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liBerális vAgy zöld?

A Lehet Más a Politika önkormányzati 
képviselőjével, petrovai lászlóval a 
párt változékonynak tűnő arculatáról 
beszélgettünk. a lmp-s képviselő 
szerint azért lehet ilyen érzésünk az 
ökopolitikainak nevezett párt tevé-
kenysége kapcsán, mert konzervatív, 
baloldali és liberális értékeket ötvöz-
nek, és meggyőződése szerint ezeket 
következetesen is képviselik. 

FeJlesztéseKről

Jövőre a fejlesztések éve következ-
het. a lőrinci sportcsarnok előtt 
még az idén megépül két parkoló 
mozgáskorlátozott autósok számára, 
majd sportpályákkal bővül a kerület. 
másfél év múlva pedig pestszentimre 
ad otthont a szent imre nevet viselő 
kárpát-medencei települések találkozó-
jának. mindezekről a képviselő-testület 
döntött a szeptember 27-i ülésén.

Az ArAdi vértAnúK

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc aradi vértanúira emlékeztek 
október 5-én az önkormányzat, a 
kerületi pártok, nemzetiségi önkor-
mányzatok és civil szervezetek kép-
viselői kiss ernő honvéd altábornagy 
emléktáblájánál. a gazdag örmény 
családból származó kiss ernő ítéletét 
kegyelemből módosították akasztásról 
golyó általi halálra.

Jót vigAdtUnK

Bár az októberi időjárás szeszélyesnek 
bizonyult, és egészen kora délutánig 
folyamatosan lógott az eső lába a 
bókay-kert fölött, mégis sokan keres-
ték fel a ii. pestszentlőrinci Vasárnapi 
Vásári Vigadalmat, ahol számtalan 
kézműves és népművészeti porté-
ka mellett néptáncegyütteseket, sőt 
lovas- és íjászbemutatót is láthatott az 
önfeledten szórakozó közönség. 

A FelülmúlhAtAtlAn

Ha nem is annyira a színpadi tehetsége, 
de a magával ragadó rendkívüli egyéni-
sége már a maga korában fogalommá 
tette fedák sárit, aki nem csupán 
kerületünk neves személyisége lett, ha-
nem a felülmúlhatatlanság szimbóluma 
is. az ultiban ugyanis a kontrák csú-
csát nevezték el róla, így a kártyázók 
nap mint nap emlegetik, anélkül hogy 
a művészetére gondolnának.

3. oldal 4. oldal 7. oldal 10. oldal

ünnepeljünk 
együtt!
A számmisztikát ked-
velők nyilván különle-
gesnek tartják majd 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
idei megemlékezé-
seit, hiszen éppen 56 
évvel ezelőtt történtek 
azok az események, 
amelyek azóta a 
magyar történelem 
örökbecsű fejezeteivé 
váltak. Kerületünkben 
Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén is 
tartanak megemléke-
zéseket.

érdekes fintora a magyar 
történelemnek, hogy az 
utóbbi évszázadokból a 
levert, de a célok és a 
hősies küzdelem miatt 
napjainkban is megbe-
csülendő küzdelmeinkre 
emlékezünk leginkább.
amíg azonban 1848–49 
már a távoli múlt része, 
addig 1956 túlélői még 
közöttünk élnek. és nem 
csupán a hősök, a meg-
hurcoltak, de a hóhérok 
is. az utolsó pillanatok-
ban járunk, amikor még 
elérhetők, megszólaltat-
hatók a nevezetes napok 
szereplői. nemcsak rájuk 
kell figyelnünk azon-
ban, hanem azokra is 
emlékeznünk kell, akik 
életüket adták azokért az 
eszmékért, amelyek ak-
kor elérhetetlenek voltak. 
a tisztelgés részeként 
november 4-ig épül meg 
a Hargita téren az az 
1956-os emlékmű, ame-
lyik nemcsak a kerületé, 
hanem egész Budapesté 
lesz.
− méltó emléket szeret-
nénk állítani 1956 kerületi 
hőseinek. a Hargita téren 
kialakítandó emlékhely 
alkalmas lehet arra is, 
hogy egész Budapest 
együtt emlékezzék ott a 
forradalomra – mondta 
ughy attila polgármester 
a képviselő-testület szep-
tember 27-i ülésén.
az emlékmű átadását 
megelőzően októ-
ber 22-én 17 órakor 
Pestszentimrén a Hősök 
terén, míg másnap 
ugyanabban az időpont-
ban Pestszentlőrincen 
a Béke téri kopjafánál 
tartanak megemlékezést.

Bővebben a 3. és a 14. oldalon 

� a XViii. kerületi 
önkormányzatnál 
2010 decemberé-

ben megalakuló elszá-
moltatási munkacso-
port eddig összesen 
több mint 30 ügyben 
tett feljelentést, bízva 
abban, hogy kiderül, 
a korábbi években 
milyen visszaélések 
történtek a közösség 
kárára. az első ügyet 
már az idén tárgyalhat-
ja a bíróság.

PusKás attila   

Az ügyek kivizsgálása – a nyo-
mozástól kezdve az esetleges 
vádemelésig, bírósági tárgyalá-
sig – több évig is eltarthat, így 
gyors eredményt senki sem vár, 
de van már olyan ügy, amelyik 
eljutott a bírósági szakaszba.

VisszadátUmozott 
szerződések
A bíróság a következő ügyet 
vizsgálja. A XVIII. kerületi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. 
2008. június 30-án nyílt közbe-
szerzési eljárás után vállalkozási 
szerződést kötött a Tápiómenti 
Kft-vel az önkormányzati fenn-
tartású kerületi közút- és jár-
dahálózat, valamint az azokhoz 
csatlakozó kiegészítő műtár-
gyak – parkolók, vízelvezetés, 
füves szegélyek, közlekedési jel-
zőtáblák – javítási és felújítási 
munkáinak elvégzésére. Az erre 
fordítható keretösszeg a szerző-
dés szerint több mint 731 millió 
forint volt. 

Az önkormányzatnál 2010 
tavaszán úgy döntöttek, hogy 
megszorításokra van szükség, 
mert a bevételek elmaradtak a 
tervezettől. A feljelentés szerint 
ezért Mester László polgármes-
ter utasította a városüzemeltető 
cég ügyvezetőjét, Jaseri Már-
kot, hogy állítsanak le minden 
olyan beruházást, fejlesztést, 
kiadást, amely veszélyezteti 
az önkormányzat biztonságos 
működését. Az ügyvezető 2010 
júliusában azt kérte a kerület 
vezetőitől, hogy jelezzék neki, 
melyik beruházás végrehajtását 
nem tartják indokoltnak. Eköz-
ben a kivitelezőt arról értesítet-
te, hogy a felfüggesztés a város-
üzemeltetési feladatokra nem 
vonatkozik. Közben viszont le-
járt a közbeszerzési szerződés, 
így több tanúvallomás szerint 
visszadátumozták a megrende-

léseket a még érvényes időszak-
ra. Összesen 19 megrendelést 
antedatáltak csaknem 54 millió 
forint értékben, ami magánok-
irat-hamisítás gyanúját veti fel.

súlyos 
moNdatok 
Az önkormányzat által tett fel-
jelentés több tanúvallomásból is 
idéz, amelyek egyértelműen arra 
utalnak, hogy önkormányzati 
és ügyvezető igazgatói döntések 
alapján, a fejlesztési feladatok 
végrehajtására utólagos meg-
rendelések készültek. Az egyik 
tanúvallomás szerint pedig az 
egyik céges megrendelések ügy-
iratait visszadátumozva rögzí-
tették az iktatóprogramban. A 
feljelentés ennek kapcsán kitér 
arra, hogy a kifizetések a vissza-

dátumozott szerződések alap ján 
történtek. Ezek súlyos és nehe-
zen védhető vádak, mert ma-
gánokirat-hamisítást nem lehet 
véletlenül elkövetni. 

bőVeN Volt mit 
kiVizsgálNi
Az elszámoltatási munkacsoport 
feljelentései nyomán folyó rend-
őrségi nyomozás széles skálán 
mozog. A munkacsoport a kerü-
let mindennapi működését érin-
tő szövevényes szerződések kap-
csán tett feljelentéseket, a kerület 
korábbi vezetősége működésé-
nek vizsgálata során. Az ügyek 
között többnyire hűtlen kezelés 
és csalás gyanúját felvető esetek 
találhatók. A gyanú szerint a 
visszadátumozott szerződése-
ken kívül rokoni kapcsolatokon 

alapuló megbízások és teljesíté-
si igazolás nélküli kifizetések, 
túlszámlázások is történhettek. 
Olyan hétköznapi esetet is ki 
kellett vizsgálnia a munkacso-
portnak, mint egy egyszerű in-
ternetes honlap készítése. A fel-
jelentések másik végpontja az a 
3 milliárd forint értékű kötvény-

kibocsátás, amelyről már 2008 
végén az volt az akkor még el-
lenzékben lévő Fidesz-KDNP vé-
leménye, hogy ezzel a szocialista 
városvezetés eladósítja a kerüle-
tet. A vizsgált tételek nagyság-
rendje összességében több milli-
árd forint, ezen belül a kerületet 
több százmilliós kár érhette. 

2. oldal

magánokirat-hamisítási ügyet tárgyal a bíróság

időbe telik

a tilos jelzés ellenére 2010-ben visszadátumozásokkal folyt tovább az út- és járdaépítés 

A BÍróságon A sor 
A feljelentések kivizsgálása a rendőrség dolga, 
és mivel az ilyen esetek felgöngyölítése évekig is 
eltarthat, az ártatlanság vélelme az ügyek minden 
szereplőjét megilleti. egészen a bíróság jogerős 
ítéletéig. A bíróság elé kerülő ügyek és az esetleges 
ítéletek száma a jövő titka, az elszámoltatási 
munkacsoport törekvése ugyanakkor egyértelmű: 
megtalálni azokat, akik a 2010-es önkormányzati 
választásokig több mint 10 milliárd forintos 
adósságot felhalmozó Xviii. kerület akkori mostoha 
gazdasági helyzetéért felelősek.
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2 Közélet Az ökopolitikai párt szerint meg kell haladni a hagyományos ideológiákat 
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű info.
ügyfélszolgálati irodáK 

nyitvatartási ideje
Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619

H.: 10–18, K.: 8–16, 
Sz.: 8–18, Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK
Városháza u. 16.  

Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.  

Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5733

H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16, 
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével  
keresse az irodát!

296-1300
Gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában. 
Legközelebb október 31-én

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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sütő-nagy zsolt  

– Az LMP mikor lett libe-
rálisból ökopolitikai párttá? 
– Korábban is tiltakoztam, ha 
liberálisként emlegették a pár-
tot. Önmagában nem baj, csak 
ha kizárólagosan használják 
ezt a jelzőt.

Nem kérNek 
a címkékből

– De hát a párt alapító ok-
irata is liberálisként határozta 
meg az LMP-t… 

– Nem azt mondtam, hogy 
nem liberális, hanem arra 
utaltam, hogy nem csak az. 
A hagyományos ideológiákon 
szeretnénk túllépni. Ezért, ha 
valaki bennünket pusztán a 
liberális jelzővel illet, azzal 
egyúttal elvitatja, de legalább-
is bagatellizálja a nemzeti, 
konzervatív és baloldali gyö-
kereinket. 

– Ezek szerint tévesen gon-
dolják sokan azt, hogy a zöld-
pártok a liberálisok oldalhaj-
tásai?  

– Azok címkéznek így, 
akik mindenáron be akarnak 
bennünket skatulyázni, és 
képtelenek a hagyományos fel-
osztásokon túllépni. 

– A nemzeti és konzervatív 
gyökerek miben nyilvánulnak 
meg?

– Szeretnénk megőrizni 
azokat a kulturális és termé-
szeti értékeinket, amelyek 
nélkül nem lehet teljes embe-
ri életet élni. Azt gondoljuk, 
hogy a helyi tudások és sok-

féleségek, a hagyományok le 
nem zárt szokás- és tudáskin-
cse alig helyettesíthető segít-
séget nyújthat a globalizáció 
folyamatában való tájékozó-
dáshoz. Ebben az értelemben 
közösségelvű konzervatívok 
vagyunk. 

a Nemzeti 
értékekről

– Ezt mennyire tudják kö-
vetkezetesen képviselni?
Elég következetesnek érzem 
magunkat. 

– A nemzeti kérdésekben 
mégsem olyan hangos a párt. 
Gondolok például a Benes-
dekrétumok ügyére.

– Mi nem voltunk ott, 
amikor Csehországot és Szlo-
vákiát így vették fel az Euró-
pai Unióba. Nem tudom, hogy 
akkor miért nem tiltakoztak 
ellene, akiknek lehetőségük 
volt. Mi azonban a kollektív 
bűnösség minden formáját el-
utasítjuk. De hadd említsem 
meg, hogy a minap, amikor 
a román parlament lesöpörte 
a napirendről a székely au-
tonómia gondolatát, egyedül 
mi tiltakoztunk a lépés ellen. 
Általában támogatjuk az au-
tonóm törekvéseket, csak nem 
úgy, hogy odamondogatunk a 
többségi társadalomnak, majd 
következmények nélkül ha-
zatérünk, hanem az a célunk, 
hogy meggyőzzük a többségi 
társadalmat. Azt kell meg-
értetni, hogy az autonómia 
nem egy későbbi visszacsa-
tolás kezdete, hanem a térség 
kiegyensúlyozott fejlődésének 

a záloga. A helyi közösségek 
önrendelkezési jogainak a ki-
terjesztését az Európai Unió is 
támogatja.

– A hangzatos alapelvekkel 
szemben mintha a multinaci-
onális cégek gazdasági érdekei 
jobban érvényesülnének az 
unióban.

– Azzal egyetértek, hogy 
a gazdasági kötések az unió 
egyik fontos alapját képezik, 
de vannak más olyan értékek 
is, amelyeket nagyobb bizton-
sággal lehet az EU-ban érvé-
nyesíteni.

a piac Nem 
miNdeNható

Azaz jó irányba halad Eu-
rópa?

– Nem minden területen. 
A piac mindenhatóságával 
például nem értünk egyet, ez 
tragédiába sodorta a világot. 
Ugyanakkor Európának nincs 
más lehetősége, mint az össze-
fogás.

– Az összefogást emlegeti 
mindenki, de közben nem kell 
túl sokat feladniuk a nemze-
teknek?

– Bizonyos fajta függőség-
re szükség van, éppen Dél-Eu-
rópa helyzete mutatja ezt. 

– Nem ellentmondás, hogy 
amíg az európai központosítást 
támogatják, az ilyen irányú 
hazai lépéseket folyamatosan 
támadják?

– Mi itthon az egyeztetést 
hiányoljuk, míg az unióban 
mindez egyeztetve történik. 

Ez azt jelenti, hogy a bal-
oldallal könnyebben tudnak 
egyeztetni?

– Jelenleg olyan kérdések 
merülnek fel rendszeresen, 
amelyeket baloldali és liberális 
elvek alapján tudunk megvá-
laszolni. A kormányzati intéz-
kedések miatt sérülnek a mun-
kavállalók jogai, fokozódik a 
társadalom kettészakadása. 
Ennek megállítására, megfor-
dítására baloldali válaszokat 
adunk. Demokráciadeficit van 

itthon, amelyért ugyancsak 
a kormánypártok a felelősek, 
és a feloldására jellemzően 
liberális válaszok léteznek. 
Ezért mondjuk, hogy nem le-
het mindent csak az egyik, 
a másik, esetleg a harmadik 
ideológiai irányzat kliséivel 
megválaszolni. Ez nem visz 
előre, mert ezek az ideológiák 
egyre nehezebben tudnak vá-
laszt adni korunk problémái-
ra, miközben azok, amelyekre 
nem is kínálnak választ, egyre 
hangsúlyosabbakká válnak. 

