
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 gyálon lévő nemzetközi német cég keres árukiadó-raktárosokat többmű-
szakos munkarendbe. A munkahely csak saját gépkocsival megközelít-
hető. Fényképes önéletrajzát az emoke.kohuth@nagel-group.com címre 
várjuk.

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. 

n tevékenység megszűnése miatt RENDEZETT egy éve nem működő (hat éves) Kft. 
500e. forint jegyzett tőkével átadó. Tel.: 0630-680-0525

 KÖsZÖnEt
n Az életjel Alapítvány kuratóriuma (1181 Budapest, Kondor B.st.4. Adósz: 18230745-

1-43) ezúton kívánja megköszönni  mindazoknak  a segítségét, akik 2014-ben   személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val támogatták tevékenységünket. A  támogatást, melynek összege   
396597.-Ft volt, az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően XVIII. Kerületi SOFI-ban  tanuló, 
tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek táboroztatására, hátrányos helyzetű tanulók 
ösztöndíjának fedezésére,  a fogyatékos gyermekek szabadidős tevékenységeinek támogatására 
valamint működési költségek fedezésére fordítottuk. Ezután is várjuk önzetlen támogatásukat. 
Életjel Alapítvány kuratóriuma.

VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C  –  P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

 HIRdETéSFELVéTEL TELEFoNoN:  +36 30/954-2025
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11Egyre gyakrabban mutatnak ki humán papillomavírus (HPV) fertőzést egészség

�Magyarorszá-
gon növekszik a 
daganatos meg-

betegedések száma, 
és a következményes 
halálozás sem csökken. 
a daganatok vizsgálata 
során egyre gyakrab-
ban mutatnak ki humán 
papillomavírus (HpV) 
fertőzést – írja figyelem-
felhívó cikkünk szerzője, 
dr. Mikecz tibor klinikai 
onkológus, szülész-
nőgyógyász, vezető 
főorvos.

A vírus a méhnyakrák (90 szá-
zalék), a végbélrák (80), a hü-
velyrák (70), a férfi nemi szervi 
rák (50), a szeméremtestrák (40), 
az ajak-szájüregi rák (30) eseté-
ben egyaránt megtalálható.  

MeGdöBBentő 
adatoK
A HPV az egyik legelterjedtebb, 
szexuális úton is terjedő vírus, a 
lakosság közel 80 százaléka fer-
tőződik meg élete folyamán. A 
vírus behatolásához apró hámsé-
rülés kell, ezért szexuális együtt-
lét, a nemi szervek borotválása, 
fertőzött eszközök, használati 
tárgyak is közvetítik. Kézzel is 
átvihető, s a dörzsölést okozó 
fehérnemű (tanga) is elősegíti a 
fertőződést. A férfiak terjesztői 
a fertőzésnek, miközben maguk 
is megbetegszenek. Az immun-
rendszer gyakran megszabadít a 
fertőzéstől, sokan nem is tudnak 
róla, míg mások hordozóvá, fer-
tőzést továbbadókká válnak. A 
születés során, a fertőzött anyá-
tól is megkapható a vírus. 

A vírusok, amelyek DNS-ből 
állnak, csak az emberi szervezet 
sejtjeibe jutva tudnak szaporod-
ni, megszüntetve a gazdasejt 
védekezőképességét (a rákkeltő 
anyagokkal szemben is). Jelen-
leg a HPV 130 típusa ismeretes, 
amelyeket számokkal jelölnek. 
Daganatkeltő képességük (40 
típus) alapján magas (16, 18, 31, 
33, 35, 45…), átmeneti (40, 42, 
51, 61, 71, 82…) és alacsony rizi-
kójú (6, 11, 44, 55, 74) kockázati 
csoportba osztották őket. A ví-
rus jelenléte orvosi vizsgálattal 
kimutatható! 

a VédeKezés 
leHetőséGei
A vírusok jóindulatú hámelvál-
tozásokat (például szemölcsöket, 
gyulladást) és „rákmegelőző” 
állapotot, illetve rákbetegséget 

is okozhatnak.  Az egyik leggya-
koribb és veszélyessé váló fer-
tőzés megelőzhető: tartózkodás 
az ismeretlen partnerrel való 
szexuális élettől (!), óvszer hasz-
nálata, védőoltás és mikróba/
vírusölő szerek használata.  Az 
óvszer segíthet, de nem elég 
hatékony, mert a HPV a bőr és 
a nyálkahártya egyéb terüle-
tein (száj, végbél) is fertőzhet. 
Többféle vegyi anyag, újabban 
egy tengeri moszatból készült 
termék szexuális kapcsolat előt-
ti használata a nemi szervekre 
védelmet ad. A leghatásosabb a 
VéDőoLTáS!  

a FiataloKnál 
HatéKonyaBB
Jelenleg kétfajta védőoltás van 
forgalomban: a kétkomponen-
sű (a 16 és 18 típusú HPV elle-
ni) és a négykomponensű (a 6, 
11, 16 és 18 típusú HPV elle-
ni, amely fiúknak is adható!).  
Legkedvezőbb a szexuális élet 
megkezdése előtt kapni, 10 éves 
kortól 45 éves korig javasolt. 
Méhnyak-, hüvely-, szemérem-
testrák, kondilóma, valamint 
végbélrák, ajak-szájüregi rák 
ellen nyújt védettséget, jelenlegi 
tudásunk szerint életre szólóan. 
Komolyabb mellékhatást nem 
észleltek.

A XVIII. kerületi önkor-
mányzat, a helyi orvosok véle-
ményét kikérve, úttörő módon 
2010-től ingyenesen oltja a 13–
14 éves leányokat (szülői nyilat-
kozathoz kötve). Eddig 2005 ol-
tás történt. 2014 szeptemberétől 
országosan is ingyenesen oltják 
a 7. osztályos lányokat (75-78 
százalék kérte az oltást).

élEnJárÓ KErülEt
Önkormányzatunk, 
ismét úttörő módon, 
és ezúttal is kikérve 
a kerület orvosainak 
véleményét, 2015-től 
(szülői nyilatkozat 
alapján) ingyenesen 
oltja a 7. osztályos 
fiúkat is (78 százalék 
jelentkezett). többek 
között Kanadában, az 
Egyesült államokban, 
nagy-Britanniában, 
Ausztráliában, Új-Zé-
landban oltják már a 
fiúkat is. nagy lépés 
történt a megelőzés-
ben, a betegségek 
elleni küzdelemben. A 
védőoltás vényköteles, 
de hozzáférhető a ke-
rületi lakosok számá-
ra! 

egy lépéssel
az egészségért
Védőoltás férfiaknak, a nők védelmében is! 

MEGNYITOTTUNK!

Pesti 
BÚTOR

KÖZVETLEN 
A GYÁRTÓTÓL!
KEDVEZŐ ÁR,

SZÉLES 
VÁLASZTÉK!
NÉZZEN BE 
HOZZÁNK! 

NÍLUS 
FRANCIAÁGY 
A KC I Ó

64.900.- Ft helyett 
53.000.- Ft amíg 
a készlet tart!

ÜLLŐI ÚT 459. sz.
ÁRUHITELÜNK 

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

Telefonszám:
+36 20/3882-083

hirdEtés
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Ünnepeltek 
a bölcsisek
sok-sok mese, dal, mondóka és közös játék. negyven 
éve gondoskodnak a kisgyermekekről a Micimackó 
Bölcsődében. 

A Micimackó bölcsőde csendes kertvárosi környezetben, családi 
házakkal és hatalmas fákkal övezett területen fogadja a legkiseb-
beket. A 72 férőhelyes intézményben a hozzáértő szakemberek 
szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben, az egyéni bánásmód 
elvét követve gondozzák, nevelik a kicsiket. A jól felszerelt épület-
ben található korszerű, minden igényt kielégítő eszközök immár 
40 éve csábítják önfeledt játékra az apróságokat, egyúttal segítve 
az önálló kibontakozásukat. 

Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen már elballa-
gott bölcsisek, valamint az intézmény egykori és jelenlegi dolgo-
zói egyaránt részt vettek. A vendégeket Dömötör István és Lévai 
István zoltán alpolgármester köszöntötte. A műsorban felléptek 
hajdani bölcsisek, akiknek a talpalávalót a Túri család húzta, va-
lamint az Egyesített Bölcsődék Nyitnikék Gondozónői Kamara-
kórusa, amelynek tagjai csaknem 14 évvel ezelőtt a kerület kilenc 
bölcsődéjének munkatársaiból álltak össze azzal a céllal, hogy az 
öröméneklés mellett az iskoláskor előtti zenei nevelést is népsze-
rűsítsék. Az ünnepséget állófogadás zárta, ahol az üdítők, sütemé-
nyek és szendvicsek mellé végül egy hatalmas születésnapi torta 
is begördült.

Ê cs. M.

Viel Glück,  
azaz Sok szerencsét!
tizenharmadik alkalommal rendezték meg a két taní-
tási nyelvű iskolák országos német nyelvi tanulmányi 
versenyét. Az egyéni és csoportos döntőnek a darus 
Utcai Magyar–német Két tannyelvű általános iskola 
volt a házigazdája. 

A színvonalas szervezés és vendéglátás bizonyítékának tekinthető, 
hogy a kerületi iskola már harmadszor ad otthont az orszá-
gos döntőnek. Szerzett érdemekből maradt még egy: az, hogy a 
tanulmányi verseny megrendezése Darus-kezdeményezésnek 
tekinthető, amelyhez anno Miskolc és Jászberény is csatlakozott. 

Bakos Zsóka, az iskola igazgatója egyenként köszöntötte a 
döntő érdről, Jászberényből, Miskolcról, Mosonmagyaróvárról, 
Nyíregyházáról, Szegedről, Szekszárdról, zalaegerszegről érkezett 
részvevőit, valamint a Budapestet képviselő négy általános iskola 
tanulóit. A Himnusz közös eléneklését követően a házigazda iskola 
diákjai ütős kis programmal lepték meg a verseny közreműködőit, 
meghívott vendégeit. 

A zsűrizés feladatát a Karinthy Frigyes Gimnázium három, 
a német nyelv ismeretében, oktatásában jártas tanára látta el. 
Galgóczy Zoltán alpolgármester megnyitóbeszédében biztosí-
totta a résztvevőket az önkormányzat elkötelezettségéről az ide-
gen nyelvek oktatásának további folyamatos támogatásában. 
Stílszerűen kiemelte a német nyelv tanításának helyzetét a kerül-
etben, ahonnan az óvodás, általános iskolás és gimnazista korosz-
tályok egyaránt továbbvihetik a jó hírünket a nagyvilágba. 

Az ünnepélyes hangulatot aztán lassan felváltotta a verseny-
drukk jellegzetes atmoszférája. Kipirultabb arcok, kétnyelvű zsi-
bongás, ami érthető volt, ugyanis perceken belül rajtolt a tanul-
mányi verseny. Az alpolgármester távozóban „elcsípett” néhány 
mozdulatsort, német szót, így ütemes kézmozgással kísérve német 
módra Toi, toi, toi! – Hajrá, hajrá, hajrá! – felkiáltással biztatta a 
résztvevőket. 

Ê gönczöl A.

Karitatív munka 
A fiataloknak és a nyugdíjasoknak számos kikacso-
lódási lehetőséget kínált ősszel is a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat idősekért-Fiatalokért 
Közalapítvány.

Nincs olyan hónap, hogy Diráné Huszár Gertrúd, a közalapítvány 
kuratóriumának titkára ne rukkolna elő érdekes programmal – 
esetleg többel is – kicsiknek, nagyoknak, szépkorúaknak.  

– A programkínálatunkban többek között alkotóműhely-
foglalkozások, kirándulások, nyári táborok, gasztronómiai délu-
tánok, kerületi versenyek, családi napok, egészséges életmóddal 
kapcsolatos rendezvények, mentős napok, elsősegélynyújtó tan-
folyamok szerepelnek – sorolta a titkár. – Az ősszel a nyugdí-
jasokkal Szarvasra kirándultunk, ahol megtekintettük a Mini 
Magyarország makettparkot és az arborétumot. Külön élmény 
volt a Holt-Körösön tett sétahajózás, amelynek során a kapitány 
kiselőadást tartott a helyi nevezetességekről, sőt a felügyeletével 
kormányozni is lehetett a vízi járművet. 
A közalapítvány is bekapcsolódott a diákok számára 72 óra kom-
promisszum nélkül címmel meghirdetett nemzetközi karitatív 
közösségi szolgálatba.   

– Amikor csak tehetjük, részt veszünk az olyan programok-
ban, amelyek hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megmutassák, 
mire képesek kétkezi szorgos munkával.  

A legutóbb a fiatalok és a nyugdíjasok közös programon ve-
hettek részt, ellátogattak a felcsúti levendulafarmra, a Noll-tanyára 
és a Pancho Arénába.  

– A farmon ismeretterjesztő előadást hallhattunk a levendula 
különleges gyógyhatásairól, alkalmazási területeiről, a népi orvos-
lásban betöltött kiemelkedő szerepéről – mondta Diráné Huszár 
Gertrúd. – Megcsodálhattuk a világszínvonalú sportkomplexu-
mot, amely Makovecz Imre és Dobrosi Tamás tervezői munkáját 
dicséri. A csaknem kétórás idegenvezetés alatt bepillantást nyer-
hettünk Puskás Ferenc életútjába is. A diákok lenyűgözve szem-
lélték a számtalan sportrelikviát, s ráéreztek, hogy szorgalommal 
és kitartással elérhetők a kitűzött célok, csak szívből kell akarni 
és tenni értük.

Ê Fülep E.

Lampionos Szent 
Márton-menet
A szegények megsegítője, Európa védőszentje. szent 
Márton legendája a kerületet is mozgósította. 

Szent Márton napjának előestéjén, november 10-én egy öku-
menikus elkötelezettségű keresztényekből álló, politika-
mentes menet haladt végig lampionokkal a pestszentlőrinci 
Kossuth téren, az evangélikus templom elé érkezve. A menet 
célja az volt, hogy felhívja a figyelmet: ez a nap nem csupán 
a mulatozásról és a libapecsenyéről szól, hanem a rászorulók 
megsegítéséről is. 

Pannóniai Szent Márton, a koldusok és katonák védőszentje 
a kora középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, aki a leg-
nagyobb szorongatásban is a testvéri szeretetet tette meg Isten 
szeretetének mércéjévé. Cselekedeteinek köszönhetően a nép sz-
erette és tisztelte őt, jótetteit látva püspökké akarták választani. 
Márton azonban megpróbált elbújni a tisztség elől, de a gágogó 
libái lebuktatták őt. Emlékére a 19. században egyházi rendele-
tre vezették be a lampionos felvonulásokat, hogy a fény, amely 
a jó cselekedeteket jelképezi, mindenkihez eljusson. Mindemel-
lett ez a nap a negyvennapos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, 
amikor megengedett a gazdag lakoma.

A kerületi eseményen „Szent Márton” lóháton vezette az őt 
követő, gyerekekből és felnőttekből álló lampionos menetet, 
amelyet a Dohnányi Ernő zeneiskola rézfúvószenekara kísért. A 
rendezvényt a Traditio Christiana elnevezésű keresztény társu-
lás szervezte, fővédnöke Kucsák László országgyűlési képviselő 
és Ughy Attila polgármester volt.

Ê csernai

Lobogott az óriás tűz
hagyományos Márton-napi máglyagyújtást és felvo-
nulást szervezett november 11-én a Xviii. kerületi né-
met nemzetiségi Önkormányzat és a Piros iskola.

A német nyelvterületeken Márton napja az egyik legnépszerűbb 
késő őszi ünnep, amely Szent Márton jó cselekedetei mellett az 
újbor ünnepéhez kapcsolódik. Ugyanis a borászok szerint Már-
ton az újbor bírája, ezért ezen a napon mindenképp meg kell azt 
kóstolni. Kerületünkben a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
általános Iskola tanárai és diákjai, valamint a helyi német nem-
zetiségi önkormányzat képviselői immár hat éve örökítik tovább e 
nap németes ünneplésének módját. 