– Mitől féltik a hazai de-
mokráciát?

– Folyamatosan sérülnek 
az emberi és a közösségi jogok. 
Az alkotmánybíróságot háttér-
be szorították, az ellenőrzést 
lehetetlenné teszik, az infor-
mációkat monopolizálják.

– Az aktuális ellenzék min-
dig pontosan ezt mondja. Nem 
válik ez közhellyé? Nem ez ve-
zetett a kormánypártok két-
harmadához is?

– Nem teljesen. A Fidesz-
KDNP jelenlegi kétharma-
dos többségében benne van a 
rendszerváltozás óta eltelt idő-
szak minden kiábrándultsága 
és csalódottsága. Szerintünk 
ebben a 2010 előtti kormányok 
felelőssége közös, és biztos, 
hogy az előző kormány, így 
Gyurcsány Ferenc felelőssége 
óriási. A jelenlegi kormány-
pártok viszont a választások 
előtt nem ezt ígérték, a kéthar-
mad biztosította lehetőségek-
kel pedig visszaélnek.    

UNokáiNk is 
látNi fogják

– Említette, hogy a hagyo-
mányos ideológiák fölött eljárt 
az idő…

– Pontosabban kiegészítés-
re szorulnak. Fontos funda-
mentumok, csak épp az elmúlt 
100-150 évben történt egy s 
más, amire nem adnak vá-
laszt, és amire az ökopolitika a 
maga komplexitásában elég jó 
kísérletet tesz.

– Milyen kérdéseket tarta-
nak tehát a legfontosabbnak?

– Az igazságosságot, a fenn-
tarthatóságot és a részvételt.

– Ezt minden párt hangsú-
lyozza.

– Csak nem mindegy, mi-
lyen tartalommal töltjük meg. 
A részvétel nem jelentheti azt, 
hogy szavazásonként megkér-
dezzük az embereket, aztán 
mindenki hallgasson. Min-
denkinek biztosítani kell, hogy 
a lehető legtöbb információt 
kapja meg, hogy ezek alapján 
dönthessen, majd az ellenőr-
zésre is lehetősége legyen. A 
fenntarthatóság vagy éppen a 
környezetvédelem a fontossá-
gukhoz képest csak homályo-
san, mesterkélten kezelhető 
kérdéskörök a klasszikus ide-
ológiák alapján, holott egyre 
nyilvánvalóbb, hogy az embe-
riség létét nem az osztályharc 
kimenetele, azaz az „egymás 
fölé kerekedés” határozza 
meg, hanem a kooperáció mi-
nősége és iránya. A népes-
ségrobbanás, a fogyasztásnö-
vekedés, a környezetterhelés 
veszélyes méreteket öltött, és 
valamennyiünk felelőssége, 
hogy olyan környezetet hagy-
junk az unokáinkra, amelyben 
egészségesen élhetnek.

LiberáLis vagy zöLd?
Jelszavaik valának: igazságosság, fenntarthatóság, részvétel

� legutóbbi találkozásunkkor petrovai lászló, 
az lmp önkormányzati képviselője kifejezet-
ten kérte, hogy pártját ne liberálisként emle-

gessük, hanem zöld- vagy ökopolitikai pártként. 
elgondolkodtam azon, hogy ez a kérés fordulatot 
tükröz-e, avagy a zöldpártiság nekem nem tűnt fel 
az elmúlt években. Van-e különbség? Netán csak 
a liberalizmus oldalhajtásáról beszélhetünk? ilyen 
gondolatok foglalkoztattak a beszélgetésünk előtt.

Petrovai lászló szerint minden értéket következetesen képviselnek
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3KözéletPestszentimre ad otthont a Szent Imre nevet viselő kárpát-medencei települések találkozójának

� sportpálya és 
parkoló épül, 
másfél év múlva 

pedig pestszentimre 
ad otthont a szent 
imre nevet viselő kár-
pát-medencei telepü-
lések találkozójának. 
többek között ezekről 
döntött a képviselő-
testület a szeptember 
végi ülésén.

KeréKgyártó györgy  

A fejlesztések éve következhet 
jövőre. A Lőrinci Sportcsarnok 
előtt még az idén megépül két 
parkoló mozgáskorlátozott autó-
sok számára, majd sportpályák-
kal bővül a kerület. Mindezek-
ről a képviselő-testület döntött a 
szeptember 27-i ülésén.

Ne keltsüNk 
páNikot!
A képviselő-testület ülése Lévai 
István Zoltán napirend előtti fel-
szólalásával kezdődött, amely-
ben az alpolgármester ismertette 
az elmúlt tíz év kerületi bűnügyi 
statisztikáját. A számok azt mu-
tatják, hogy a XVIII. kerület-
ben a betörések, lopások száma 
évenként apró eltérést mutat, 
illetve az elmúlt két évben mini-
mális javulás tapasztalható.

− Az új önkormányzat meg-
alakulása óta a közbiztonság ja-
vításán dolgozik. A mezőőrség 
felállítása, a rendőrség, a pol-
gárőrcsoportok és a közterület-
felügyelet munkájának össze-
hangolása, a rendőrségi pontok 
kialakítása mind ezt szolgálja. 
Természetesen nem lehet azon-
nal csodát tenni, de a tapasz-
talatok biztatóak, és tovább 
dolgozunk a siker érdekében 
– mondta az alpolgármester. – 

Ezért kérem a képviselőtársai-
mat és mindenki mást, hogy ne 
tévesszék meg hamis adatokkal a 
lakosságot, mert azok ok nélkül 
okoznak nyugtalanságot a kerü-
letiek körében. Hasznosabb, ha 
együtt dolgozunk a rend megte-
remtésén.

miNdeN, ami 
szeNt imre
Lakitelekkel és Nyárád szentim-
ré vel közösen Pestszentimre 
szer vezheti meg 2014-ben a 
Szent Imre nevét viselő magyar-
lakta települések nemzetközi 

találkozóját. A kezdeményezés 
2007-re, Szent Imre herceg szü-
letésének millenniumára nyúlik 
vissza, amikor Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke javas-
latára emlékbizottság alakult az 
említett települések képviselői-
ből. Azóta a résztvevők minden 
évben két közös rendezvényt 
szerveznek: egyet Erdélyben, 
egyet az anyaországban. A 2012. 
augusztus 31-i csíkszentimrei 
találkozón a tagok eldöntötték, 
hogy az önkormányzatok közös 
munkájára szorítkozó együtt-
működést kiterjesztik a civil 
szférára is. Ugyanezen a találko-

zón a XVIII. kerület képviselője 
szándéknyilatkozatot adott ki, 
amelyben vállalta, hogy 2014-
ben Pestszentimre is bekapcso-
lódik a magyarországi találkozó 
megszervezésébe.

Vállalták a 
feNNtartást
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a jövőben is vállalja 
az oktatási és nevelési intézmé-
nyek fenntartását. A módosí-
tott köznevelési törvény értel-
mében 2013. január 1-jétől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központon keresztül az állam 
lesz az intézmények fenntartó-
ja. Az intézmények azonban to-
vábbra is önkormányzati ingat-
lanokban működnek tovább, s a 
működéshez szükséges ingó és 
ingatlanvagyon kezelése az ön-
kormányzatok feladata, ameny-
nyiben nyilatkoznak arról, hogy 
vállalják azt. A testület a mű-
ködtetésre szavazott.

épül a parkoló
Hamarosan megkezdődik a 
Lőrinci Sportcsarnok előtt an-
nak a két, mozgáskorlátozottak 
számára fenntartott parkolónak 

a kialakítása, amelynek finan-
szírozását Lévai István Zoltán 
saját zsebből vállalta. Az alpol-
gármester korábban figyelmet-
lenül parkolt a Pestszentimrei 
Sportkastély előtt: nem szándé-
kosan ugyan, de autójával beállt 
egy mozgáskorlátozottak szá-
mára fenntartott helyre. Jóvá-
tételül ajánlotta fel egy korábbi 
testületi ülésen, hogy a Lőrinci 
Sportcsarnok előtt, ahol hiány 
van ilyen parkolóhelyekből, az 
önkormányzat segítségével, de 
az ő költségére kialakítanak egy 
teljesen új helyet, egy meglévő 
beállót pedig átalakítanak erre 
a célra.

− Az önkormányzat pályá-
zott a sportcsarnok és környeze-
te felújítására, ezért mostanáig 
vártam ezzel a lépéssel. Mivel 
azonban a pályázat nem nyert, 
nem kell várni a tervek elkészí-
tésével, így a két parkolóhelyet 
október végéig kialakítjuk – 
mondta.

két új 
sportpálya

Lévai István Zoltán javasla-
tára, benyújtja pályázatát az ön-
kormányzat az MLSZ-hez azért, 
hogy két új sportpálya épülhes-
sen a kerületben: egy a Táncsics 
utcában, egy a Thököly úton. A 
két műfüves futballpályát első-
sorban a kerületiek használhat-
ják majd, valamint – a pályá-
zati feltételeknek megfelelően 
– évente összesen 20 napon az 
MLSZ ingyenesen. Az önkor-
mányzat dönthet továbbá arról 
is, hogy a költségek megtérülése 
érdekében egyes idősávokban 
bérbe adja a létesítményeket. 
Ezzel kapcsolatban vetette fel 
Petrovai László (LMP), hogy a 
16 és 22 óra közötti sávban ne 
ingyenesen lehessen használni 
a pályákat, hiszen ez az az idő-
szak, amikor a legsikeresebb 
lehet a bérbeadás. Az alpolgár-
mester elfogadta a javaslatot, s 
az épülő két pálya leendő üze-
meltetője, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. figyelem-
be veszi majd azt az üzemelete-
tési rend kialakításakor. 

a fejLesztések éve
Már az ősszel több új építkezést indít el az önkormányzat

nyugdíjas: 
– Bár hallottam már róla, sajnos 
nem sokat tudok Krepuska Gé-
záról, de fontosnak tartom, hogy 
megismerjük a kerület és különö-
sen Pestszentimre történelméhez 
kapcsolódó személyeket, és ezért 
nagyon jó ötletnek tartom, csak 
támogatni tudom ezt a tervet.

papírfeldolgozó: 
– Jó elképzelésnek tartom, hogy 
olyasvalakinek a nevét őriz-
ze meg a kerület, aki orvos-
ként és földbirtokosként is jó 
ügyet szolgált. Elég sokat tett 
a Pestszentimrén élőkért. Úgy 
gondolom, hogy Krepuska Géza 
már ismert annyira a kerületben, 
hogy megőrizzük az emlékét. 

vendéglátós: 
– Jó ötletnek tartom, sőt akár 
annak is örülnék, ha a Havan-
na-lakótelep kapná meg a nevét. 
Havanna mégsem a testvér-
városunk. A viccet félretéve jó 
dolog, hogy a kerülethez kötődő 
ismert személyiségről neveznek el 
városrészt.

nyugdíjas:
 – Egyre többet hallunk és tud-
hatunk Krepuska Gézáról, aki 
minden tiszteletet megérdemel. 
Nekem nagyon tetszik az ötlet. 
Ha az én szavam is számít, akkor 
azt mondom, hogy nevezzék el 
nyugodtan róla azt a városrészt, 
mert olyan ember volt, akire 
valamennyien büszkék lehetünk.

Egyetért-e azzal, hogy Krepuska Gézáról 
nevezzék el az eddig névtelen imrei városrészt?

hegedűsné márton erzséBet horváth BélA András rolAnd nAgy zsigmondné 
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VENDÉG LEHET 
A FőVÁrOS 
szokatlan 1956-os emlékmű átadásával tiszteleg a 
kerület, november 4-én a forradalom hősei előtt. Az 
új mementónál az egész főváros ünnepelhet majd 
együtt.

Nemcsak a kerületé, hanem egész Budapesté lesz az az 1956-os 
emlékmű, amely november 4-ig épül meg a Hargita téren.

− Méltó emléket szeretnénk állítani 1956 kerületi hőseinek. 
A Hargita téren kialakítandó emlékhely alkalmas lehet arra is, 
hogy egész Budapest együtt emlékezzék ott a forradalomra – 
mondta Ughy Attila polgármester a képviselő-testület szeptem-
ber 27-i ülésén.

A testületi ülés meghívott vendégeként Schmidt Mária, a 
Terror Háza Múzeum főigazgatója elmondta, hogy a Felvonulá-
si téren korábban épített emlékmű nem váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket: nem tud érvényesülni az ottani térben. Ezért 
a főváros is támogatja, hogy egy olyan emlékhely jöjjön létre 
Pestszentlőrincen, ahol akár az egész főváros tarthat megemlé-
kezéseket.

− A XVIII. kerület büszke lehet majd arra, hogy az egész fővá-
rosnak épített emlékhelyet – mondta Schmidt Mária. – Tervünk 
az, hogy emléktáblát kapjon majd az egykori Fröhling-pékség is, 
ahol a legvéresebb helyi forradalmi események zajlottak. Az em-
lékmű és az emléktábla között pedig az ünnepeken fáklyás felvo-
nulással emlékezhetne a kerület lakossága a hősökre. 

A Hargita téri emlékmű egyébként azokból a régi gránit koc-
kakövekből áll össze, amelyekkel egykor az utcákat fedték, és 
mindegyik kockán egy-egy hős neve lesz olvasható.

Az alkotás egyik oldalán az 1956-os évszám, a másik oldalán 
a Fadrusz-feszület negatív lenyomata lesz látható. Az emlékmű-
vet érintőképernyős számítógépes terminál egészíti ki, amely az 
elesett hősökről tartalmaz majd dokumentumokat. Mindezek 
költségeit az önkormányzat állja.

Az ellenzék képviselői szerint jobb lett volna egy másik közte-
rületet választani a mementó számára, mert így a Hargita téren 
álló Fadrusz-kereszt kevésbé tud érvényesülni. Petrovai László 
(LMP) úgy fogalmazott, hogy hosszabb előkészítéssel, átgon-
doltabban lehetne tervezni. Magát a kezdeményezést azonban 
mindenki támogatta, és a testület végül a november 4-i átadás 
mellett döntött.

➜ K. gy.

lévai istván zoltán alpolgármester a sportcsarnoknál saját költségén két mozgássérült parkolót alakíttat ki 
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Legyen 
természetes 
a környezet 
védelme
A kerületi általános iskolásoknak meg-
hirdetett környezetvédelmi vetélke-
dő és zöldplakát-pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetését és díjátadóját 
október 4-én tartották meg a Kondor 
Béla Közösségi házban. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányza-
ta az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. (ICI) 
közreműködésével, tavasszal háromfordulós 
környezetvédelmi vetélkedőt és „Plakátold ki te 
a kerületet!” címmel zöldplakát-pályázatot hir-
detett meg. A cél az volt, hogy népszerűsítsék 
a kerületi környezetvédelmi portálokat (zold18.
hu, zoldmuzeum.hu), aktivizálják a fiatalokat és 
erősítsék a környezettudatos szemléletmódot.

A vetélkedőn 7 felsős és 2 alsós csapat, va-
lamint 30 egyéni versenyző vett részt.  A díja-
kat Lévai István Zoltán alpolgármester, Kirrné 
Feicht Ágnes, az önkormányzat környezetvédel-
mi csoportjának vezetője és Pintér Ferenc, az 
ICI Zrt. vezérigazgatója adta át a legtöbb pontot 
elérő diákoknak és a plakátpályázat győztesei-
nek. (Ez utóbbin három első helyezés született.) 
A legjobb plakátokat kihelyezik a helyi általános 
iskolákban, művelődési és közintézményekben. 

– Környezetvédelmi vetélkedőt már több 
alkalommal rendezett az önkormányzat, pla-
kátpályázatot azonban most először – mondta 
Lévai István Zoltán. – Úgy gondoljuk, kellenek 
olyan fórumok, amelyeken a leginkább érintet-
tek, vagyis a gyerekek játékosan szerezhetnek 
ismereteket a környezetvédelemről, hogy fel-
nőttként egy olyan generációnak a tagjai lehes-
senek, amelyik már környezettudatosabban él. 

 – Az önkormányzat korábban nyert egy 
környezetvédelmi pályázaton, ennek révén nyílt 
lehetőség arra, hogy a diákok folyamatosan 
mérjék a környezet állapotát – az időjárást, a 
légszennyezettséget, a pollenadatokkal össze-
függésben a szélirányt, a szélsebességet, a hő-
mérsékletet, a légnyomást és a csapadék meny-
nyiségét – sorolta Pintér Ferenc.  – A konkrét 
mérések nyomán elmondtuk a gyerekeknek, 
hogy miként hat az emberi szervezetre például 
a szennyezett levegő...  Így sokkal jobban elsa-
játítják a környezettudatos gondolkodásmó-
dot, mintha csak elméletben hallanának róla.   
– A bátyám 7. osztályos korában lett öko ak ti-
vista, és én is kedvet kaptam hozzá  – mesélte 
Nagy Péter, az  Eötvös iskola 6. osztályos tanu ló-
ja, a plakátpályázat egyik nyertese.  Azóta rend-
szeresen részt veszek a kerületi rendezvé nyeken, 
ahol az érdeklődők megtekinthetik a különböző 
mérőműszereket, és elmondom, hogy mire szol-
gálnak és miként működnek azok. 

➜ fülep erzsébet

Tisztelt 
Szerkesztőség! 
 
A nyugdíjas pedagógus-szakszervezeti tagok 
nevében szeretnék köszönetet mondani az 
önkormányzat vezetőinek, akik lehetővé tették, 
hogy ebben az évben buszos kirándulásokon 
vegyünk részt. Kollégáim többsége 70–80 
év között vagy a fölött van, s már nem a 
legjobb egészségnek örvend. Az önkormányzat 
által biztosított busz segítségével csodálatos 
élményekben lehetett részünk. Megnéztük a 
bakonybéli Pannon Csillagdát, gyönyörködtünk 
a Hubertlaki-tó élővilágában. Tisza-tavi 
kirándulásunk  során  meglátogattuk a 
kiskörei duzzasztóművet és vízlépcsőt, 
bebarangoltuk a poroszlói vízi tanösvényt, 
és megcsodáltuk Magyarország legnagyobb 
édesvízi akváriumát. Köszönjük a segítséget! 

OrOSZ PIrOSKA
a  csoport programszervezője

Változott 
a menetrend
több, a kerületen áthaladó BKv-busz-
járat is módosított útvonalon jár októ-
ber 1. óta.

A Budapestì Közlekedési Központ (BKK) tá-
jékoztatása szerint változott a 93-as és a 103-
as menetrendje.  Az 54-es és 55-ös vonalán a 
hétvégi napokon csuklós helyett szóló buszok 
járnak, de sűrűbben közlekednek. Hétvégén 
délután az 54-es váltakozó 20-40 perces köve-
tés helyett egységesen 30, mig az 55-ös 60 he-
lyett 30 percenként közlekedik. A módosítással 
a két járat közös szakaszán – a Boráros tér és 
Pestszentimre között – 20 helyett 15 percre sű-
rűsödött a követési idő.

A 84E gyorsjárat üzemideje kibővült:  20 óra 
helyett 21 órakor indul az utolsó járat a Határ 
úti metróállomásról. Hétvégi napokon a 84E a 
korábbi 14.59-es üzemzárás helyett jelentősen 
tovább, 21 óráig közlekedik, javítva Gyál köz-
lekedési lehetőségeìt. A 84E jelzésű autóbusz-
ok sűrübben közlekednek,  óránként 3 helyett 
4 járat indul a Határ útról, így 15 percenként 
követésik egymást. 

A Pestszentlőrinc és a repülőtér bezárt ter-
minálja között közlekedő autóbuszon szombat 
délelőttönként a kevés utas miatt a követési idő 
15-ről 20 percre nő. 

A rákóczi hídon át közlekedő 103-as autó-
buszok vonala melletti területek gyorsan fej-
lődnek, több szórakoztató létesítmény is nyílt. 
Így elsősorban a csúcsidőszakokon kívüli nőtt 
meg az utasszám. Ennek megfelelően sűrűbben 
indulnak a buszok: munkanapokon délelőtt 10 
percenként, hétvégén 12 percenként. 

A késő esti utazások jobb kiszolgálása érde-
kében növelték a járat üzemidejét is: az Etele 
tértől 22.40 helyett 23.30-kor, a Népliget felől 
23.28 helyett 23.56-kor indulnak majd az utolsó 
járatok. 

Külön 
emlékeztek

A szocialisták Xviii. kerületi szervezete 
az aradi vértanúk emléknapján, októ-
ber 6-án délelőtt Kiss ernő emléktáb-
lájánál külön megemlékezést tartott. 

A gazdag örmény családból származó Kiss 
Ernő – Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid és 
Schweidel József mellett – egyike volt azon négy 
mártírnak, akiknek ítéletét kötél általi halálról 
a katonatiszthez méltó, golyó általi kivégzésre 
módosították. Az altábornagy az első sortűz 
után állva maradt, mert csak a vállát érte a lö-
vés, és egyes források szerint ekkor ő maga ve-
zényelt tüzet a kivégzőosztagnak.

– Meggyőződéssel vallom, hogy fontos em-
lékeznünk azokra a hősökre, akik sorsfordító 
időkben a legdrágábbat, az életüket áldozták 
egy nemes ügy, a nemzeti összetartozás érdeké-
ben – mondta a koszorúzást felvezetve Kucsák 
László országgyűlési képviselő, alpolgármester, 
aki sorra idézett a vértanúk utolsó gondolatai-
ból. 

Kiss Ernő a következő szavakkal lépett a 
kivégzőosztag elé: „Istenem, az újkor ifjúsága 
egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, vir-
rasztok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé 
legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Ezután Igric Balázs, a Dohnányi Ernő Ze-

neiskola tanára Händel C-moll concertójának 
Grave tételét adta elő trombitán. Az emléktáblá-
nál Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata nevében Kucsák László és Lévai István 
Zoltán alpolgármester, a polgármesteri hivatal 
nevében Pilcsák Csaba jegyző, a XVIII. kerületi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
Nazarjan Hamlet helyezett el koszorút. A többi 
helyi nemzetiségi önkormányzat képviseleté-
ben Gecov Dancso (bolgár), Papadimitropulosz 
Harimidosz (görög), Lakatos László (roma), 
Krányec Ferenc (szlovén), a Fidesz XVIII. kerüle-
ti szervezete nevében Kardos Gábor, a Jobbik ré-
széről Hartaházi Miklós, a Kereszténydemokrata 
Néppárt nevében Csomó Tamás alpolgármester 
és Kiss István, az LMP képviseletében Petrovai 
László, a Nemzeti Fórum XVIII. kerületi szerve-
zete nevében Sántha Gábor helyezte el a megem-
lékezés virágait. Ugyancsak virággal emlékezett 
az aradi vértanúkra a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület XVIII. kerületi nyugdíjas szakcso-
portja és a kerületi óvodavezetők képviselője.

➜ P. a.

A vértanúk emléke a nemzeti 
összetartozást jelképezi 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúira emlékeztek októ-
ber 5-én az önkormányzat, a kerületi pártok, nemzetiségi önkormányzatok és civil 
szervezetek képviselői, Kiss ernő honvéd altábornagy emléktáblájánál.

rendet raktak a reptéri úton
Két kilométernyi útszakaszt tisztítottak meg a gaztól a Ferihegyi út mellett a város-
gazda Xviii. kerület nonprofit zrt. és a BKK-Közút zrt. munkatársai.

Mintegy két kilométernyi gazos, rendezetlen út-
padkát tisztítottak meg a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. munkatársai a BKK-Közúttal 
együttműködve a Ferihegyi úton. Az 1-es és a 2-es 
terminál közötti szakaszról 7 tonna gyomot szed-
tek ki, és szállítottak el a társaság telephelyére. A 
Városgazda 4 munkatárssal és 10 közfoglalkozta-

tott kollégával végezte a teljesen elgazosodott te-
rület tisztítását, a BKK-Közút Zrt. a munkálatok 
idejére az útlezárást biztosította.  Mind az önkor-
mányzat, mind pedig a feladatokat kivitelező Vá-
rosgazda kiemelt feladatként kezeli a kerület elha-
nyagolt, gazzal benőtt útszakaszainak rendszeres 
karbantartását.
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

� a XViii. kerület 
önkormányzata 
elkötelezte ma-

gát egy hosszú távú, 
a repülőtér környékét 
érintő fejlesztési kon-
cepció kidolgozására. 
az európai uniós airled 
projekt – amelyben 
vezető partnerként vesz 
részt pestszentlőrinc-
pestszentimre – célja a 
közép-európai repülő-
terek vonzáskörzetének 
integrált fejlesztése. a 
programban mellettünk 
a lengyel mazovia, a 
szlovén gorenjska és az 
olasz emilia-romagna 
tartomány vesz részt.

A légikikötők és azok környéké-
nek gazdasági fejlesztése világ-
szerte egyre jellemzőbb. A re-
pülőterekhez köthető fejlesztési 
tervek keretében várostervezési 
és területfejlesztési szempon-
tokat is figyelembe vesznek a 
szakemberek. Éppen ezért a kö-
vetkező évtizedekben várható-
an még jobban felértékelődik a 
XVIII. kerület.

a repülőtér 
lehetőség
– A modern kor közlekedési 
csomópontja a repülőtér, amely 
a közvetlen környezetének sok 
fejfájást okoz – mondta Ughy 
Attila polgármester. – Zajjal, 
szennyezéssel, megnövekedett 
forgalommal jár. Viszont a re-
pülőtér lehetőség is. Munkahe-
lyeket, kapcsolatokat, verseny-
képességet, időmegtakarítást és 
számos más előnyt jelent. 

A polgármester úgy véli, 
hogy a Feriheggyel kapcsolatos 

gazdasági lehetőségek feltárása 
nagyszámú üzleti partner fi-
gyelmét kelti fel Budapesten és 
a programban részt vevő többi 
országban is. 

– Az airLED program szá-
mos olyan gondolatot fogalmaz 
meg, számos olyan célt és esz-
közt sorol fel, amelyek segítenek 
abban, hogy a jövőnk tervezése-
kor hatékonyan tudjunk építeni 
a meglévő adottságokra – muta-
tott rá Ughy Attila.

Hunyadi István városigazgató 
példaként említette, hogy léte-
zik már a Liszt Ferenc repülőtér 
közelében is olyan nívós szállo-
da, ahol az Európa különböző 
pontjairól érkező üzleti part-
nerek összejönnek és tárgyal-

nak, kihasználva Magyarország 
központi helyét a kontinensen, 
amivel időt és pénzt takaríta-
nak meg. A repülőtér közelségét 
kihasználó szolgáltatások kö-
rének bővülése közvetve vagy 
közvetlenül munkalehetőséget, 
megélhetést biztosíthat a kerület 
lakosainak. 

VároskéNt 
üzemelő
A közép-európai légikikötők 
vonzáskörzetének fejlesztése so-
rán logisztikai, közlekedési, terü-
letfejlesztési, környezetvédelmi 
és városépítészeti, valamint üz-
leti továbbá beruházásfejlesztési 
irányelveket vesznek figyelem-
be. A cél egy szinte önálló vá-
rosként működő, úgynevezett 
airport city, amelynek segítségé-
vel elérhető a repülőtéri terüle-
tek beillesztése a városfejlesztési 
koncepciókba.

– A kerület vezetősége tisztá-
ban van azzal, hogy egy ilyen té-
mát leghatékonyabban a hasonló 
adottságú régiókkal együttmű-
ködve lehet megbeszélni. Olyan 
régiókkal, amelyek egyetértenek 
abban, hogy a repülőterek von-
záskörzete lehetőségeket kínál a 
közép-európai régió versenyké-
pességének erősítésében – mond-
ta Hunyadi István.

fejleszteNi 
a közlekedést
A Central Europe Program kere-
tében megvalósuló airLED pro-
jektben partnerként négy közép-
európai régió – Budapest, a 
len gyel Mazovia, a szlovén 
Gorenjska és az olasz Emilia-
romagna tartomány – vesz 
részt.

– Közös elhatározás, hogy 
az airport cityvé válás érdeké-
ben kidolgozunk egy stratégiai 
rendszert, amely alapul szolgál-
hat más régiók fejlesztési elkép-
zeléseihez – tette hozzá a város-
igazgató.

Mindez olyan előkészítés-
sel jár, amelynek segítségével a 
résztvevők, így Budapest is, ké-
sőbb már kész tervekkel pályáz-
hatnak az uniós forrásokért. 

– Igen, nemcsak kerületi 
szinten gondolkodunk, hanem 
szeretnénk bevonni a fővárost 
is – mondta Hunyadi István, 
kiemelve, hogy a repülőtér és a 
város gazdasági összekapcsolá-
sa nem képzelhető el például a 
közlekedési infrastruktúra fej-
lesztése nélkül. 

az airLed program 
lehetőség a fejlődésre
 Vezető partnerként számít a kerületre az Európai Unió
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türelem Kell Az eredményességhez
az airled program által felvázolt fejlődési lehetőségek rendkívül vonzóak. 
a repülőterek szomszédságában, egymáshoz közel elérhető kényelmi 
szolgáltatások, vásárlási lehetőségek elsősorban az átutazóknak nyújtanak 
segítséget. az erre épülő vállalkozások pedig munkalehetőségeket teremtenek, 
budapesten nagyobbrészt a XViii. kerületi lakosoknak. Ugyanakkor most 
elsősorban türelemre van szükség, mivel az előkészítést követően 2014-től 
indulhatnak el a beruházások. 
– a problémák megoldása nem megy egyik napról a másikra. Nincs varázsbot 
vagy varázsige, amely gyors és minőségi változást tudna eredményezni. 
Viszont vannak elképzeléseink, ötleteink, lehetőségeink és nem utolsósorban 
tapasztalataink. a projekt kapcsán szeretnénk átadni ezeket a tapasztalatokat 
a velünk együttműködő régióknak, és tanulni tőlük is, hogy a segítségükkel 
javíthassuk a város vonzerejét, versenyképességét – mondta Ughy attila.

A Liszt Ferenc repülőtér hasz-
nálaton kívüli radartornyának 
négy sarkába telepített, négy 
különböző típusú és formájú 
szélturbina május óta termel 
áramot, amelyet a kísérlet idején 
egy akkumulátoros telep tárol. 
Az első negyedév adatai 7–8000 
kWh teljesítményt ígérnek, ami 
négy-öt család éves áramfo-
gyasztásának felel meg.

jeleNtős 
megtakarítás
A mérések alapján a négy turbi-
nával éves szinten csaknem 300 
ezer forint áramköltség takarít-
ható meg. 