Ennek jegyében sötétedéskor saját készítésű lámpásokkal indult 
útnak a csapat az iskola épülete elől a régi piactér felé, tradicioná-
lis ünnepi dalokat énekelve. A felvonuláson perceken át, hosszan 
tekergett az apró fénypontok sora, jelezve a végigvonuló gyerekek 
és felnőttek seregét. A program során rövid megemlékezést is tar-
tottak, majd az esemény tetőpontjaként a tűzoltók segítségével 
fellobbant a hatalmas Márton-napi máglya, beborítva fényével az 
egész környéket. Akit pedig jobban lenyűgözött a tűz fényében 
még pirosabbnak tűnő tűzoltóautó, az most bátran felmászhatott 
rá, és közelebbről vehette szemügyre az eszközeit. Az ünnepségen 
a szervezők vendégül is látták a résztvevőket, a forró tea és a liba-
zsíros kenyér mellett különleges libasütit kínáltak.

Ê csernai M.

Imrén is felvonultak
Különösen kedves meghívó érkezett a vackor Óvodá-
ból, azaz a Kindergarten vackorból. november 11-én 
délután 5-kor ismét elindult a Márton-napi lámpás 
felvonulás. 

A hagyományápolás szándéka vezetett négy pestszentimrei intéz-
mény összefogásához: a Vackor, a Táncsics általános és Német 
Nemzetiségi Iskola, a Napsugár Óvoda és az „ovi” Német Nem-
zetiségi Alapítványi Óvoda apróságai Galgóczy zoltán alpolgárm-
ester elindító szép szavait követően családi kísérettel vonultak 
Márton-naphoz illő módon libasorban. 

A szemnek és szívnek is kedves látványon túl megnyugtató 
morajjá fonódott össze gyermek, szülő, barát, óvó néni, szomszéd 
gondtalan tereferéje. A lámpások fénye bensőséges, sőt ünnepi 
hangulatot adott a sok száz méteres pestszentimrei sétához. A cé-
lként megjelölt összetartozás élménye megvalósult, sőt kiszűrődő 
vélemények szerint akár hetente is igény lenne egy-egy hangulatos 
közös sétára. A Táncsics iskola udvarán a szinte tavaszias meleg-
ben a felvonulás főszereplői kedves műsorral búcsúztak a Márton-
napi lámpás felvonulás sok száz résztvevőjétől. Kórusban szólt a 
meghívás: jövőre ugyanennyien, ugyanígy és ugyanitt!

Ê g. A.

Márton éve
A Pannonhalmi Főapátságban november 11-én ünnepi isten-
tisztelet keretében emlékeztek Szent Mártonra. Erdő Péter bí-
boros és áder János köztársasági elnök egyúttal megnyitotta 
a Szent Márton-évet. Márton 1700 évvel ezelőtt született Pan-
nóniában, Savaria (a mai Szombathely) városában. A 2016. no-
vember 11-ig tartó emlékév középpontjában a közösségépítés és 
a párbeszéd áll.

Márton-nAP
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A karmelitáknak egyetlen kikötése volt: oktassanak e falak között… egyHáz

� egyre több fele-
kezet működtet 
általános és 

középiskolát, hogy 
a diákok az egyházi 
intézmény által nyúj-
tott tárgyi tudással 
és erkölccsel felvér-
tezve folytathassák 
a tanulmányaikat és 
léphessenek ki az 
életbe. a kerületben 
nem is egy felekezeti 
iskola várja a gyere-
keket. a református, 
az evangélikus és 
a katolikus közül 
ezúttal ez utóbbi, a 
Gyöngyvirág utcai 
szent lőrinc Katoli-
kus általános iskola 
igazgatóhelyettesét, 
szarvas attila alpol-
gármestert kérdez-
tük.

– Az újságírónak nem illik a sa-
ját személyével előhozakodni. 
Hogy mégis ezt teszem, annak 
az az oka, hogy érzékeltessem, 
mennyit változott a világ, a fe-
lekezeti iskolák elfogadottsága 
az elmúlt négy évtizedben. A 
szentendrei ferences gimnázium 
diákjaiként naponta utaztunk 
a közeli városba, hogy a végál-
lomástól az atyák, a szerzetesek 
óvó szigorúságától kísérve sor-
ban menjünk az iskoláig. Úgy 
néztek ránk, különösen a barna 
szerzetesi ruhába öltözött taná-
rainkra, mint földöntúliakra. 
Ma már nincs ilyen. 
– Már csak azért sincs, mert 
nálunk nem tanítanak szerze-
tesek, világi tanárok oktatják a 
gyermekeket, de elmondhatom, 
hogy „szerzetesi fokon” és oda-
adással.

– Gyönyörű környezetben fek-
szik az iskola. Öröm ide bejönni, 
s ha az oktatás is ilyen, akkor ta-
nulni is öröm lehet itt.

– Remélem, hogy így van. 
Tudni kell, hogy a holland kar-
melita apácák rendháza és gyer-
mekotthona volt ez, amelyben 
1993-ban kezdődött újra az ok-
tatás. A katolikus egyház örökös 
használatba kapta azzal a kikö-
téssel, hogy a falak között és a 
területen csak és kizárólag ok-

tatás folyhat, semmi egyéb. Az 
iskolánk ekkor alakult meg, s ha 
belegondol, az első végzős diák-
jai ma már felnőtt emberek. 

– Mivel ugyanolyan tanterv 
szerint folyik az oktatás, mint 
másutt, miben lehet mégis más 
az iskolájuk, leszámítva, hogy 

tán rendesebbek a gyerekek…?
– Ennél azért kicsit másabb, 

kicsit több. Az értékrend és az 
oktatás stabilitása sok min-
dent eldönt, arról nem beszél-
ve, hogy a diákjaink, legyenek 
akár hatéves e sősök, hozzák 
magukkal otthonról a vallásos 
neveltetést, amit nekünk kell 
folytatnunk.

– Mennyire sikeres ez a 
folytatás? Hogy néz ki a szá-
mok tükrében a Szent Lőrinc? 
– Például úgy, hogy tavaly két-

szeres volt a túljelentkezés, így 
csak plébániai, lelkészi ajánlással 
vesszük fel a gyerekeket. Büsz-
kék vagyunk arra is, hogy míg 
tíz évvel ezelőtt csak 250-260 
diákja volt az iskolának, addig 
ma már mintegy 380-an kezdik 
meg a tanévet. A gimnáziumba 
jelentkező diákjaink 90 száza-
lékát felveszik a választott in-
tézménybe, és több mint a felük 
erős gimnáziumba megy. Hogy 
jó helyre hullik a mag, tán az is 
jelzi: a diákjaink egyharmada 

egyházi gimnáziumot választ. 
A tanévenként induló két első 
osztályba csak 20-25 gyerme-
ket veszünk fel osztályonként, 
tehát mindenkire oda tudunk 
figyelni. Szabóné Farkas éva 
igazgató asszony 36 tanár kiváló 
főnöke, s erről is azt mondha-
tom, amit az iskolával kapcso-
latban említettem: értékrend. 
– Amikor vártam önre, lát-
hattam, amint valóban fegyel-
mezettek voltak a szünetben a 
gyerekek. A 36 pedagógusuknak 
így nem is lehet olyan sok dolga, 
már ami a fegyelmezést illeti… 
– Ilyenek, de csínytevések azért 
nálunk is vannak. Miért ne len-
nének, gyerekekről van szó… 
De az elkötelezettség, az otthon-
ról hozott példa és minta az erő-
sebb, így aztán nem a fegyelme-
zés az első, amivel foglalkozni 
kell, hanem az, hogy okos gyere-
keket neveljenek a pedagógusa-
ink az iskolánkba járókból.

Egy isKolA,  
hAt sZArvAs
Az igazgatóhelyettes 
minden mondatá-
ból érződött, hogy 
mennyire büszke az 
iskolára, ahova 21 
évvel ezelőtt lépett 
be. van azonban 
még egy „apróság” 
a szarvas család 
életében, ami ehhez 
az iskolához köti 
őket, s amire ugyan-
csak büszke lehet 
a família. A kilenc 
szarvas gyermek 
közül öt tanul ma a 
szent lőrincben, és 
hatodikként „odajár” 
az édesapjuk is…

vIrágok a 
gyöngyvIrág utcából
A Szent Lőrinc iskola értékrendje kicsit más

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

„beiNdul” a 
pestszeNtimrei 
karitász
Egy hónappal ezelőtt, bár nyoma sem volt a hideg-
nek, már jelentkezett a Pestszentimrei Katolikus 
Karitász, hogy ismét vendégül lássa a rászorulókat. 

November végére azonban már hideget jelez a meteorológia. 
Ilyenkor örülünk, hogy van fedél a fejünk fölött, de nem min-
denki mondhatja el ezt magáról, mint ahogyan azt sem, hogy 
naponta jut neki betevő, és nem éhesen fekszik le esténként.

Kovács István, a karitász vezetője elmondta, hogy a csapat a 
megszokott helyen, a Szent Imre-templom (Nemes utca 17–19.) 
kertjében látja vendégül a hajléktalanokat és a rászorulókat no-
vember 28-án, szombaton 12 órától.

Elárulta azt is, hogy mivel várják az embereket: székelyká-
posztával, friss kenyérrel, süteménnyel és forró teával.

Az elmúlt évben több erdélyi 
lelkész látogatott el a gyüle-
kezetbe, két évvel ezelőtt pe-
dig Bálint-Benczédi Ferenc 
kolozsvári unitárius püspök 
szolgált a lőrinci templomban.    
– A nyáron a jó kapcsolatoknak 
köszönhetően Székely Kinga Réka 
erdélyi, Homoród menti lelkésznő 
mintegy 30 fős delegációval érke-
zett a kerületünkbe, ahol a híve-
ink örömmel látták a testvéreket. 
A vendégek visszahívtak ben-
nünket, így reményeink szerint a 
gyülekezet jövőre eleget tud tenni 
a kedves erdélyi meghívásnak – 
mondta Szent-Iványi Ilona lelkész. 
A lelkésznő tagja a kolozsvári zsi-
natnak és főtanácsnak, így min-
den évben ott van az üléseken. 
Néhány hete Marosvásárhelyre 
látogatott, ahol részt vett az egye-
temes kárpát-medencei unitárius 
lelkészi értekezleten, amelynek fő 
témája az egyház jövőképe volt.  
Az unitárius egyház minden év-
ben megemlékezik Dávid Ferenc 

egyházalapítóról, halálának az évforduló-
ján. A püspök Déva várában hunyt el 1579 
novemberében. Az idén november 7-én tar-
tották a megemlékezést a hívek az erdélyi 
városban. 

A közelmúlt programjairól szólva el-
mondta a lelkésznő, hogy a Magyar Uni-
tárius Egyház Főhatósági Hivatala és az 
országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet által 
megtartott XVIII. Dávid Ferenc emlékzarán-
doklaton örvendetesen sok hívő vett részt.  
A zarándoklat helyszíne a dévai vár volt, 
amelynek börtönében raboskodott a halálá-
ig Dávid Ferenc, akit meghatározatlan idejű 
börtönbüntetésre ítéltek.

A zarándoklatra mintegy ötszáz hívő 
sereglett össze a dévai várban. A ren-
dezvény túlnőtte az unitárius és az er-
délyi kereteket, így Dávid történelmi 
jelentősége a zarándokok létszáma és 
emelkedettsége által is kifejezésre jutott.  

A PüsPÖK 
dávid Ferenc alapvetően 
hozzájárult ahhoz, hogy az 
1568-as tordai országgyűlésen 
törvénybe foglalták a lelkiismereti 
és a vallásszabadságot. Az ő 
neve fémjelzi az egyetlen magyar 
gyökerű történelmi egyház 
megalapítását. 

MARoSVáSáRHELyI 
éS DéVAI LáToGATáS

Szarvas Attila okkal büszke arra, hogy a gimnáziumba jelentkező diákok 90 százalékát felveszik a választott intézménybe

szoros és jó kapcsolatokat ápolnak a havanna-lakótelepi unitáriusok az 
erdélyi testvérekkel. nem véletlenül, mert a gyülekezet megalakulását is 
a trianoni békediktátum után Erdélyből Pestszentlőrincre menekült unitá-
rius hívek szorgalmazták az 1920-as években.

56-os KitüntEtés
Büszkeséggel vehette át szarvas attila azt a kitüntetést, 
amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. 
évfordulója alkalmából kapott – ahogy az indoklás szól – a 
hazaszeretetéért, a példamutató nemzeti elkötelezettsé-
géért. jó helyre került tehát az 56-os Hűség a Hazához 
érdemrend nagykeresztje.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 21. 15 óra: Számít6sz 
rám klub. Vendég: dr. Veress 
János, téma: hogyan gyógyít 
az akupunktúra? Remek dalok, 
dalremekek címmel Pap László 
pszichológus énekel. 
November 22. 15 óra: Spanyolul 
tudni kell – zenés nosztal-
gia-vígjáték a Körúti Színház 
előadásában. Belépőjegy 2200 
Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 
1700 Ft.
December 6. 16.30: Mikulás 
ajándéka – színielőadás kisgyer-
mekek részére. Az előadás vé-
gén megérkezik a Mikulás, akitől 
minden gyermek ajándékot kap. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, 
zumba, callanetics, gerinctorna), 
valamint a New Dance World, a 
modern táncok iskolája óráira 
továbbra is lehet jelentkezni. A 
részletekről az elérhetőségein-
ken lehet érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, 
csütörtökönként Etka-jóga. A 
részvételi díj mindkét foglalko-
záson 700 Ft. A részletekről 
érdeklődni, illetve jelentkezni az 
elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
November 25. 18 óra: PLER-
Budapest–Pick-Szeged NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés
November 27. 21 óra: Városgaz-
da UP Akadémia–PEAC NB II-es 
futsalmérkőzés
December 5. 12 óra: Mikulás 
Labdarúgókupa a Városgazda 
UP Akadémia 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 csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szak-
képzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 21. 9 óra: 
International Games Day – játé-
kok a padlásról
November 25. 16.30: Társasjá-
tékklub
November 26. 17 óra: Az Andok 
vidékén, Perutól Patagóniáig – 
Boa Péter ismeretterjesztő és 
kulturális előadása
December 1. 16 óra: Kávéházi 
esték – interjúk és tudósítások 
a Zila Kávéházból. Szabó László 
újságíró kötetének bemutatója 
December 3. 17.30: Várjuk 
együtt a Mikulást!
A Galéria 18 kiállítóteremben 
december elejéig Árvay Zolta 
festményei láthatók.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.

Telefon: 291-2392
November 25. 17.30: Süveges 
Gergő televíziós műsorvezető 
és négygyermekes családapa 
elgondolkodtató interaktív elő-
adása családról, gyermekekről, 
szeretetnyelvről, életről.
A Pestszentimrei Könyvtár rajz- és 
versíró pályázatot hirdetett. A pá-
lyaművek leadásának határideje: 
november 20. További információ 
a könyvtárban kapható, illetve a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
honlapján vagy Facebook-oldalán 
található. 