– Az itt tesztelt függőleges 
tengelyű turbinákat főleg városi 

környezetben telepítik. Kis hely-
igényűek, és kisebb, már 2 m/s 
erősségű szélsebességnél is mű-
ködnek – mondta Kiss Ferenc, a 
BA környezetvédelmi vezetője. 
– Egyelőre az a célunk, hogy az 
akkumulátortelep bővítésével az 
A-porta melletti dolgozói par-
koló világítása teljes egészében 
megújuló energiaforrásból szár-
mazó árammal működjön.

Mivel a speciális szélterelő 
lapátok rögzítve vannak, mindig 
szélirányban állnak, így a vi-
szonylag kis sebességű és válto-
zó irányú széllökésekben is jobb 
hatásfokkal üzemelnek. A ter-
vek szerint a tesztelt turbinatí-
pusok közül a leghatékonyabból 
a repülőtér más szeles pontjaira 
is telepítenek majd.

Napkollektor
A repülőtéren egyéb környezet-
védelmi berendezések is találha-
tók. A kifutópályáknak, a repü-
lőgépek állóhelyeinek, valamint 
az irányítótorony fénytechnikai 
rendszerének áramellátását és 
ez utóbbi melegvíz-ellátását 
napkollektor segíti. Sikerült 
csökkenteni a földgázfelhasz-
nálást is, így tavaly összesen 80 
gigajoule mennyiségű energiát 
takarítottak meg.

– A repülőtéren jobb a levegő 

minősége, mint a városban. A 
légszennyezettséget két mérő-
állomáson folyamatosan figyel-
jük, és az adatokat összehason-
lítjuk a meteorológiai szolgálat 
adataival – mondta Kiss Ferenc. 
– Amíg gurulnak, ki-beállnak a 
gépek, addig a motorjuk alapjá-
raton megy, valóban nagy meny-
nyiségű károsanyag-kibocsátás 
a felszálláskor mérhető. Azon-
ban a földön is sokat tehetünk 
a jobb levegőminőségért. Példá-
ul korlátozzuk a guruló gépek 
hajtóműhasználatát, hiszen egy 
hajtómű is elég egy légcsavaros 
gépnek ahhoz, hogy guruljon.

A földön a repülőgépek egy 
segédhajtóművel termelik a fe-
délzeti műszerek működéséhez 
szükséges áramot, de a reptere-
ken a nem környezetszennyező 
földi áramforrás használatára is 
lehetőség van, sőt a Liszt Ferenc 
repülőtér néhány állóhelyén 
kötelezik is erre a légitársasá-
gokat.

tisztább üzem
Télen arra is figyelni kell, hogy 
hova kerül a gépek jégtelenítésé-
hez használt folyadék. 

– A csapadékkal, hólével, 
jégtelenítővel szennyezett vizet 
egy csatornarendszer segítségé-
vel összegyűjtjük, és ügyelünk 
arra, hogy se a Gyáli-patakba, 
se a ráckevei-Duna-ágba ne 
kerüljön ebből a nem is annyi-
ra mérgező, mint inkább magas 
szervesanyag-tartalmú folya-
dékból – mondta Kiss Ferenc. 
– A vízvédelem érdekében mű-
ködtetünk egy megfigyelőállo-
mást, ahol percenként történik 
mintavétel, és ennek alapján 
döntjük el, hogy a szennyvizet 
a Fővárosi Csatornázási Művek 
tisztítójába irányítsuk-e, vagy 
elegendő, ha kiengedjük a 4 ki-
lométeres csatornaszakaszon, 
mert mire a Gyáli-patakba ke-
rül, addigra kellőképpen felhí-
gul, és nem szennyez.

SIKErESEN VIZSGÁZTAK 
A SZÉLTUrBINÁK
Skandináv környezetvédelmi mintát követnének a Liszt Ferenc repülőtéren

a skycourt az első látványos változás, ám a légikikötő a kerület további fejlesztését is elősegítheti

Az erős nyári viharok idején is sikeresen vizsgáztak a 
repülőtéri szélturbinák, amelyeket egy környezetvédel-
mi célú kutatás-fejlesztési program keretében állított 
üzembe a Budapest Airport (BA). A program elsődle-
ges célja az, hogy a megújuló energiaforrások széle-
sebb körű alkalmazásával csökkenjen a szén-dioxid-
kibocsátás. 

még töBB megúJUló energiárA vAn szüKség
A rendkívüli mértékben megnövekedett forgalom miatt az elmúlt évtizedben a vi-
lág repülőterein is egyre inkább előtérbe került a környezetvédelem, az alternatív 
energiaforrások egyre szélesebb körű használata.
– egy repülőtér már csak a méreteinél fogva is úgy működik, mint egy város – 
mondta Kiss Ferenc. – A nagyszámú épületben a szennyvíz- és ivóvízkezelés, az 
energiafelhasználás ésszerűsítése ugyanolyan feladatot jelent, mint egy város-
ban. Kiemelten fontos a csapadékvíz-elvezetés megoldása, az élővizek védelme, 
valamint az alternatív energiaforrások alkalmazása. 
A környezetvédelmi vezető hozzátette, hogy a megújuló energia felhasználásában 
a skandináv repülőterek példát mutatnak, van mit tanulni tőlük, és a 
tapasztalataikra építve itthon is előre lehetne lépni.
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6 Tizenegy szelektív hulladékgyűjtő szigetet kerítenek be az önkormányzat kéréséreKözélet

� tizenegy sze-
lektív hulladék-
gyűjtő szigetet 

kerítenek be, az ön-
kormányzat kérésére 
a Városgazda XViii. 
kerület Nonprofit zrt. 
munkatársai, hogy 
illetéktelenek ne tud-
ják kiszedni azokból 
a szemetet.

PusKás attila   

A szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek környékén tapasztalható 
gondokkal legutóbbi számunk-
ban is foglalkoztunk. Első lé-
pésként Lévai István Zoltán 
alpolgármester kérésére fi gye  lő-
szol gálatot hozott létre a Vá ros -
gaz da XVIII. kerület Non profit 
Zrt. a rendőrség, a közterület-
fel  ügyelet, a rákosmenti Me zei 
őrszolgálat, a lőrinci, az er zsé-
bet-bélatelepi és az imrei pol-
gárőrség összefogásával. Mind    ez 
azonban önmagában nem elég, 
hiszen lehet minden gyűjtőszi-
getet 24 órában őrizni vagy fi-
gyelni.

A probléma nemcsak kerü-
letünkben jelentkezik, hanem 
szinte mindenhol, ahol színes 
szemétgyűjtők találhatók. A leg-
nagyobb gondot az okozza, hogy 
– elsősorban a hajléktalanok – 
felborogatják azokat, majd miu-
tán kiszedték a számukra értékes 
hulladékot, gusztustalan szemét-
kupacokat hagynak maguk után.

– A gyűjtögetők elsősorban 
a fémdobozokat, a műanyag pa-
lackokat és az üvegeket keresik, 
mert ezekből tudnak néhány 
forintot összeszedni, hogy va-
lamennyire fenntartsák magu-
kat. Ez a viselkedés sajnos még 
érthető is, de a felborogatott 

kuka és a szemét ott marad, 
nem beszélve arról, hogy a kör-
nyezetszennyezésen és a ron-
gáláson túl a zajos tevékenység 
is zavarja a lakók nyugalmát. 
Ezt igyekszünk a jövőben meg-
akadályozni azzal, hogy az ön-
kormányzat megrendelésére 11 

szelektív szigetet úgynevezett 
kalodával kerítünk be – mond-
ta Péntek Tamás, a Városgazda 
Zrt. Városüzemeltető Divíziójá-
nak vezetője.

A Barcika téren már koráb-
ban elkészült egy kaloda, és az 
újak is ehhez hasonlóak lesznek, 

a vasrudak betonba ágyazva vé-
dik majd a színes szeméttároló-
kat. A megoldás egyszerű, olcsó, 
de hatékony, mert amíg a sze-
métszállító autó daruval ki tudja 
emelni az ürítéshez a tárolókat, 
addig emberi erővel ezután már 
nem boríthatók fel.

Nagyobb Lehet 
a tisztaság
Figyelőszolgálattal és kalodával a rendezett környezetért

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

hatvanadik születés-
napját ünnepelte a zöld 
liget óvoda szeptember 
28-án az Ady endre utcai 
épület udvarán.

A négycsoportos óvoda 1952. 
május 15-én nyitotta meg a 
kapuit az Ady Endre utcában, 
majd a nyolcvanas években a 
rákóczi utcai Bagolyvár tag-
óvodával bővült, aminek az a 
története, hogy repei József és 

felesége a kerületnek ajándé-
kozta az ingatlant, azzal a ki-
kötéssel, hogy ott gyermekin-
tézményt kell létrehozni.  

Ahogy az óvoda neve is jel-
zi, az intézmény fontos nevelési 
feladatának tekinti, hogy ter-
mészeti környezetet teremtsen 
a gyerekek számára. A törek-
vést már a Virágos Magyar-
országért országos környezet-
szépítő verseny zsűrije is több 
alkalommal díjazta. A Szebb, 

virágosabb kerületünkért pá-
lyázaton pedig végleg elnyerték 
a vándorserleget. A „Zöld óvo-
da” címet 2008-tól használhat-
ják.

  
Herpainé Ábrányi Dóra pálya-
kezdőként került a Zöld Li-
get óvodába, és két éve vezeti.   
– Az óvodánkban kiemelt sze-
repe van a kertgondozásnak, 
s a csoportszobák is sokféle 
növénynek, állatnak adnak 
otthont – mondta a vezető 
óvónő. – A kertünk a mada-
rak, halak, teknősök kedvelt 
helye.  A gyerekek gondozzák 
a növényeket, az állatokat, és 
arra is nagy figyelmet fordí-
tunk, hogy felismerjék, milyen 
káros hatással van a hulladék 
a környezetünkre. Szorgal-
mazzuk a szelektív hulladék-
gyűjtést, ami a papírgyűjtéssel 
és a komposztáló használatá-
val részben már megvalósult. 
A vezető óvónő hozzátette, 
hogy a környezetvédelmi zöld 
napok alkalmával is hangsú-
lyozzák a természet védelmé-
nek fontosságát. A szülőkkel 
munkadélutánokat és közös 
kirándulásokat szerveznek.  
A Zöld Liget óvoda 60. évfordu-
lója alkalmából rendezett ün-
nepségen Kucsák László alpol-
gármester köszöntőt mondott, 
Pándy Tamás pestszentimrei 
helytörténész pedig egy kis 
időutazásra vitte el a vendége-
ket: az intézmény megépülésé-
nek körülményeiről beszélt. Az 
óvoda apróságai verset mond-
tak, énekeltek és táncoltak. A 
zenét a Túri család szolgáltatta.  
Az ünnepségen részt vett 
Csabafi Róbert, a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat el-
nöke, a településrész önkor-
mányzati képviselője is.

➜ fülep erzsébet

IDőUTAZÁS 
A ZÖLD LIGET 
OVIVAL  

„ültess fát a 
kerületüNkNek!” 

pályázat
A pályázat célja: A helyi környezetvédelmi program és a 
zöldfelület-gazdálkodási koncepció alapján szeretnénk a ke-
rületünket, a környezetünket szebbé, tisztábbá tenni.
A környezettudatos nevelés és szemléletformálás jegyében, 
az egységes fasorok kialakítása érdekében fontos a közterü-
letek fásítása, figyelembe véve a már meglévő fákat.
A pályázatban részt vevők köre: A pályázaton a kerületi la-
kosok vehetnek részt.
A lebonyolítás módja:
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap 2012. október 
1-jétől vehető át ügyfélfogadási időben az önkormányzat 
ügyfélszolgálati irodáiban (Pestszentlőrinc, Üllői út 400., 
Pestszentimre, Ady Endre u. 100.).
A pályázattal kapcsolatban a 296-1423-as telefonszámon 
kérhető felvilágosítás.
A pályázatokat 2012. október 26-án 12.00 óráig kérjük be-
nyújtani.
Pályázatot az a lakos nyújthat be, akinek az ingatlana előtt 
nincs fa, vagy kevés a fa.
Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az 
igénylésben megjelölt közterületen szakszerűen ápolja, és 
hogy a fa esetleges eltünéséről, károsodásáról haladéktala-
nul értesíti a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és 
Műszaki Irodájának Környezetvédelmi Csoportját.
Az akcióban csak lombhullató díszfákra lehet pályázni. A 
kiültetendő fafajok meghatározásakor figyelembe kell venni 
az utca szélességét, a meglévő közművezetéket, a telepíten-
dő fák lombkoronaméretét, magasságát, illetve a 346/2008. 
(XII. 30.) korm.rendelet 1.§ (3) bekezdését: „A közutak mel-
letti fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába 
történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhaszná-
lásával történhet, amennyiben annak környezeti feltételei 
adottak.”
A fák szakszerű elültetését az önkormányzat vállalja, de a 
fenntartásukról az igénylőnek kell gondoskodnia.
A Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Környezetvédelmi 
Csoportja a nyertes pályázókat írásban értesíti.
A megadott határidőn túl beadott pályázatokat nem áll mó-
dunkban elfogadni.

A pályázatokat a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda 
Környezetvédelmi Csoportja bírálja el.
A bírálat módszere: Az egységes fasorok kialakítása érdeké-
ben az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy minden utca-
szakaszra a benyújtott pályázatok alapján egyetlen fafaj (fa-
sor) telepítését támogatja. A pályázat elbírálásakor előnyben 
részesíti a teljes utcaszakaszra, illetve lakótelepek esetében a 
háztömb előtti teljes területre benyújtott pályázatokat.
Bízunk abban, hogy a felhívásunkra sok pályázat érkezik!

Dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester

FolyAmAtosAn 
leAdhAtó A 
veszélyes 
hUllAdéK
Az év közbeni 
sikeres 
gyűjtőakciókon túl 
a Jegenye fasor 15. 
mellett található 
hulladékudvarban 
folyamatosan 
leadható a 
háztartási 
veszélyes hulladék. 
A telep hétfőtől 
péntekig 10–18 
óráig, szombaton 
8–14 óráig tart 
nyitva. Alapvetően 
bármilyen 
veszélyes 
hulladék (használt 
sütőzsiradék, 
fáradt olaj, 
akkumulátor, 
elektronikai 
berendezések stb.), 
illetve papír- és 
műanyagszemét, 
italos doboz, 
valamint üveg 
leadható. Az 
átvevőhely 
telefonszáma 
06/30-481-1129, 
amelyen bővebb 
felvilágosítás 
kérhető a leadható 
hulladékról.



a jubileumon támcolva ünnepeltek az óvodások

tisztelt 
Xviii. Kerületi 
vállAlKozó!

a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara XViii. kerületi 

tagszervezete vállalkozói 
adatbázist kíván létrehozni. 

a kamara azzal a céllal 
szeretné feltérképezni, 

összegyűjteni a működő 
kerületi vállalkozásokat, 
hogy a budapest XViii. 
kerület pestszentlőrinc-

pestszentimre 
önkormányzatának cégei 
által végzendő munkákhoz 
helyi vállalkozásokat tudjon 

javasolni. 
a korábbi adatbázis 

megújulásával a kamara 
lehetőséget teremt az 

önkormányzat számára 
minden kerületi vállalkozás 

profiljának pontosabb 
megismerésére. az 

adatbázis frissítése során 
a bkik önkéntes kamarai 

tagvállalkozásainak 
adataiban esetlegesen 

bekövetkezett változásokat 
is átvezetjük.  

a felhívás minden kerületi 
vállalkozásnak szól, s az 

adatszolgáltatás kizárólag 
önkéntes alapon történik! 

amennyiben a vállalkozását 
szerepeltetni kívánja az 

adatbázisunkban, kérjük, 
szíveskedjen felvenni 
a kapcsolatot a bkik 
szolgáltató irodájával 
az alább megadott 

elérhetőségek egyikén.
az adatbázis létrehozása 
közös érdekünk, a kerületi 
fejlesztések megvalósítását 

a helyi vállalkozások 
bevonásával kívánjuk 

elősegíteni. számítunk önre!
a budapesti kereskedelmi 

és iparkamara XViii. kerületi 
tagszervezete a kapott 
adatokat az információs 
önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról 
szóló 2011. évi cXii. törvény 
és a gazdasági kamarákról 

szóló 1999. évi cXXi. 
törvény rendelkezéseit 

betartva kezeli. 

bkik XViii-XiX. kerületi 
szolgáltató iroda

cím: 1185 budapest,  
üllői út 592.

telefon: +36-1 290-2350
e-mail: 18ker@bkik.hu

munkatárs: takács imre
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7KözéletIsmét nagy sikerrel zárult a vásári vigadalom

Az oldalt összeállította: Kovács viktor

� bár az októberi időjárás 
szeszélyesnek bizonyult, és 
egészen kora délutánig folya-

matosan lógott az eső lába a bókay-
kert fölött, mégis sokan felkeresték a 
ii. pestszentlőrinci Vasárnapi Vásári 
Vigadalmat, ahol számtalan kézmű-
ves és népművészeti portéka mellett 
néptáncegyütteseket, sőt lovas- és 
íjászbemutatót is láthatott a közön-
ség.

Nemcsak a kerületből, de az ország minden részé-
ből érkeztek árusok. Hónapokkal ezelőtt, amikor 
a Zöld Sorompó Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület megkezdte a szervezést, még nem sej-
tették, hogy az utolsó napokban lesznek olyan 
árusok, akiknek nehéz szívvel ugyan, de helyhi-
ány miatt nemet kell mondani, hiszen a vendég-
látósok mellett már 93 árus jelentkezését fogadták 
el. A rendezvény védnöke Ughy Attila polgármes-
ter volt, aki köszöntőjében méltatta a Budapesten 
egyedülálló vásári vigadalmat. Valóban ritkaság-
számba menő dolgokat láthattunk, az egyesület-
nek még egy igazi kovácsműhelyt is sikerült felál-
líttatnia, ahol izzó parázsban engedelmeskedtek a 
különböző fémek.  

– Szerencsepatkókat készítünk, régen az igazi 
patkót is így csinálták. Csupán annyiban külön-
bözik az elkészítési mód, hogy a rendes – nagyobb 
méretű – lópatkót kilyukasztották. Ahhoz, hogy 
formálni lehessen a fémet, 1000-1100 °C fokos hő-
mérsékletet kell elérni. Örülünk, hogy meghívtak 
bennünket, mert ilyen fesztiválokon próbáljuk 
népszerűsíteni ezt a szakmát és a munkánkat – 
mesélte Lengyel Sándor kovácsmester, akitől azt is 
megtudtuk, hogy a pár perces szerencsepatkóval 
ellentétben egy vaskerítés elkészítése bizony több 
hónapig is eltart.

Virágkosár sziVárVáNNyal
A Bács-Kiskun megyében található Hartából is 
érkeztek árusok. A sátruk előtt nem véletlenül 
tolongtak az emberek, hiszen gyönyörű kézzel 
festett dísztárgyakat lehetett ott megcsodálni és 
megvásárolni.

– A hartai népművészetet hoztuk el, az ottani 
bútorfestészetnek több mint kétszáz éves hagyo-
mánya van. Elsősorban nagy bútorokra, ágyakra, 

asztalokra, szekrényekre kell gondolni, de mi ezt 
most piciben mutatjuk meg. Mindegyik kézzel 
festett termék, az alapszín mindig kék, erre jön a 
négy felső szín és a jellegzetes motívum, a kosár-
ból kiinduló virágcsokor, amelyet szivárvány fog 
közre – magyarázta a hartai bútorfestészet alapja-
it Schneider Péterné népművész.

fiNomságok házilag
A gasztronómiai ínyenceknek is volt miből vá-
logatniuk a vásáron. A XVII. kerületből érkezett 
Szabó Kata fehér tejből és kecsketejből készült 
sajtkülönlegességeket kínált az érdeklődőknek. 

– Gomba hozzáadásával készítjük a túrót és a 
sajtot. A savóból készült sajtunk különösen egész-
séges, magas kalciumtartalma miatt a kismamák-
nak remek étrend-kiegészítő – hívta fel a figyel-
met Szabó Kata.

dióból Vitorlás
A kreatív és a népi játékokat kedvelő gyerekek is 
találtak itt kedvükre valót, ők a kézműves házban 
tölthették el hasznosan az időt.

– Olyan kézműves tevékenységre van módjuk 
a gyerekeknek, amelynek keretében termésekből, 

például fenyőtobozból, dióhéjból különféle játéko-
kat készíthetnek, vághatnak, ragaszthatnak. Most 
például épp hajót gyártunk. Úgy gondolom, ez 
kiválóan illeszkedik a mai nap hangulatához. Na-
gyon örülök, hogy a Szivárvány óvodát kérték fel 
arra, hogy vezesse ezt a kézműves házat. Nevelé-
si programunkban alapvető a népi hagyományok 
ápolása, éppen ezért az óvodában is rendszeresen 
foglalkozunk ezzel, múlt héten pedig egy szüreti 
mulatságon barkácsoltunk – mondta el Horváthné 
Kapocsi Anikó, az óvoda vezetője.

szíNpadi forgatag
Délelőttől délutánig hallgathattuk és nézhettük a 
tánc- és zenei tudásukat a nagyszínpadon bemu-
tató, népviseletbe öltözött gyerekeket és felnőtte-
ket. Az Ady Endre Utcai Általános Iskola diákjai 
ezúttal a citeraművészetükkel nyűgözték le a kö-
zönséget. 

– Édesapámtól tanultam citerázni, aki még az 
ő apjától tanulta. Annak idején a fonóban vagy 
a kukoricahántás alatt énekeltek, zenéltek. Az 
iskolában jelenleg 39 gyereket tanítok citerázni, 
s nagyon örültünk a meghívásnak, hogy be tud-
tuk mutatni ezt a szép népi hangszert. Fontosak 

az ilyen jellegű rendezvények, mivel óriási érté-
ket képvisel a hagyományok ápolása, csak ebből 
tudunk építkezni – mondta Kabály Adrienn nép-
dalkör-vezető és citeraoktató, akinek remek mun-
káját mutatja, hogy a tanítványai tavaly nyertek 
egy nemzetközi népzenei versenyen, amelynek 
jutalma adriai utazás volt. Szintén a népi hagyo-
mányok fontosságára, ezen belül a népzene mű-
velésének jelentőségére hívta fel a figyelmet Szűcs 
Sándor zongora- és brácsaművész:

– Az ember próbál valami értéket felfedezni 
az életben. A népzene, a néptánc gerincet, tartást 
ad egy népnek, rólunk szól, azt fejezi ki, hogy kik 
is vagyunk valójában. Különösen fontos, hogy a 
gyerekekkel megszerettessük, alternatívát kínálva 
számukra a mai rohanó világban – hangsúlyozta 
a zenész, aki többek között a rózsa Művelődési 
Ház havi táncházában szórakoztatja muzsikájával 
a gyerekeket és a felnőtteket.

hagyomáNyteremtés 
hagyomáNyápoLássaL 

Két év alatt közönségsiker lett a pestszentlőrinci vigadalom 

egy remeK nAP sUmmáJA
pethő ágota főszervezőt a folyamatos konferálás és díjkiosztás közepette csak 
nehezen sikerült utolérni, de szerencsére annyi ideje azért volt, hogy megnézze a 
kassai lovasíjász iskola bemutatóját, amely a közönség rajongása miatt az ígért fél 
óra helyett több mint egy órán keresztül tartott. az akadályugratás mellett a vágta 
közben való célba lövés alatt is jót izgulhattunk. 
– Nagyon örülök, hogy el tudtak jönni, hiszen délelőtt még egy nemzetközi 
versenyen vettek részt az íjászok – magyarázta pethő ágota, a zöld sorompó 
kulturális és környezetvédelmi egyesület elnöke –, és természetesen mindenkinek 
örülök, aki megtisztelt bennünket a jelenlétével. az elmúlt három hónapban nagyon 
sokat dolgoztunk, aminek köszönhetően annyira elterjedt a hírünk, hogy sajnos sok 
árusnak nemet kellett mondanunk a telt ház miatt. jó érzés, hogy sokaknak fontos a 
hagyományok ápolása. azt hiszem, a vásár kiválóan megmutatta, hogy milyen szép 
a népművészetünk, és milyen csodálatos néphagyományaink vannak. köszönetemet 
fejezem ki mindenkinek, aki közreműködött, az óvónőknek a szivárvány óvodából, 
akik egész nap kézműves foglalkozást tartottak, a sonore vegyeskarnak, a tébláb 
iskola együttesének, a tanároknak, a gyerekeknek, a segítőkész szülőknek, 
egyszóval mindenkinek azért, hogy ilyen remek napot tölthettünk együtt a bókay-
kertben.

A riKKAntás művészete
sokan talán nem is gondolnák, 
de egy vásáron a kikiáltó 
embereknek is fontos szerepük 
van. Afféle pásztorként is 
felfoghatjuk őket, akik jó irányba 
terelik a vásáron kóborló 
„nyájat”, vagyis becsalogatják az 
embereket.
– hetekkel a vásár előtt kezdtünk 
el dolgozni, de a helyszínen is 
sok egyeztetésre van szükség, 
hogy ki, mit konferál, amit aztán 
persze az élet mindig átír. én a 
mümü vagyok, azaz a mű „népi 
műsorközlő”, aki a kikiáltó mellett 
a közleményeket – és mindent, 
ami nem a rítusos eseményekhez 
tartozik – tudatja a közönséggel. 
A Bókay-kert hangosítása egy-
két kilométerre is elhallatszik, 
így az ember a megfelelő 
szövegekkel, rigmusokkal be 
tudja csábítani az embereket, 
továbbá a belső irányításon 
is sok múlik, hogy mikor hova 
invitáljuk a látogatókat – avatott 
be a konferálás rejtelmeibe toka 
Béla, a zöld sorompó egyesület 
tagja.
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8 Kultúra A kerítések nemcsak elválaszthatnak, össze is köthetnek

� a pestszen-
timrei közös-
ségi ház és 

a pestszentimre 
jövőműhely egyesü-
let „kerítéskiállítást” 
rendezett szeptem-
ber 29-én a pákozdi 
csata 164. évfor-
dulója tiszteletére a 
kandó téri nyugdíjas 
klub kerítésén. a 
kiállítás kísérő prog-
ramja a kandó téri 
iskola kondérpartija 
volt. 

Szokatlan, hogy művészeti al-
kotásoknak a kiállítóterem he-
lyett kerítés adjon teret. Pedig 
ez történt szeptember utolsó 
szombatján, amikor a 
Pestszentimrei Közösségi Ház 
(PIK) és a Pest szentimre Jövő-
műhely Egye  sület közösen ren-
dezett kiállítást a Kandó téri 
nyugdíjas klub kerítésén. A klub 
Lőrincen, de Imre határában 
található, a fenntartója pedig a 
PIK, ezért a szervezők úgy fo-
galmaztak, hogy ez az első 
pestszentimrei kerítés ki ál lítás. 
Többször elhangzott azon  ban, 
hogy a kiállítás Nádas di Mi hály 
szobrászművésznek, a Fe héren 
Feketén Galéria tulajdo no sának 
az ötlete, az ő beleegyezése és 
segítő keze által valósulhatott 
meg. 

– A kerítések nem elválasz-
tanak, hanem összekötnek min-
ket – mondta Nádasdi Mihály.  
– Ódor Katalin, a PIK igazgató-
ja megkeresett: hozzájárulok-e 
ahhoz, hogy ők is rendezzenek 

kerítésen szabadtéri tárlatot? 
Nagyon boldog voltam, hogy 
máshol is lesz ilyen kulturális 
program. 

a mihályokra 
is goNdoltak
– Azért is nagyszerű, hogy a 
Kandó Téri Általános Iskola 
ugyanezen a napon rendezte 
meg a családi napját, mert így 
nemcsak a környékbeli lakosok 
tekinthetik meg a szabadtéri 
tárlatot, hanem azok is, akik az 
iskolai programon vettek részt 
– mutatott rá Ódor Katalin. – 
Egy ilyen rendezvénynek, túl 
azon, hogy célja a műalkotások 
bemutatása, nagy a közösség-
kovácsoló ereje is. Több kerü-
leti alkotócsoport tagjai és helyi 
művészek egyénileg állítják ki a 
festményeiket, grafikáikat, fotó-
ikat, fából faragott alkotásaikat, 
valamint a PIK klubjának tagjai 
a kézimunkáikat. 

Miközben az alkotók az ut-
cán felállított fehér asztal mel-
lett beszélgettek, ha a járókelők 
érdeklődést mutattak, rögtön-
zött tárlatvezetést is tartottak. 

Bár a szervezők a győztes 
pákozdi csata emlékére hir-
dették meg a kerítéskiállítást, 
gondoltak Szent Mihály ark-
angyalra, a keresztény katonák 

patrónusára, valamint azokra a 
Mihály nevű kerületi művészek-
re is (Nádasdi, Zsolnai), akik 
részt vettek a tárlaton, és ekkor 
ünnepelték a névnapjukat… 

A klub kapuja erre az alka-
lomra nemzeti színekbe öltözött 
a Margaréta virágbolt tulajdo-
nosának, a Jövőműhely egyesü-
let tagjának köszönhetően. Az 
udvarban paprikás krumpli főtt 
a bográcsban, a klubhelyiségben 
pedig huszárcsákók készültek. 

jöVőre imréN 
A Pestszentimre Jövőműhely 
Egyesület elnöke, Teleki Sándor 
elmondta, hogy az egyesület két 
éve alakult meg. Minden évben 
rendeztek kirakatversenyt Im-
rén, és úgy gondolták, hogy az 
idén kerítéskiállítással színesítik 
a programjaikat.  

Az önkormányzat támogatá-
sával a civil alapok pályázatán 
elnyertünk egy kisebb összeget 
a rendezvény megvalósításá-
ra – mondta az egyesület elnö-
ke. – A pákozdi csata emlékére 
meghirdetett szabadtéri tárlatot 
jó ötletnek tartjuk, azonban jö-
vőre pestszentimrei helyszínen 
szeretnénk megrendezni a prog-
ramot. 

A tárlatot megtekintette Ku-
csák László alpolgármester, or-
szággyűlési képviselő is.

kerítéstárlat 
a kandó téren 
A pákozdi csatára emlékeztek a művészek 
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A Piros iskola Alapítvány csalá-
di napot tartott szeptember 29-
én a Piros iskolában.  