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
November 27. 17 óra: Könyvaján-
lók klubja
December 2. 17 óra: Mese a 
telizsákról – a Szeleburdi Bábszín-
ház műsora
December 3. 10 óra: Csevegő 
csütörtök – készülődés kará-
csonyra, ötletek, tanácsok az 
ajándékozáshoz
A könyvtár nyitvatartási idejében 
a kerület templomait bemutató 
tablókiállítás tekinthető meg a 
Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény rende-
zésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 19. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE összejöve-
tele, amelyen az Erzsébeteket és 
a Katalinokat külön is köszöntik
November 20. 18 óra: Görög 
táncház
November 21. 15 óra: Tere-fere 
klub
November 21. 15 óra: Jaj, de 
szépet álmodtam az éjjel – a 
Fráter Lóránd Nótakör zenés-
táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
November 22. 10 óra: 
Csokikoncert – zenei ismeretter-
jesztő előadás, játék és muzsika 
60 percben
November 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 24. 18 óra: A cso-
dálatos antik világ – Pais István 
filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Mottó: 
Ha az ifjak gondozása és nevelé-
se a helyes úton halad…
November 25. 13 óra: Vers-
mondó verseny a Vörösmarty 
általános iskola szervezésében
November 26. 15 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE jubileumi 
közgyűlése
November 27. 15 óra: Csere-
bere – civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
November 27. 15 és 19 óra: A 
padlás – félig zene, félig musical 
az Otthon Theatrum előadásá-
ban
November 28. 19 óra: Egy 
csendes zug – Peter S. Beagle 
színműve a Figurák Színjátszó 
Társulat előadásában
November 29. 9 óra: Sakkbaj-
nokság a Pestszentlőrinc Sakk-
kör szervezésében
November 29. 10 óra: Kézműves 
foglalkozás gyermekeknek ad-
vent első vasárnapja alkalmából
November 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 30. 19 óra: Éljen a 
szerelem! – az Artashat Örmény 
Nemzetiségi Színház előadása
December 2. 18.45: Zumba 
Nikivel
December 3. 10 óra: Jön a 
Mikulás – foglalkoztatóműsor 
1–4 éves gyermekeknek 
December 4. 17 óra: Chochol 
Károly fotóművész jubileumi 
kiállításának megnyitója
December 5. 9 óra: Sakkbajnok-

ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
December 5. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
December 6. 9 óra: Adventi 
kézműves foglalkozás és vásár
December 6. 10 óra: Manófölde 
visszavár – gyermekműsor az 
Art’z Más Társulat és a Figurák 
Színjátszó Társulat közös elő-
adásában
December 6. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely. 
Vasárnaponként 8.30-kor in-
gyenes jóga, 10 órától ingyenes 
önvédelmi oktatás.

városháZA dísZtErEM
városház utca 16.

November 20. 18 óra: Fókuszban 
fontos emberek évfordulói – inte-
raktív ismeretterjesztő rendezvény 
a NATIK szervezésében
December 5. 17 óra: Délutáni 
randevú – Kerényi Eszter Lilla 
fuvolakoncertje a MOHA Egyesület 
és a Kondor Béla Közösségi Ház 
szervezésében

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 kö-
zött ingyenes gyermekprogramok-
kal várjuk az érdeklődő családo-
kat. A kiállítás keddtől szombatig 
10 és 18 óra között látogatható.
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hozzá 
kapcsolódó online térképes felület 
révén a kerület története mellett 
megismerhető annak 22 részegy-
sége, valamennyi köztéri és bel-
téri emlékműve, emléktáblája és 
szobra, valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elnevezéseket 
is tartalmazó – utcanévállománya 
(http://muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgá-
lat előzetes egyeztetés alap-
ján, többnyelvű tárlatvezetés, 
múzeumpedagógiai programok 
minden korosztálynak (a kínálatról 
tájékozódjon a honlapunkon), 
vándorkiállítások kölcsönzése, 
helytörténeti séták szakavatott 
vezetővel, helytörténeti kiadványok 
árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjtemé-
nyéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem 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 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 20. 15 óra: Az 
igazmondó juhászlegény – zenés 
mesejáték a Tihanyi Vándorszínpad 
előadásában. Belépőjegy: 980 Ft.

November 20. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház – 
Erzsébet-nap. Népi hagyomány-
őrző, zenés, kézműves családi 
elfoglaltság. Vezeti: Plugor Judit. 
Belépőjegy gyermekeknek 500 Ft, 
felnőtteknek 800 Ft.
November 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
November 24. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Albutiu Péter 
előadása az univerzális energiáról. 
Belépőjegy: 400 Ft.
November 27-én: Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges kirándu-
lás Reimann Katalin vezetésével. 
Részletes útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További infor-
máció a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen kapható.
November 28. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyag ára.
November 28. 20 óra: Erzsébet–
Katalin bál. Zenél a Madarak 
zenekar. Vacsora rendelhető. 
Belépőjegy: 3000 Ft. Előzetes 
jelentkezést kérünk.
December 2. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: a szőlő ültetése 
és az első öt évben szükséges 
nevelése. Előadó: Batta Bertalan. 
December 2. 18 óra: A természet 
csodái – a Pörnye Nikolett olaj-
festményeiből rendezett kiállítás 
megnyitója. (A kiállítás január 3-ig 
tekinthető meg.)
December 4. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután – régi idők ismerős 
dallamaival
December 4. 16.30: Családi 
táncház és nép játszóház. Népi 
hagyományőrző zenés, táncos, 
kézműves családi elfoglalt-
ság Plugor Judit vezetésével. 
Belépőjegy: gyermekeknek 500, 
felnőtteknek 800 Ft. A rendez-
vényt a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatja.
December 6. 10 óra: Mikulásváró 
családi nap. Ünnepi hangulatú 
közös családi programok arcfes-
téssel, kézműves foglalkozással, 
babakuckóval. 11 órától interaktív 
gyerekszínházi előadás: Télapó 
meséje. Szereplők: Hókirálynő – 
Tumbász Györgyi, Főkrampusz 
– Moha bácsi. Az előadás végén a 
Télapó is megérkezik…
Tanfolyamainkra, foglalkozása-
inkra jelentkezni, az időpontjukról 
érdeklődni az elérhetőségeinken 
lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

December 5. 10 óra: Adventi vá-
sár egész napos programmal, az 
Üde Színfolt Kulturális Egyesület 
szervezésében 

ISMErJE MEg A 
KöNyvtárAINKAt!

November 21. és december 20. 
között négy dél-pesti könyvtár 
(Lőrinci Nagykönyvtár, Kispesti 
Könyvtár, Havanna-lakótelepi 
Könyvtár és Pestszentimrei 
Könyvtár) összefogásával 4 állo-
másos játékra hívják a jelenlegi és 
a jövőbeni olvasókat. Valamennyi 
könyvtárban 1-1 feladvánnyal 
készülnek. Azoknak, akik megta-
lálják rájuk a megoldást, az utolsó 
állomáson apró meglepetéssel 
kedveskednek. 

ErZSéBEtEK 
éS KAtALINoK 
KöSZöNtéSE
November 28-án (szombaton) 
20 órakor bállal köszöntjük a 
kerületben élő Erzsébeteket 
és Katalinokat a PIK Házban 
(Vasút utca 48.). A zenéről és 
a báli hangulatról a Madarak 
együttes gondoskodik. A 
belépő 3000 forint, és külön 
költségért vacsora is rendel-
hető. Előzetes jelentkezés 
szükséges.

November végén megkezdődik a karácsonyi készülődés 

angyalok hozzák 
a dalokat
vásárral egybekötött egész napos forgatag lesz de-
cember 5-én, szombaton a Polgárok házában. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvény a hagyományos adventi 
vásárral indul, ahol az idén márciusban Művelődésért díjjal kitün-
tetett ágoston-Papp Mónika csodálatos kerámiáitól az ékszereken, 
kézműves csokoládén, mézen, szörpökön és mézeskalácson át egészen 
a könyvekig mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb aján-
dékot. Újdonság lesz a vásárban a pecsétviaszgombával dúsított, 
immunerősítő feketekávé és tea árusítása. 

Tizenegy órától a gyermekeké a tér, akiket a legkülönfélébb 
kézműves foglalkozásokkal várják. 15.30-tól a Szent Lőrinc Kato-
likus általános Iskola növendékei verses, zenés műsorral szóra-
koztatják az érdeklődőket. Az immár hagyományos adventi gyer-
tyagyújtás délután 5 órakor lesz, majd Endrődi ági színművésznő 
és a Don Bosco Gyermektársulat Angyalszárnyon száll a dallam… 
című, karácsonyi dallamokkal, meghitt, örömteli pillanatokkal és 
angyali hangokkal teli ünnepi műsora következik.

Az egész napos program a színielőadás után közös borozgatás-
sal, beszélgetéssel zárul. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel vár a szervező Üde Színfolt Kulturális Egyesület.

a mIkulás 
a kerületben
Az idén minden korábbinál több alkalommal és helyen 
lehet találkozni a Mikulással. Myrai szent Miklós püs-
pök mai utódai a következő helyszíneken és időpont-
okban várják a kerületi gyermekeket egy kis ajándékkal 
és a személyes találkozás felejthetetlen élményével.