– Ez az első alkalom, hogy családi 
napot szerveztünk, de szeretnénk a 
rendezvénynek hagyományt teremte-
ni – mondta Csatlós Csaba, a Piros Is-
kola Alapítvány elnöke. – Alapítványi 
beruházásból épült meg a Piros iskola, 
vagyis a Pestszentlőrinci Német Nem-
zetiségi Általános Iskola udvarán a 
többféle labdajátékra alkalmas sport-
pálya, amelyet hivatalosan most adtunk 
át a diákoknak. Ezen túlmenően hét 
interaktív iskolatáblát, számítógépeket, 
laptopokat, projektorokat vásároltunk 
az intézménynek.  

Csatlós Csabától azt is megtudtuk, 
hogy az alapítvány Tervezd meg az 
iskola játszóterét! címmel pályázatot 
hirdetett gyerekeknek, és az építész 
szülőkből álló zsűri által kiválasztott 
legjobb munkát jövőre szeretnék meg-
valósítani.

Korán reggel zenés tornával kezdő-
dött a nap, majd a Liederschatz-kórus 
lépett fel, s mese- és kézműves sarok, 
sport- és táncbemutató várta a gyere-
keket. Szülők, nagyszülők serénykedtek 
az iskola kertjének csinosításán és a 
bográcsolásban.

A rendezvényre ellátogatott egy-
kori iskolájába Dudás Miklós, aki a 
londoni olimpián a 6. helyen végzett a 
férfi kajak egyesek 200 méteres döntő-

jében. Kucsák László alpolgármester, 
országgyűlési képviselő elismerően 
szólt a szülői, nagyszülői összefogás-
ról és a kellemes családi napról. Úgy 
vélte, hogy a Dudás Miklóssal való 
találkozásukra bizonyára felnőttko-
rukban is emlékezni fognak a nebulók.  
– Még látványnak is érdekes, ahogy egy 
kisiskolás felnéz a több mint két méter 
magas élsportolóra, és a diákkori emlé-
keiről, a sportról faggatja. A gyerekek-
nek jó példák kellenek, kézzel fogható 
közelségben – tette hozzá az alpolgár-
mester. 

Jókedvű, dolgos 
és bográcsolós nap

 

Jó érzés 
segíteni 
csak úgy…
A raiffeisen Bank munkatár-
sai és családtagjaik, valamint 
a bölcsisek szülei szeptember 
utolsó szombatján lefestették 
a micimackó bölcsőde keríté-
sét.

A Micimackó bölcsőde Pestszent-
imrén, csendes kertvárosi környe-
zetben található. Minden szegletén 
látható, hogy gondos kezek alakítot-
ták, szépítették és varázsolták igazi 
gyermekparadicsommá, olyan hellyé, 
ahova szívesen járnak az apróságok. 
A 37 éves épület kerítése mára persze 
megkopott, ezért azt a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. dolgo-
zói kijavították, valamint új járdát is 
építettek a Pázsit utca felőli részen. A 
bank munkatársai, azok családtagjai 
és a bölcsődések szülei pedig a ke-
rítést festették le szeptember utolsó 
hétvégéjén. A munkát a Városgazda 
központi ügyfélszolgálata szervezte 
meg az Önkéntes Központ Alapít-
vány segítségével.

– Az alapítvány az önkéntes 
munka népszerűsítésével foglal-
kozik, hogy aki akarja, kipró-
bálhassa, milyen érzés segíteni 
csak úgy... – mondta Balázs Zsó-
fia, a civil szervezet munkatársa.  
Réthy Sarolta, a raiffeisen Bank Pr-
menedzsere elmondta, hogy évek óta 
vállalnak önkéntes munkát. Az idén 
újdonság volt, hogy a munkára jelent-
kezők dönthették el, hogy a felaján-
lott három lehetőség közül melyiket 
választják. A Micimackó bölcsőde 
kapta a legtöbb szavazatot, ezért jöt-
tek ide dolgozni, s az eszközökről és 
a festékről is a bank gondoskodott.  
– Az idén a Városgazda már har-
madik alkalommal szervezett ön-
kéntes munkát a kerületben, illetve 
kapcsolódott be a kollégáival is abba 
– mondta Vargáné Gedei Anikó, a 
Városgazda Zrt. központi ügyfélszol-
gálatának vezetője. A cég korábban 
a DHL Globál Szállítmányozási Kft. 
önkéntesei által a Gloriett iskola és 
a Gloriett-lakótelep közötti erdős te-
rületen összegyűjtött szemetet szállí-
totta el, majd a munkatársai a Kandó 
iskola kerítésének a festésében segéd-
keztek.

EMLÉKEZÉS
gergely sándor fotómű-
vész, grafikus, festő em-
bersorsok, fasorsok című 
életműkiállítása szep-
tember 28-án nyílt meg 
a Kondor Béla Közösségi 
házban. A tárlat október 
14-ig tekinthető meg. 

Az emlékkiállítás meg  nyitóján 
Lakatos Gyöngyi em lékezett 
vissza volt munkatársára, akivel 
45 éven át dolgozott együtt. A 
tárlatot Chochol Károly fotómű-
vész (képünkön) nyitotta meg, 
és Kovács Ildikó hegedűművész 
működött közre. 

A kerületünkben élt Gergely 
Sán dor (1942. március 4.– 2012. 
február 29.) 1967-ben diplomá-
zott az Iparművészeti Főis kola 
formatervező szakán. A fő iskola 
utáni években reklám grafikával 
és fa használati tár gyak tervezé-
sével foglalkozott, s közben so-
kat fényképezett, főleg termé-
szeti képeket. 1972-től néprajzi 
témájú felvé teleket is készített, 
és több gyűjtő úton vett részt Er-
délyben, Szlovákiában, az Al-
földön és Dél-Dunántúlon. A 
még fellelhető népviseleteket, 
népszokásokat, a népi vallásos-
ság megnyilvánulásait, a lassan 
elmúló archaikus falusi környe-
zetet és vásárokat örökítette 
meg. Ezekből a képekből csak-
nem 1500-at őriznek a Néprajzi 
Múzeumban. Gergely Sándor 
első fotós falinaptára 1975-ben 
jelent meg a Képzőművészeti 
Kiadónál, ezt követően rendsze-
resen készített felvételeket nap-
tárakhoz, poszterekhez, és több 
könyvet illusztrált. Tíz éven át 
az Új Tükör képes hetilap is kö-
zölte a fotóit, később pedig a 
diaképei a Duna Televízió Ma-
gyar versek című sorozatát szí-
nesítették. 

dudás miklóst körberajongták a diákok egykori iskolájában

nem csupán a festmények, Bem apó is meglepetést keltett az utcán

A győztes PáKozdi CsAtA
a szabadságharc első jelentős ütközetét 1848. szeptember 
29-én vívták pákozd mellett. a móga jános vezette hon-
védseregek jellasics horvát bán határőrcsapatait futamítot-
ták meg. jellasics nagyobb létszámú és képzettebb hada 
ezt követően bécs felé menekülve hagyta el az országot.

éneKelteK és zenélteK 
A diáKoK
a zene Világnapja alkalmából 
immár hagyomány a piros iskolá-
ban, hogy rendhagyó ének-zenei 
órát tartanak. az október 1-jei 
rendezvényen az iskola énekkara 
és a hangszeres zenét tanuló 
gyerekek mutatták be a tudásu-
kat, bizonyítva a zeneszeretetü-
ket.  
– az énekkar összetétele minden 
évben változik, mert a végzős 
tanítványok helyébe újak lépnek 
– mondta elek Noémi, a piros 
iskola igazgatónője. – ez egy kü-
lönleges csapatmunka, a kicsik 
szeretnek a nagyok közé tartozni, 
együtt lenni velük.  
a koncertet a hangszeres zenét 
tanuló gyerekek produkciói is 
színesítették, s a műsor záróak-
kordjaként a diákok és a tanárok 
együtt énekeltek.  
– Nagyszerű volt hallani, ahogy 
a 400 gyerek és a pedagógu-
sok együtt énekeltek – mondta 
paulikné karcagi éva, az énekkar 
vezetője.  – számos diákunk a 
dohnányi ernő zeneiskolában 
tanul hangszeres zenét. minden 
évben meglepődöm, hogy milyen 
jól és bátran szerepelnek. 

Az oldalt összeállította: fülep erzsébet
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rendhagyó 
énekórát tartott 
a Muzsikás 
A magyar népzene alapjaival ismertet-
te meg a gyerekeket a muzsikás együt-
tes a rendhagyó énekóra elnevezésű 
programjának október 5-i állomásán a 
szenczi molnár Albert református ál-
talános iskolában.

A Bartók táncegyüttes mellett 1972-től mu-
zsikáló, majd néhány év múlva már önállóan 
is fellépő zenekar célja az, hogy a világ nagy 
koncerttermeiben előadott műsoraikból ugyan-
olyan magas színvonalon mutassanak be egy-
egy órányit az itthoni iskolásoknak. Idén a New 
York-i Carnegie Hallban is koncerteztek Petrás 
Mária népdalénekessel és Schiff András zongo-
raművésszel.

– Az a tapasztalatom, hogy nagyon keve-
set ismernek a gyerekek a népzenei hagyomá-
nyainkból – mondta Sipos Mihály, a Muzsikás 
együttes prímása. – Ennek az is az oka, hogy 
míg az én gyermekkoromban heti hét énekóra 
volt az iskolában, addig ma hetente csak egy 
tanóra van, ami semmire sem elég.  Nehéz időt 
találni élményszerű éneklésre, és a tanárnők, 
tanárok áldozatos munkáját dicséri, hogy ennek 
ellenére még van egy kis énekkultúra, énekis-
meret. De ez kevés. 

A zenész úgy látja, hogy az énekórájukon 
részt vevő gyerekek – akik az első pillanatban 
talán nem is tudják pontosan, hogy mire ültek 
be, szétszórtak, figyelmetlenek, esetleg a mobil-
telefonjukkal vannak elfoglalva – a zene hatásá-
ra egyszerre csak „kezdenek ott lenni”, figyelni, 
bekapcsolódnak az éneklésbe.

 – A mai világban is szükség van az emberi 
kapcsolatokra, a zene pedig ebben segít. A gye-
rekek hirtelen felszabadult önmagukat adják, 
közösséget alkotnak. Ezért is örülünk, hogy a 
legnagyobb hazai olajipari cég támogatásával 
évente az országban már csaknem 60 iskolába 
jutunk el. Örülünk, mert a zene, a dal megvi-
gasztal, ha szomorúak vagyunk, ha pedig jó 
a kedvünk, még vidámabbá tesz. Fontos szá-
munkra, hogy aki Magyarországon él, az tud-
ja, hogy innen származik ez a zenei kultúra, és 
hogy micsoda értékeket őriztek meg számunkra 
az elődeink – hangsúlyozta Sipos Mihály.

➜ Puskás

Tanári 
hangverseny 
zenetörténettel
A zene világnapja alkalmából a 
dohnányi ernő zeneiskola művészta-
nárai adtak hangversenyt október 1-jén 
a városháza dísztermében. 

A Zene Világnapja, amely 1975-ben Yehudi 
Menuhin hegedűművész kezdeményezésére 
született meg, a műfajoktól függetlenül a zenei 
kultúra fontosságát hirdeti világszerte.

Az iskola az eltelt évek során több nagy ren-
dezvényt is útjára indított, amelyek a kerület 
lakosságából is tömegeket vonzanak. Az igazi 
hagyományt a nagy koncertek jelentik, amelyek 
meghatározzák az intézmény arculatát, szerve-
sen illeszkednek a helyi kulturális igényeihez, 
s messzire viszik az iskola és a kerület jó hírét.  
Az idei tanévben a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
először a Zene Világnapja alkalmából, október 
1-jén adott koncertet. Az ingyenes koncerten a ze-
nepedagógusok muzsikáltak a diákoknak és szü-
leiknek, illetve mindenkinek, aki kedveli a zenét.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan igen gazdag volt a 
repertoár. Az est folyamán többek között Cho-
pin-, Bizet-, Petrovics Emil- és José Luis Merlin-
műveket  hallhatott a közönség. A műsorszám-
ok között Konkolyné Kovács Ilona zenetörténész 
rövid ismertetőt tartott.

➜ fülep 

Ismét kandós 
családi nap
A Kandó téri általános iskola szep-
tember 29-én Kandó-kondér Partyt 
rendezett.  valamennyi osztályközös-
ség részvételével bográcsokban főzték 
a finomabbnál finomabb ételeket, és 
közben különféle programok, bemuta-
tók szórakoztatták a résztvevők apra-
ját-nagyját.

Immár nyolcadik alkalommal szervezte meg az 
iskola a szülők lelkes támogatásával a kondér-
partit. Amíg főttek a bográcsokban a finom éte-
lek, bolhapiac, kézműves foglalkozások, társas 
és logikai játékok, sportversenyek, színpadi pro-
dukciók, lovas, kutyás, sport- és táncbemutatók 
színesítették a késő délutánig tartó rendezvényt.  
Magyar Márta, a Kandó iskola igazgatónője el-
mondta, hogy több mint kétezer ember fordult 
meg a rendezvény alatt az intézmény udvarán.  
– Arra törekszünk, hogy minél színesebb le-
gyen a programunk, hogy mindenki kellemes 
élménnyel térjen haza – hangsúlyozta.  – A par-
tin nemcsak a mostani, hanem a volt diákjaink 
is szép számmal vettek részt. 

A családi napot minden évben más szelle-
miségben rendezik meg. Az idén Szent Mihály 
napjáról és a győztes pákozdi csatáról emlé-
keztek meg.  A rendezvényre meghívtak egy 
hagyományőrző huszárt, aki elmondta, hogy a 
mai korban mit jelent huszárosan élni, huszár-
egyenruhát ölteni. A szülők ezúttal nemzeti éte-
leket főztek, és feldíszítették a főzőhelyeket is. 
A zsűri nemcsak a finomságokat, hanem a ki-
csinosított főzőhelyeket is pontokkal értékelte.  
– Hat éve ballagtam el a Kandó iskolából, je-
lenleg a műszaki egyetem repülőmérnöki 
szakán tanulok – mondta Vermes Ádám, az 
iskola volt diákja. – Minden évben eljövök 
a rendezvényre, az idén osztálytalálkozót is 
szerveztünk, és beneveztünk a főzőversenyre. 
Bánszki Balázs 4. osztályos diák csapata pan-
dúrgulyást készített. 

– Jól éreztem magam, az osztálytársaimmal 
sokat játszottunk. Zumbáztam, és megnéztem 
a rendőrkutya-bemutatót is, ahol nagyon meg-
lepett, hogy a kutyák meg sem rezzentek a lö-
véstől.

➜ fülep erzsébet

Hírek
„Zene nélkül mit érek én?” 
A Vörösmarty Családi Kórus szeretettel várja a 
zenét, a közös éneklést és a társaságot kedvelők 
jelentkezését a Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban (Vörös-
marty Mihály utca 64.). A zenei képzettség nem 
feltétel.  A próbák szerdán 17 órától 19.45-ig 
tartanak. 
Jelentkezni lehet a próbákon vagy  
a 06-30-569-0656-os telefonszámon.  

Összefogva festettek
Az Európai Uniós és önkormányzati támogatásból 
megújult Darus iskolánál  szeptember 22-én 
közös munkán vettek részt a szülők, a környék 
nyugdíjasai, a pedagógusok és a diákok, akik 
összefogva lefestették az intézmény kerítését. 

A Petőfi-emlékmű  
alkotója elhunyt
Életének 72. évében hétfőn meghalt Pauer Gyula 
Kossuth-díjas szobrász, látványtervező, képző-
művész, a magyar neoavantgárd képzőművészet 
egyik kiemelkedő egyénisége. Ő volt a lőrinci 
Kossuth téren felállított Petőfi-emlékmű alkotója 
is. A művészt hosszan tartó, súlyos betegség után 
érte a halál, temetéséről később intézkednek.

A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) országos 
ötletpályázatot hirdetett meg Magyarország va-
lamennyi felsőoktatási intézményének hallgatói 
és friss diplomások részére.  

– A pályázat témájául a Béke tér és környezete 
megújítását választottuk –  mondta Szerdahelyi-
Németh Klára, a FUT-munkacsoport vezetője.  
– A lőrinci városrész-központ szerepével, funk-
ciójával olyan hallgatói csoportok foglalkoztak, 
amelyek más-más témában jártasak, és egymás 
tudását kiegészítve működtek együtt. 

A pályázaton 13 hallgatói csoport dolgozott, 
s a terveket úgy kellett elkészíteni, hogy ne csak 
a szűkebb szakmához szóljanak. Az ötletpályá-
zat célja az volt, hogy új gondolatokat közve-
títsen, és ezekből továbbgondolva  egy tényle-
gesen megvalósítható koncepció születhessen.   
 Az érdeklődők a kiállítás helyszínén kérdő-
íveket tölthettek ki, és a FUT-munkacsoport 
továbbítja majd az összegyűjtött válaszo-

kat, észrevételeket az önkormányzatnak.   
– Meg kellene oldani a Béke téren a gépko-
csik parkolását – mondta Baloghné Rózsa 
Krisztina helyi lakos, üzlettulajdonos. – Az 
utóbbi időben megnőtt a biciklisták száma, 
ezért kerékpártárolókat is el kellene itt he-
lyezni. Örülök a szabadtéri kiállításnak, mert 
nagyon hasznos közösségi program. Sok ér-
dekes, friss ötlettel találkoztam, amelyeket 
érdemes megfontolniuk a döntéshozóknak.  
– A Béke tér közelében lakom – vette át a szót 
Tóth Marcell.  – Tetszik, hogy park van a téren, 
amelyet mindig gondoznak. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a tervekben szerepeljen zöldfelület.  
Jó volna, ha lenne még néhány pad, és egy-két 
közösségi térre is szükség volna.   

A beérkezett pályaművek november 8-ig 
megtekinthetők a PIHGY Múzeumsarok kiállí-
tóhelyén (Szent Lőrinc sétány 2.). 

➜ fülep erzsébet

Hogyan lehet jobb hely a Béke 
tér? 
A Fiatal Urbanisták tagozata a Béke tér és környezete megújítására kiírt hallgatói 
ötletpályázatra érkezett tervekből szabadtéri kiállítást rendezett október 4-én az 
50-es villamos végállomásánál. 

Szívből jövő dalok
A zene által sugárzott öröm és boldogság volt a fő motívuma a zene világnap-
ja alkalmából rendezett koncertnek, amelyet a sonore zenei Kulturális egyesület 
sonore vegyeskara és meghívott vendégeik adtak a Karinthy Frigyes gimnázium-
ban október 6-án.

– „Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, 
különösen a korunk társadalmában egyre növek-
vő tudatlanság következtében. A zene azonban 
továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma 
is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a 
múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha, de 
megerősödve kerülnek előtérbe azok az örök érté-
kek, amelyek mindig részét képezték bármely nép 
minden művészi megnyilvánulásának” – idézte a 
hangverseny előtt Szlotta Judit, a Magyar rádió 
munkatársa a világhírű hegedűművész, Yehudi 
Menuhin 1975. október 1-jén, az első Zene Világ-
napján elhangzott szavait.

Kucsák László alpolgármester a koncert fővéd-
nökeként rövid köszöntőjében kiemelte, hogy a 
házigazda Sonore vegyeskar tavaly hagyományte-
remtő szándékkal elindított kezdeményezése fon-
tos a kerület számára.  

A Sonore vegyeskar és a vendégként fellépő 
Sárvári Pedagógus Női Kar, valamint Draskóczy 
Zoltán gitárművész és Fülöp Kornél, a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke elő-
adásában felcsendülő dalok és zeneművek ezen az 
estén is értő fülekre találtak, és egymást megértő, 
megérteni vágyó emberekhez jutottak el.

➜ P. a.



Városkép p 2012. október 10. XXI. évfolyam 16. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

10 Kultúra Fedák Sárinak köszönhetően a Budapesti Történeti Múzeum is kerületünkre figyelt

�kukorica jan-
csit is képes 
volt eljátszani 

fedák sári, a pri-
madonna. de leg-
alább ilyen fontos 
az, hogy lőrincen 
is volt háza. emlé-
két régi-új kiállítás 
mutatja be.

– Az első magyar celeb – így 
jellemezte Ughy Attila polgár-
mester a primadonnát, hozzá-
téve: − Magánéletének egy-egy 
részletéért ma talán még Havas 
Henrik és Ómolnár Miklós is 
hajba kapna. A polgármester 
szavai, amelyek egy meglehe-
tősen eseménydús életpályát 
foglaltak össze, a Fedák Sári, a 
primadonna Pestszentlőrincen 
című kiállítás szeptember 28-i 
megnyitóján hangzottak el a 
Várban, a Budapesti Történeti 
Múzeum Metszettárában. 

A beregszászi születésű 
Fedák Sárit évtizedeken keresz-
tül rajongva ünnepelte a XIX. 
és a XX. század fordulójának 
nagy-magyarországi közönsége. 
E szeretet kitörölhetetlen emlé-
ke, hogy az ultiban az ő neve 
jelenti a legmagasabb kontrát, 
amelyet már nem lehet megvé-
tózni. Fedák az operettszínpad-
ok sztárja, művészek és huszár-
tisztek szexbálványa volt, akiről 
már a korabeli sajtó is úgy írt: 
inkább személyiségének, ext-
ravaganciájának köszönheti a 
sikereit, mint szépségének vagy 
éppen színészi képességeinek. 
Ez utóbbit azért talán cáfolja az 
a tény, hogy Fedák számos szín-
padi sikere közül kiemelkedik 
a Kukorica Jancsi szerepében 
nyújtott alakítása: tulajdon-
képpen a magyar színháztör-

ténetnek nincs még egy annyit 
emlegetett Kukorica Jancsija, 
mint ő.

Jellemző magyar sors az 
övé. Sikerei megtörtek, amikor 
belekeveredett a politikába. A 
Horthy-korszak nem bocsátotta 
meg neki, hogy 1919-ben vö-
röskatonák toborzásában vett 
részt, az 1945 utáni új rendszer 
pedig azt nem bocsátotta meg, 
hogy a Horthy-korszakban pró-
bálta tisztára mosni magát. Itt-
honi száműzetésben, a magyar 
tanyavilágban halt meg, de a 
feljegyzések szerint egy prima-
donnához méltó teatralitással: 
vendégségben egy jó ebéd, némi 
bor és egy méregerős fekete 
után. Az 1955-ös temetésén 
összegyűlt tömeg bizonyította, 
hogy kultusza a politikai há-
nyattatások alatt sem fakult.

A múlt század elején Fedák 
az édesanyja számára tartott 
fenn villát Lőrincen, a Gyöngy-
virág utcában, majd amikor le 
kellett azt bontatnia, értékesí-
tette az újra felhasználható ele-
meket. Sok pestszentlőrinci vá-
sárolt akkor elsősorban ajtókat, 
ablakokat és cserépkályharész-
leteket, beépítve azokat a he-
lyi házakba, a kerület tehát ily 
módon is őrzi a színművésznő 
emlékét, aki mellesleg Molnár 
Ferenc második felesége volt.

Feitl Írisz, a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény fiatal muzeológu-
sa többek között ezen relikviák 
felhasználásával készítette el 
azt a kiállítást, amelyik a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban 
nyílt meg. A január 6-ig látha-
tó gyűjtemény arra is alkalmat 
nyújt, hogy Pestszentlőrinc 
megmutathassa történelme egy 
érdekes szakaszát a fővárosi kö-
zönségnek.

➜ K. gy.

LőriNci voLt 
az eLső ceLeb

hirdetés

ughy attila polgármester a korabeli fényképész szemével nézte a tárlatot

rONGÁLÁS
szeptember utolsó hétvé-
géjén ismeretlen tettesek 
lefűrészelték és ellopták 
a Kossuth téri szécsi mar-
git-szobor fejét.

Kő Pál szobrászművész bronz-
alkotását minden bizonnyal 
fémtolvajok tették tönkre. Az 
önkormányzat kertészeti mun-
katársai október 1-jén, hétfőn 
vették észre, hogy hiányzik a 
költőnő mellszobrának a feje. 
A kár nagyságát egyelőre nem 
tudni, de az biztos, hogy a mű-
alkotást kijavítani vagy újra el-
készíteni sokba kerül.

– A szobor fejét szaksze-
rűen, a legvékonyabb helyen, 
nyaktájékon fűrészelték le. A 
cselekmény egyszerre rongálás 
és lopás, így a kárérték megál-
lapítása után minden bizonnyal 
ennek megfelelően tesszük meg 
a feljelentést – mondta Székely 
Péter, a Közalapítvány a XVIII. 
kerület Közbiztonságáért titká-
ra. Egyúttal rámutatott, hogy 
az ilyen cselekményeket szinte 
lehetetlen megelőzni, de nem 
szabad szó nélkül elmenni azok 
felelőssége mellett sem, akik át-
vesznek bármilyen kétes eredetű 
fémhulladékot.

 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozíciókba keres munkatársat: 

 
KERTÉSZETI CSOPORTVEZETŐ 

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kertészeti szakirányú végzettség, gépkezelői 
jogosítvány-bizonyítvány, vezetői tapasztalat és B kategóriás jogosítvány előny. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Csoportvezető”! 

 
VILLANYSZERELŐ 

Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk határozott időre. Feladatai közé 
tartozik többek között,az áramellátásához szükséges vezetékrendszer kiépítése és javítása, a  

vezetékek kereszt-metszetének meghatározása, védelmek méretezése, védőcsövek falba 
süllyesztése, vezetékek behúzása, csatlakozó aljzatok elhelyezése. A tervezéstől, az üzembe 

helyezésig felel az elektromos hálózatért. Hasonló munkakörben, kivitelezői területen szerzett 
több éves tapasztalat és érintésvédelmi végzettség előnyt jelent. 

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Villanyszerelő”! 
 

VÍZVEZETÉK ÉS FŰTÉSSZERELŐ MUNKATÁRS 
Vízvezeték és fűtésszerelői végzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk határozott időre. 

Hasonló munkakörben, kivitelezői területen szerzett több éves tapasztalat előnyt jelent. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Vízvezeték és fűtésszerelő”! 

 
Jelentkezés módja: 

Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: allas@varosgazda18.hu 

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
1181 Budapest, Üllői út 423. 
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11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 

javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n gázkészülék szerelés, karbantartás valamint fűtés- víz-gázvezeték szerelés. A 
hirdetés felmutatásával min. 10% kedvezmény. Tel: 0670/948 7751

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

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 szoBAFestés, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is garanciával, 
reális megfizethető áron vállalok. Kassai. Tel.: 295-1852, +3630-307-3921

n Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés, 
fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere, csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 0620/391-
5982, koczohzolim66@gmail.com

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 áCs-tetőFedő-KŐMŰVES MESTER VÁLLAL A LEGKISSEBB MUNKÁIG 
TETŐJAVÍTÁST, BEÁZÁS MENTESITÉST, LAPOS TETŐSZIGETELÉST TETŐÉPÍTÉST, 
HOMLOKZATI SZIGETELÉST, FESTÉS-MÁZOLÁST IS, ASZFALTOZÁST 20% 
KEDVEZMÉNYEL HÉTVÉGÉN IS. BIZALMÁT KÖSZÖNÖM! 06-30-318-21-73

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállítás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállítással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

n redöny  -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek. 
Ingyenes kiszállás és felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most 
OLCSÓN! 06-30-401-1029

n Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak szakszerű 
rendbehozatalát. Villany és fűtésszerelők utáni kisebb kőműves munkákat. Hosszútávú 
garanciával! Tel.:285-2882, Mobil: 0630/878-8977

n vÍz – gáz - FÜTÉSSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE 
- JAVÍTÁSA, DUGULÁSELHÁRÍTÁS, TELJES VEZETÉK CSERE LAKÁSBAN ÉS UDVARON 
FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS CSATORNAVIZSGÁLAT. 06-30-914-3588

n redőny készítés, javítás! Fix és mozgatható szúnyogháló szerelés, javítás. Faredőny 
javítás, gurtni csere. 1 DB IS! Tel.: 0620-986-30-44, http://rolos.hu vagy rolos11@gmail.com

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Mosógép, bojler, tűzhely, takarítógép, mikró, hűtő  
szervizelése. Javítás esetén ingyen kiszállással, alkatrészcserénél 1 év garancia.285-34-88 
06-30-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu Minőségi szolgáltatás 18 éve

n varrógéP alKatrész  szaKüzlet. javítás, Kiszállással is. 
nyitva: 9-17-ig. cím: Xviii. Ker., KirályHágó u. 110. tel.:283-7282

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vízszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdíjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

 

n megBízHató KözéPKorú Hölgy taKarítást vállal 18-19. 
KerületBen. 1000ft./óra. elérHetőség: 06-20-568-5441 

 

oKtAtás
n olaszt tanít minden szinten, vizsgákra felkészít tolmács-nyelvtanárnő. Tel.: +36-20-918-5613

n matematikából korrepetálást, érettségire való felkészítést vállalok estisek, 
levelezősök részére, főleg a délelőtti órákban . Tel: 06-30-482-90-81

n matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános- és középiskolás tanulók 
számára. Telefon: +36-1/294-5985

n Fejlesztőpedagógus korrepetálást és fejlesztést vállal alsó tagozatos tanulók részére. 
Tel.: 36/30–57-88-437   www.fejlesztofoglalkozas.hu

n felvételi előKészítő! nyolcadiKosoK számára 
magyarszaKos tanár felvételi előKészítőt tart magyar 
nyelv és irodalomBól folyamatosan a KözPonti felvételig. 
jelentKezés: +36-70-602-0752

n matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Házhoz megyek! T.: 06-20-9-590-134

n mAtemAtiKA, MECHANIKA OKTATÁS egyetemi szintig mérnők magántanárnál. 
Felkészítés érettségire, ZH-ra, vizsgákra magas szinten. HÍVJATOK BIZALOMMAL! Tel.: 06-
20-806-9655, 290-1699, Kovács Katalin

állás/PályázAt

n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 
18.kerületben, elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női 
munkaerőt. jelentkezés önéletrajz küldésével az alábbi címre, ill. 
e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.; e-mailben: 
eva.tothne@bakeryworld.hu

n Budapesten a XiX. és a Xviii. kerületben keresünk önálló munkavégzésre 
képes, munkaerőt ingatlanforgalmazó munkakörben. Kiemelkedő kereseti lehetőség, rugalmas 
munkaidő. (FŐÁLLÁS) Érdeklődni: 0630-455-2127, Horváth Péter, Budahouse Partners 
Ingatlanforgalmazó KFT

n Főállású szakasszisztenst keres 18. kerületi OEP-finanszírozott rendelő. 
Feltételek: minimum szakirányú középfokú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, 
informatikai jártasság. Fényképes szakmai önéletrajzát az oneletrajz@betesz.hu címre 