December 3. 10 óra, Kondor Béla Közösségi Ház: Jön a Mikulás – 
foglalkoztatóműsor 1–4 éves gyermekeknek.

December 3. 17.30, Lőrinci Nagykönyvtár: Várjuk együtt a Mi-
kulást!

December 6. 10 óra, PIK Ház: Mikulásváró családi nap.
December 6. 16.30, Rózsa Művelődési Ház: Mikulás ajándéka – 

színielőadás kisgyermekeknek.
Házhoz megy a Mikulás! A Kondor Béla Közösségi Ház elérhe-

tőségein való előzetes egyeztetés alapján lehetőség van arra, hogy a 
Mikulás házhoz menjen. A részletekről személyesen vagy telefonon 
a 06-1-291-6564-es számon lehet érdeklődni.

advent 
a kondorban 
ünnepeljünk együtt az adventi hétvégéken, amelyek 
során értékes, tartalmas gyermek- és felnőtt progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket. időpontok: november 
29–30., december 5–6., 12–13., 19–20.

A Kondor Béla Közösségi Ház munkatársai Ürögdi Ferenc Minden 
advent című versével kívánnak minden kedves olvasónak meghitt, 
szép adventi készületet:

Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem./Minden advent 
vigalom: Isten Úr a viharon!/Minden advent érkezés: átölel egy drá-
ga kéz!/Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon!/Minden 
advent ítélet: így kellene – s így élek!/Minden advent remegés: Isten 
felé epedés!/Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is!
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15Az ügyvezető továbbra is bízik a csapatban, a középmezőnybe várja azt sport

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– A csapat kilenc forduló alatt 
csak két pontot szerzett, aztán az 
utolsó háromban ötöt. Minek kö-
szönhető ez a feltámadás?

– Az elvégzett munka ered-
ménye érett be. A Szeged és a 
Tatabánya elleni meccset leszá-
mítva szoros vereségeket szen-
vedtünk, s ha egy kicsit jobban 
összpontosított volna a csapat, és 
kevesebb hibával játszik, keve-
sebb büntetőt hagy ki…, akkor 
lehetne 5-6 ponttal is több. Nem 
elhanyagolható, hogy az átlag-
életkor 22,6 év, s idő kell, illetve 
remélem, mondhatom úgy, hogy 
idő kellett ahhoz, hogy felvegye 
az NB I ritmusát, megszokja a 
darálót, és a fiatalok is átérez-
zék: végig százszázalékosan 
kell koncentrálni, mert minden 
hibára lecsap az ellenfél. Tehát 
nem feltámadásról van szó, ha-
nem arról, hogy kezd „megérni” 
a csapat.

elérHető 
a KözépMezőny
– A szezon elején az edző a kö-
zépmezőnyt célozta meg. Ezzel 
a lendületes félidei hajrával és a 
jó folytatással elérhető-e a célki-
tűzés?

– Ha ránézünk a tabellára, 
látszik, hogy nagyon kiegyen-
lített a mezőny. Az utolsó és a 
már felsőházat jelentő ötödik 
helyezett között csak hat pont a 
különbség, így továbbra is reális 
cél a középmezőny. De hozzá 

kell tenni, hogy ehhez már nem 
hibázhatunk oly sokat, mint ed-
dig. 

– Partner ebben a csapat?
– éppen akartam mondani: 

tudom, látom, hogy a jó szerep-
lésért mindent megtesznek a já-
tékosok. Ez biztos.

– Jobb erőkből, nagyobb költ-
ségvetésből működőket is megfo-
gott a PLER. Ez a valós erő, vagy 
csak jól jött ki a lépés?

– Az alapszakaszban eddig 
sok olyan eredmény született, 
amilyet a szezon elején nem 
gondoltunk volna. A magyar 
kézilabdázás szempontjából ez 
jó, mert azt jelenti, hogy magas 
a bajnokság színvonala, erősebb 
a középmezőny, és nincsenek 
leszakadók. Minden mérkőzés 
más és más. Ezért is fordulhat 

elő, hogy egyszer sok hibával 
játszva kikapunk egy hasonló 
erősségű csapattól, pedig nyer-
hettünk is volna, máskor pedig 
megverünk egy jobb csapatot. 
Példa erre a Balatonfüred elleni 
siker. Az edzőink azon dolgoz-
nak, hogy stabil legyen a csapat 
formája, és kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtson. Kalkulálni 
kell, hogy hosszú a bajnokság, 
és nagyon sok mérkőzést kell 
játszani. Csak egy példa erre: az 
elmúlt két hónapban 14 meccset 
játszottunk, az egész szezont te-
kintve pedig negyven meccsen 
kell helytállni.

Köszönet 
a doBszóért
– A magyar kézilabdázás Euró-
pa csúcsbajnokságai között van, 
vagyis a terhelés olyan, mint 
mondjuk a spanyol vagy a német 
futballbajnokságban.

– így igaz, s lám, a Ham-
burg vagy a Stuttgart sincs a 
Bundesliga élcsoportjában. 
Mégis bíznak bennük, szeretik 
őket.

– No, a szurkolókra, a szurko-
lásra a PLER sem panaszkodhat.

– Ellenkezőleg: köszönet 

minden tapsért és dobszóért…
– Hányadik helyezéssel volna 

elégedett a rájátszás előtt? 
– Annak örülnék, ha az alap-

szakasz végén legalább a 8–9. 
helyen állnánk, mert ez azt 
jelentené, hogy az alsóházi rá-
játszásba olyan helyen jutnánk 
be, amelyik nyugalmat hozna, s 
az eszünkbe sem jutna a kiesés. 
Nyugodtan játszhatnánk, és el-
kezdhetnénk építeni a jövő csa-
patát. Szeretnénk végre, ha nem 
az utolsó fordulókban dőlne el a 
bennmaradásunk, meg egyálta-
lán: hogy ne is kelljen foglalkoz-
nunk a kieséssel.

elFelejteni 
a Kiesést
– És a végén persze a pénz… Tar-
tozik-e a klub a játékosoknak, 
vagy „egálban” vannak?

– A PLER az NB I legszeré-
nyebb költségvetésű klubja, mi 
nem dúskálunk a pénzben, de a 
szezon elején is tudtuk, hogy ez 
így lesz. Szerencsére a tulajdo-
nosunk, a kerületi önkormány-
zat támogatásának köszönhető-
en a költségvetésünk alapvetően 
stabil. Ezt a stabilitást a szövet-
ség által beharangozott és vár-
hatóan még az idén aláírandó 
központi szponzori megállapo-
dás még kiegyensúlyozottabbá 
teszi. Mint Budapest egyetlen 
NB I-es férfi klubjának a veze-
tője természetesen örülnék, ha 
további szponzorokkal tudnánk 
erősíteni, s így a híres és ered-
ményes utánpótlás-nevelésünk-
re alapozva magasabb célokat is 
kitűzhetnénk. A céljaink persze 
így is adottak maradnak. Egyet-
len szót töröltünk közülük, de 
azt jó vastagon. A kiesést.

13. forduló
PLER-Budapest–Tatabánya 

22-29 (10-19)

A tatabánya és a Szeged még túl nagy falat, ám a többi riválishoz már fel tud nőni a PLEr

A koncentrációról, a tabelláról, az akaratról – és a dobszóról 

� Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy csoda 
történt az elmúlt hetekben a pestszentlőrinci 
kézilabdaéletben. a korábban pontot alig 

gyűjtő csapat ragyogó mérkőzéseket játszva nyerte 
a meccseit, és ez akkor is igaz, ha a körbeverések 
miatt, most éppen ismét visszacsúszott a tabella 
utolsó helyére. a változásokról is kérdeztük a pler 
ügyvezetőjét, Kovács Milánt.

NéGySzER 
NyERT, 
BAJNoK LETT
 
Füredi rebeka, a kerületi Karinthy Frigyes gimnázium 
17 éves tanulója ellenállhatatlan versenyzéssel nyert a 
lettországi junior tékvandó Európa-bajnokság 68 kilo-
grammos súlycsoportjában. négy ragyogó győzelem 
után állhatott a dobogó legfelső fokára.

Az Európa-bajnokságon 
Rebeka a legjobb 16 között 
kapcsolódott be a küzdel-
mekbe. A német Derev 
ellen 11-1-es győzelemmel 
melegített be úgy, hogy az 
ellenfelét leléptették. 

„Korábban is mérkőz-
tünk már, akkor is legyőz-
tem őt, most sem jelentett 
különösebb nehézséget. 
Leléptették a német lányt, 
így nem is kellett a teljes 
mérkőzésidőt a küzdőté-
ren töltenem” – mondta a 
fiatal versenyző.  

Az orosz Djubina elle-
ni negyeddöntőben 17-10-

es sikerrel biztosította a magyar lány az Eb-érmét. 
„Fárasztó küzdelem volt, mert az orosz lány felépítése el-

tér a súlycsoportban megszokottól. Hosszú kezek, lábak, így 
a válogatott edzője, Tóth Balázs azt kérte, tartsam őt tá-
vol magamtól. Sikerült, de sokat kivett belőlem a küzdelem.”  
A döntőért úgy verte meg Rebeka az olasz Passamontit 25-13-ra, 
hogy mindkét menet végén hátrányban volt, az ellenfele már 11-
4-re is vezetett. 

„Talán ez volt a legnehezebb, mert nagy hátrányba kerültem, 
amit le kellett dolgoznom, s alig volt néhány percnyi pihenőm az 
elődöntőt megelőzően. Ráadásul az olasz kellemetlen küzdőmo-
dorára is figyelnem kellett.”

A döntőben sem volt ellenszer Rebeka ellen. A francia Ble el-
len végig vezetett, és 6-2-es diadalával a lettországi Eb első ma-
gyar aranyát szerezte. 

„Korábban már kétszer is találkoztunk, döntet-
lenre álltunk. Most, bár kicsit tartottam tőle, újra ne-
kem sikerült nyerni, ami azt jelentette, hogy arany-
éremmel köszönhettem el a junior korosztálytól.” 
Bizonyára azért hangsúlyozta ezt a Karinthy gimnáziumban ta-
nuló lány, mert decemberben a bukaresti Európa-bajnokságon 
már az U21-esek között szerepel. Pedig a lettországi aranyérem 
„előélete” sem volt könnyű, de mint elmondta, „a kiváló edzői-
men kívül rengeteg segítséget kaptam a családomtól és a baráta-
imtól. Ez is nagy szerepet játszott a sikeremben.” Elárult Rebeka 
azt is, hogy voltak pillanatok, amikor megingott az önbizalma, 
de látta, hogy a csapattársai mennyire szurkolnak neki. „Ezt lát-
va nem is tehettem mást, mint hogy megnyertem a küzdelme-
ket…”

„Aranyéremmel köszönhettem el a junior 
korosztálytól.”

Bajnokjelöltek
Az ötfordulós Magyar Kupa-versenysorozat zárása-
ként rendezték meg a kéttusa magyar bajnokságot és 
az azt követő, úgynevezett elit bajnokságot. A „sima” 
ob és az elit között az a különbség, hogy az utóbbin 
csak az egyéni ranglista első 12 versenyzője és a csa-
patranglista első hat helyezettje vehet részt.

Kiválóan szerepeltek a Lőrinc 2000 SE versenyzői az október ele-
jén Móron megrendezett kéttusa országos bajnokságon, aláhúz-
va, hogy kiváló az utánpótlás-nevelés az egyesületben.

Első helyezést szerzett az U10-es fiúk mezőnyében Eszes Já-
nos Márk, és az

Ürögi Tímea–Eszes összetételű U10-es vegyes váltó is a dobo-
gó tetejére állhatott. Ezüstérmes lett e korosztályban az Ürögi, 
Pataki Emma, Váczi zsófia összeállítású leányváltó, valamint a 
Ménesi Dóra Csilla, Szakály Bence alkotta U15-ös mix váltó.

Bronzérmet nyert egyéniben Ürögi, továbbá a Szakály Bence, 
Molnár Máté, Cseh zsigmond alkotta U14-es fiúcsapat

Az elit bajnokság október harmadik hétvégéjén volt Hódme-
zővásárhelyen. A Lőrinc 2000 SE hat egyéni versenyzővel és öt 
váltóval képviseltette magát.

Itt is bajnok lett Eszes János Márk és az Ürögi Tímea, Eszes 
összetételű U10-es korosztályú vegyes váltó.

A Ménesi Dóra Csilla és Szakály Bence alkotta U15-ös mix 
váltó második lett, míg a dobogó harmadik fokára az U10-es 
Ürögi Tímea állhatott fel. A testvére, zsófia 5. lett az U12-esek 
között.

Kovács Milán: 
Kezd„megérni”a csapat

JoBB volt A BányásZ
az ügyvezető által is emlegetett sikerek után múlt szom-
baton nem sikerült a bravúr a lőrincieknek. a tabella 
második helyén álló tatabányát fogadták, titkon azt re-
mélve, hogy meg lehet csípni a Komárom megyeieket. 
nos, csupán vágy maradt ez, mert a tatabánya végig ve-
zetve, magabiztosan játszva vitte el a két pontot lőrincről. 
Még úgy is, hogy a félidei kilencgólos előnyük (19-10) tu-
datában a második játékrészre visszavettek a lendületből, 
végül hétgólos különbséggel győzve le a pler-t (29-22). 
Hutvágner istván vezetőedző így nyilatkozott: „tudtuk, 
hogy nehéz sorozat vár ránk, ebbe beletartozott ez a 
meccs is, sőt a következőn, a csurgó ellenin sem mi va-
gyunk az esélyesek. utána azonban folytatni kell, és foly-
tatni is fogjuk a pontgyűjtést.” 
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16 Négy évtized munka a magyar televíziózásbanportré

� tündér lala, le-
gyél te is Bonca!, 
palacsintás király 

– a magyar televízi-
ózás történetének 
máig gyakran ismételt 
sikerei. ez mind-mind 
annak a Katkics 
ilona filmrendező-
nek az alkotása, akit 
pestszentimréért díjjal 
tüntetett ki a széky 
társaság.

KEréKgyártó györgy  

– Csodálatos dolog volt gyere-
kekkel és gyerekeknek dolgozni 
annyi éven át. Az az egy szomo-
rít el, hogy ma nem készülnek 
már filmek ennek a korosztály-
nak – mondta a Városképnek 
Katkics Ilona Balázs Béla-díjas 
filmrendező, akit november 5-i 
közgyűlésén Pestszentimréért 
díjjal tüntetett ki a Dr. Széky 
Endre Pestszentimre Történeti 
Társaság. 

iMréről indult 
Katkics Ilona nem filmesnek ké-
szült, pedagógiai érdeklődésére 
tekintettel azonban nem meg-
lepő, hogy később gyerekeknek 
és fiataloknak kezdett filmeket 
készíteni, ráadásul olyan alko-
tásokat, amelyeket a mai közép-
generációs felnőttek is szívesen 
néznek meg újra és újra. Buda-
pesten született, de pár éves ko-
rában a család Pestszentimrére 
költözött. Itt végezte el később 
a polgári iskolát, innen járt be 
vonattal a középiskolába, és in-
nen indult el egy hosszú külföldi 
útra is.

– A háború után lehetőség 
volt arra, hogy fiatalok ösztön-
díjjal Moszkvába menjenek kü-
lönböző egyetemekre tanulni. 
Bár eredetileg tanítónak készül-
tem, ami az akkori jogi környe-

zet miatt számomra lehetetlen 
volt, ezt jó lehetőségnek tekin-
tettem. A filmes képzést válasz-
tottam – mesélte.

neM BecsültéK, 
de szerettéK 
Mészáros Mártával, Tóth Já-
nossal és több más később si-
keres filmes alkotóval végzett 
egy iskolában, hazatérve pedig 

hamar beindult a pályafutása. 
   – Remény volt arra, hogy a 
Pannónia Filmstúdió mellett lét-
rejön egy gyermekfilmes stúdió 
is. Ez nem vált valóra. Viszont 
elkezdett szerveződni a Magyar 
Televízió, ahova kifejezetten fia-
tal alkotókat hívtak, köztük en-
gem is. 1956. augusztus 15-től, 
tehát az első pillanatoktól vol-
tam tagja az MTV-nek.

Munkája a híradónál kez-

dődött, majd egyre több feladat 
adódott kulturális területen is.

– Elődeink, mestereink nem 
voltak, tanulmányútra nem 
küldtek, így a szakmát lépésről 
lépésre, magunk voltunk kény-
telenek megtanulni – emlékezett 
vissza a rendező. – Tanultuk a 
technikát, a díszleteket a folyo-
són építettük, de haladtunk, 
dolgoztunk.

Amint a televízión belül lét-

rejöttek az egy-egy területre 
koncentráló szerkesztőségek, 
Katkics Ilona elérkezettnek lát-
ta az időt, hogy megvalósítsa 
eredeti tervét, és rendezőként 
gyerekeknek, gyerekekért dol-
gozzon. Egész estés filmek, tévé-
játékok, ismeretterjesztő soroza-
tok kerültek ki a keze alól. 

– Akkoriban a gyermekfilm 
nem volt megbecsült műfaj, leg-
alábbis a kritika fanyalgással fo-

gadta. én azonban örömmel csi-
náltam. Nekünk, alkotóknak, az 
volt a célunk, hogy a gyerekek 
életére jellemző élethelyzetek 
megértésével és feldolgozásával 
segítsük őket a felnőtté válás-
ban. Elkötelezetten dolgoztunk, 
a gyerekek pedig szerették eze-
ket a filmeket – árulta el a szak-
ember.

ValaMit, aMit 
Más neM 
Katkics Ilona ma, 90 fölött is 
aktív. Filmet ugyan már nem 
rendez, de az egykori kollégák 
kapcsolattartásában szervezői 
szerepet vállal.

– Több mint százan vagyunk 
egykori MTV-sek, akik ösz-
szejárunk, és közös kulturális 
programokon veszünk részt. 
Ezeknek én vagyok az egyik ko-
ordinátora – mesélte.

Emellett tervezi egy memo-
árkötet kiadását is.

– Nem önéletrajzi könyvre 
gondolok, inkább olyasmire, 
ami a szakma általam megélt 
történetét dolgozza fel. Bizto-
san láttam valamit úgy és akkor, 
ahogyan és amikor más nem. és 
talán ez érdekes lehet a követke-
ző nemzedékek számára is.

KAtKiCs ilonA 
néhány isMErt 
FilMJE
Kincskereső kisköd-
mön (1968), Palacsintás 
király (1973), Csutak a 
mikrofon előtt (1975), 
Barátom, Bonca (1976), 
tizenhat város tizenhat 
leánya (1979), A kis-
fiú meg az oroszlánok 
(1979), A sipsirica (1980), 
három szabólegények 
(1980), tündér lala 
(1981), Fürkész történe-
tei (1983), legyél te is 
Bonca! (1984), A fantasz-
tikus nagynéni (1986).

gyerekekről gyerekeknek
 Pestszentimréért díjjal tüntették ki Katkics Ilona televíziós filmrendezőt
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Ahogy körülnéztem a 
kiállítóteremben, szí-
nekben gazdag, elgon-
dolkodtató, szürreális 
stílusú képeket láttam, 
olyanokat, amelyek kelle-
mes élményt nyújtanak, 
és feltöltik az embert. A 
művész szeret erőteljes 
színekkel, kontrasztok-
kal dolgozni, amelyek 
hol hajnali frissességű-
vé, hol sejtelmesen lágy 
vagy különös esti han-
gulatúvá varázsolják a 
képeit. De Katulic László 
nemcsak festő, hanem 
grafikus is. Az általa 
képviselt két műfaj a 
benne élő képi világnak 
más-más formáját, fo-
galmazásmódját kíván-
ja meg, de ami minden 
alkotásában közös, az a 
gazdag gondolatiság és a 
szelíd, mégis hangsúlyos, 
érzékeny humánum.  
Amikor Katulic László-
val a képeiről beszélget-
tünk, elmondta, hogy 
nem végzett képzőmű-
vészeti főiskolát, magán-
tanulóként igyekezett 
minél többet tanulni a 

mestereitől, Kürthy Sándor-
tól és Majoros Józseftől. De 
mesterének tart mindenkit, 
akitől tanult vagy tanulha-
tott, elleshetett egy-egy fogást, 
akinek elfogadható tanácsa 
volt számára. Ennek a szem-
léletnek a folytatásaként ő 
is igyekszik átadni a tudását 
tizenéves magántanulóinak. 
– Családi örökség a művészet 
szeretete, mert édesanyám 
hegedűművész volt, romanti-
kus műveket játszott, amelyek 
nem voltak népszerűek az 50-
es években.

Színészi pályára készültem, 
de kiestem a harmadik felvé-
teli rostán. 

Aztán egy alkalommal lá-
togatást tett az Athenaeum 
Nyomdában, ahol éppen a 
Csontváryról szóló könyvet 
nyomtatták. 

– Nagyon megtetszett, ezért 
elhatároztam, hogy nyomdász 
leszek. Amikor bekopogtattam 
a nyomdába, megkérdezték 
tőlem, hogy ezen belül mégis 
mit szeretnék tanulni. Végül 
a kézi betűszedő szakmát vá-
lasztottam, majd ugyanott 
további egyéves képzésben 
vettem részt, és letettem a 
könyvtervezői mestervizsgát.   
Azóta számos könyv dicséri 
Katulic László grafikai mun-
kásságát. Festményeivel, grafi-
káival számos hazai és külföl-
di kiállításon szerepelt már az 
elmúlt negyven év alatt.  

A december 7-ig megte-
kinthető tárlat megnyitóján 
Farkas zoltán gitárművész 
működött közre. 

Ê Fülep E.

Katkics Ilona alkotásai több generáció számára váltak kultuszfilmekké

FéNyEK, ALAKoK,
FoRMáK 
A rózsa Művelődési házban Katulic lászló festő- és grafikusművész kiállítása 
nyílt meg november 6-án. 

„Ne féljetek 
magyarok, 
megjöttek  
a cigányok!”
Emlékezetes szlogen ez, amelyet 1990 márciusában – 
a „fekete márciuson” – kiabáltak bátorítólag a maros-
vásárhelyi romák azoknak a helyi magyaroknak, akiket 
bekerített a lincselni kész román tömeg. 

A vásárhelyi cigányok ezen a tavaszon úgy döntöttek: a két kisebb-
ségnek össze kell fognia a felbőszült többség ellen, és botokkal, lán-
cokkal, fejszékkel felfegyverkezve mentették a magyarokat.

Jutalmat azonban nem kaptak érte. A román hatóságok bosz-
szúból pogromot indítottak ellenük. Hat embert – akiket fotók és 
tanúvallomások alapján azonosítani tudtak – letartóztattak, és kon-
cepciós eljárást indítottak ellenük. Köztük volt a roma származású 
Puczi Béla is, aki feltételes szabadlábra helyezését követően – félve a 
börtöntől – Magyarországra szökött. ám itt sem várták tárt karok-
kal. Tíz évet töltött el hol a bicskei menekülttáborban, hol másutt 
meghúzódva, s közben kérvényeket nyújtott be azért, hogy politikai 
menekültnek tekintsék. Mindhiába. Reménytelenségében Francia-
országba szökött, a Párizs környéki nyomortanyákon élt, ahogy tu-
dott. ott értesült arról, hogy végre teljesült a vágya, Magyarország 
megadta neki a menekültstátuszt. 2009-ben, nem sokkal azután, 
hogy hazajött, nyomorban, nélkülözésben halt meg.

Megpróbáltatásaiból a visszaemlékezések alapján Karda László 
monodrámát írt Tíz év száműzetésben címmel, amelyet a PIK ápri-
lisban mutatott be a pestszentimrei közönségnek – sikerrel. Fontos 
volt, hogy a pestszentlőrinci közönség is láthassa a felkavaró elő-
adást, ezért november elején műsorára tűzte a Rózsa Művelődési 
Ház is. Puczi Béla alakját Reményi B. Csaba formálta meg, s a dara-
bot Bagyinka László dallamai kísérték.

Ê K. gy.