Festmény
n diplomata lakás berendezéséhez Kádár, Rippl-Rónai, Czóbel, Berény festményt 

vásárolnánk. T.: 0630/949-2900

ingAtlAn
n kiad-lak.hu albérlet kínálatába keresek kiadó lakást és házat. 
 Hívjon! Tel: 20-241-0000  

n Pestszentimre, erdőskertben, csendes, nyugodt utcában, jó közlekedés mellett 
eladó 150nöl-es telken, 80nm-es, 2 szobás, gázkonvektor fűtéses, felújítandó családi ház. 
Az épület a 70-es években épült beton alapra, telken belül körbejárható, tehermentes. 
Irányár: 12,2M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n Pestlőrinc, Csontváry utca Kispesthez közelebb eső végénél, parkra néző, 
csendes, napfényes, teljes körűen felújított, 59nm-es, I. emeleti öröklakás családi okok miatt 
sürgősen eladó. Hő- és hangszigetelt nyílászárók, tűz- és betörésbiztos bejárati ajtó, felújított 
fürdőszoba, hidromasszázs zuhanykabin, felújított konyha, szép járólapok, parkettás szobák, 
kellemes, csendes szomszédok, tiszta kapualj és lépcsőház. Irányár: 7,1 M Ft. Telefon: 
06-30/357-2164

n ingatlant vásárló,  befektető  ügyfeleinknek  keresek  Budapest, XVIII. kerületben  
újszerű,  jó állapotú lakásokat, házakat. Rozdalszki  László T: 70 454 1805 

n Pestlőrinc, szemeretelepen, kitűnő közlekedéssel (5 percre a villamos 
megállótól), csendes, szép utcában eladó 150nöl-es össszközműves telken, 2 szobás, nagy 
étkezőkonyhás, cirkófűtéses, összkomfortos családi ház, terasszal, garázzsal, pincével, 
tárolókkal a rendezett kertben. Az épület nem telekhatárra épült, kerten belül körbejárható, 
tehermentes. Irányár: 17,6 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n Keresek a Xviii. kerületben építési telket, családi házat, házrészt, tégla- vagy 
panellakást. Bontandó, felújítandó is érdekel. Telefon: 06-30/357-2164

n ingatlan iroda keres KIADÓ és ELADÓ ingatlanokat a 18. kerületben regisztrált kereső 
ügyfelei számára. T.: 0620-9393475

n elAdó lAKás A Kisz lAKótelePen egy 1,5 szobás 47m2 –es 3. emeleti 
lakás eladó. Dny fekvésű, világos, csendes, parkra néző egyedi fűtéses, vízórás, tárolós. Ára: 
9.3 Millió Ft. Tel.: 06-70-377-2845,  JÓ HELYEN!! JÓ ÁLLAPOTÚ!!

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a Helyszínen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n önálló CsAládi ház elAdó A GANZ-TELEPEN A BÉKETÉRHEZ KÖZEL! 
A ház 2 éve lett teljesen felújítva, homlokzat, tető, kívülről új szigetelést kapott. (2+1 fél 
szoba), illetve van egy télikertje is. Irányára: 21,5 M/Ft  T.: 0630-455-2127

n ide  CsAK Költözni Kell!!!  18 KERÜLET ZÖLDÖVEZETI RÉSZÉN A 
ZÖLDMEZŐ UTCÁBAN ELADÓ 60 NM-ES, BŐVÍTHETŐ ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITTERRÁN 
JELLEGŰ IKERHÁZ. Irányár:16,9 M/Ft T.: 0630.455-2127

n eladó Kispesten teljesen szeparált, felújított 60 m2-es, két szobás házrész, kis 
kerttel, közel a Kökihez. Ár: 13,5 MFT. Tel: 06 30-9317174

n eladó Kispesten, jó közlekedésnél, de csendes kertvárosi utcában, egy emeletes, 
130 m2-es, 3 és félszobás, duplakomfortos ikerházfél, garázzsal, 258 m2-es telken.  
Ár : 27,8 MFt. Tel: 06 30-9317174

n lipták telepen csendes kis utcában 540 m2-es telken bontandó ház eladó  most 
alkalmi áron csak 10,9 M-ért. Tel. 0630-6813052

n nemes utcából nyíló csatornázott helyen 140 m2-es nagy szuterénes ikerház fél 
eladó lekerített kis kerttel 21,9 M-ért. Tel. 0630-6813052

n eladó 18. kerületben 70 m2  alapterületű, egyszintes, 3 szobás, új építésű ikerház. 
Irányár: 19,9 Mft. Érdeklődni: 06703905747

n eladó 18. kerületben 2008-ban épült, 138m2 alapterületű, 5 szobás, önálló, 
körbejárható, családi ház. Irányár:31,9Mft . Érdeklődni: 06703905747

n 16.Ker.-ben eladó 2 generációs 127nm-es családi ház! Ir.ár: :39.9M Ft.  
Tel:0670-5908440

n 18. Ker.-ben Alacskán újépítésű 70 nm-es lakás eladó! Ir.ár: 22.5M Ft.  
Tel:0670-5908440

n BomBA ár! Szemeretelepen eladó egy TEHERMENTES,FELÚJÍTOTT, SZIGETELT, 
 80 nm-es, 2 nagyszobás, földszintes, klasszikus MASSZÍV "kockaház",
 melléképülettel, garázzsal, 150nöl telken. 23,5M Ft T.: 0620/4444988
n Jó lehetőség! XVIII. kerület Szent Imre kertvárosban, erdőközeli, újszerű 

társasház első emeletén, 2 szobás, 49nm-es,10nm-es teraszos lakás ELADÓ:12,5 MFt 
0620/4444988

n ganz kertváros legszebb utcájában 100 nm-es egyszintes 3 szobás szigetelt, új 
tetőszerkezetű teraszos felújított családi ház eladó 300 nm-es kerttel, fedett terasszal.

 Tehermentes, gyors költözéssel. Irányár: 21,5 Mft. T.: 06 30 460 55 00
n AlKAlmi vétel: Alacsony rezsivel, szigetelt házban, műanyag nyílászárós, 

fűtésmérős 35 nm-es 1+fél szobás azonnal költözhető, teher mentes lakás eladó 
Pestlőrincen. Ár: 5,5 Mft. T.: 06 30 460 55 00

n 1000 nm-es összközműves telek eladó Ganz kertvárosban, 27 %-os 
beépíthetőséggel, 30x30 méteres utcafronttal. Irányár 21,9 Mft. T.: 06 30 460 55 00

n Wekerlén 12 lakásos társasházban eladó 45 m2-es, 2 szobás felújítandó földszinti 
lakás előkerttel, saját használatú kerttel és tárolóval. Irányár: 9,5MFt 

 T.: 06-20/939-3475
n Kispesten jó közlekedéssel eladó ötlakásos belső udvaros házban egy  

38 m2-es lakás külön kamrával, pincével és fedett terasszal. Irányár: 5,99MFt 
 T.: 06-20/939-3475

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK  
2000 FT,- KEDVEZMÉNYT ADUNK 

A MUNKADÍJBÓL!

Ingyenes 
állapotfelmérés

röntgen dIagnosztIka
pótlások rövId 

határIdővel
fogsorjavítás 
megvárható

Gyermek, felnőtt
fogszabályozás.

Belső „láthatatlan” 
ívvel is.

Szájsebészet, 
fogbeültetés!

K+L 2000 BT.  
1182 Bp. Batthyány l. u. 89/b.

a templom mellett!
t.: 292-0991, 

06-30-921-9311

FOGÁSZAT
FOGTECHNIKA

FOGSZABÁLYOZÁS
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12 Tekintélyes létszámú csoport látogatott el testvérvárosunkbaszóraKozás – egészség

� a legújabb test-
vérváros, körösfő 
volt az úti célja 

szeptember végén 
a Vasvári pál polgári 
egyesület kirándulásá-
nak, de Vasvári és kós 
károly nyomában be-
járták kalotaszeget és 
erdély egy részét is.

KeréKgyártó györgy  

Sokat reméltek első nagyobb 
szabású erdélyi kirándulásuktól 
a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
szervezői, az eredményen azon-
ban maguk is meglepődhettek: 
a kalotaszegi útra olyan sokan 
jelentkeztek, hogy az előre meg-
rendelt busz nem volt elegendő, 
ki kellett bérelni még egy mik-
robuszt is. Tekintélyes létszámú 
csoport indult tehát a kirándu-
lás bázisának számító Körösfő 
felé.

közösséget 
teremteNi
A kalotaszegi Körösfő és a XVIII. 
kerület között régóta jó a kap-
csolat. Ez elsősorban az erdélyi 
város alpolgármesterének, Pén-
tek Lászlónak köszönhető, aki 
szenvedélyes Vasvári-kutatóként 
évekkel ezelőtt javaslatot tett 
arra, hogy Körösfőhöz hason-
lóan Budapest is állítson kopja-
fát a 48-as hős emlékére. Ez az 
emlékmű végül a pestszentimrei 
református templom kertjében 
kapott helyet. A sokévi szom-
szédolásnak, közös ünneplések-
nek két hozadéka is lett: tavaly 
Péntek László tiszteletbeli el-
nökletével megalakult Imrén a 
Vasvári Pál Polgári Egyesület, 
idén pedig Körösfő és a XVIII. 
kerület testvértelepülés lett.

− A kirándulást közösségte-

remtő eseménynek szántuk, és 
büszkén mondhatom, hogy si-
kerrel jártunk. Nagyon sok kö-
szönőlevelet kaptam a hazatérés 

után, a legtöbben szívesen ma-
radtak volna még néhány napot. 
Az utazás célja volt ugyanakkor 
az is, hogy megnézzük a Vas-

vári vezette csata színterét, és 
bejárjuk Kalotaszeg nagy szü-
lötte, Kós Károly emlékhelyeit 
– magyarázta Bauer Ferenc, az 

egyesület alapítója, a kirándulás 
főszervezője.
Az út során bőven volt látnivaló. 
Körösfő XVI. századi temploma 
ezúttal is lenyűgözte a látogató-
kat, s a bátrabbaknak arra is volt 
lehetőségük, hogy felmásszanak 
a toronyba, ahonnan egészen 
különleges kilátás nyílik a kör-
nyékre. Pazar látványt nyúj-
tottak a Gyalui-havasok, nagy 
élmény volt Kós Károly egykori 
lakóháza, a Varjúvár, és bizo-
nyára mindenki hosszú ideig 
fog még emlékezni a sebesvári 
romra.

− Péntek László vezetett fel 
bennünket. ő gyakorlott túrázó, 
és nem először járt arra, valamit 
mégis elnézett, mert egyszer 
csak azon kaptuk magunkat, 
hogy eltévedtünk. Egy mind-
össze 300 méteres emelkedőre 
számítottunk, ám így több mint 
három kilométert kellett gyalo-
golnunk hegyen-völgyön. A vicc 
az, hogy amikor végre megtalál-
tuk a romot, és visszafelé indul-
tunk, valóban csak 300 métert 
kellett mennünk a buszokig – 
mesélte Bauer Ferenc.

egymás 
mellett élNi
− Nagyon sok szépet láttunk az 
úton, és igazán jól éreztük ma-
gunkat – mondta Bauer Ferenc. 
– Volt azonban valami fontos, 

amit Péntek Lászlótól tanulhat-
tunk meg. ő azt mondta, onnan 
Körösfőről egészen másképp 
látszik Erdély. Másképp gon-
dol a román szomszédjára az, 
akinek mindennap találkoznia, 
beszélnie kell vele. Laci szerint 
fontos, hogy az ember képes le-
gyen megbékélni, de közben ne 
veszítse el a magyarságát.

Az úti beszámolók szerint a 
magyar turistának azért még 
mindig szembe kell néznie né-
hány nehézséggel, ha Erdélyben 
jár. A csoportot kísérő Péntek 
László például, mielőtt Csucsán 
a Boncza-kastélynál a román 
idegenvezetőre bízta volna ven-
dégeit, tartott egy kisebb elő-
adást:

− Na, majd én elmondom, mi 
az igazság Adyról. Jobb, ha elő-
re mondom, mert már többször 
rám szóltak, hogy azt fordítsam, 
amit a vezető mond. Amit majd 
tőle hallanak, azt nyugodtan el-
felejthetik – okította ki az anya-
országi turistákat.

Az Ady-emlékek egyébként 
lenyűgözték az utazókat. A visz-
szafelé vezető úton a csoport 
még egy hosszabb városnézést 
tartott Nagyváradon. A 200 ezer 
lakosú partiumi város szépsége 
és lüktetése többeket arra csá-
bított, hogy visszatérjenek még 
oda.

„Körösfőről 
egészen másképp 
látszik erdély. 
másképp 
gondol a román 
szomszédjára az, 
akinek mindennap 
találkoznia, beszélnie 
kell vele. laci szerint 
fontos, hogy az 
ember képes legyen 
megbékélni, de 
közben ne veszítse el 
a magyarságát.”



a Kós Károly által épített romantikus Bagolyvár mindenkinek nagy élmény volt 

megbékéLNek, 
de Nem feLejteNek
Egy kalotaszegi kalandozás tapasztalatai

Sokféle programnak adott 
már helyet a Polgárok Háza, 
de sportolók eddig ritkán vol-
tak ott főszereplők. Mostan-
tól másképp lesz ez: október 
12-től másfél-két havi rend-
szerességgel olyan talk-show 
sorozat kezdődik, amelyben 
a hazai sportélet nagyjaival 
beszélget Lévai István Zoltán 
sportügyekért is felelős alpol-
gármester.

− A kerületben kiemelten 
fontos a sportélet szervezé-
se. Szerencsére mind Lőrinc, 
mind Imre adottságai jók, van 
hely újabb sportpályák, sport-
telepek létesítésére: folyamat-
ban is van néhány ilyen pro-
jekt. Az önkormányzat arra 
is gondot fordít, hogy arra 
serkentse a lakosokat, hasz-
nálják minél többet a sportlé-
tesítményeket. A Sportízelítő-
nek például ez a legfontosabb 
célja – mondta az alpolgár-
mester. – Arra gondoltunk, 
hogy érdemes lehet egy olyan 

rendezvénysorozatot is tarta-
ni, amelyben beszélgetünk a 
sportról. Úgy vélem, nemcsak 
a sport, a sportágak érdekesek, 
hanem maguk a sportolók is.

A beszélgetések vezetésére 
vállalkozó Lévai István Zoltán 
maga is szenvedélyes sport-
rajongó, a magyar sportélet 
és sporttörténet alapos isme-
rője. A kezdeményezés pedig 
nem gyökerek nélküli, hiszen 
korábban már szerveztek a 
kerületben nagy érdeklődést 
vonzó beszélgetéseket, például 
Grosics Gyula vagy Mészöly 
Kálmán részvételével.

− Nem kell sokat tűnődni, 
ha egy ilyen sorozat temati-
káját szeretné összeállítani 
az ember. A magyar olimpi-
konok londoni sikerei tálcán 
kínálják a témákat. Szeretnék 
is minél többet vendégül látni 
közülük. És persze más sike-
res sportolókat, edzőket is – 
mondta el az alpolgármester.

➜ K. gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Csikós Mária, az iskola igaz-
gatónője kollegáival együtt 
alapvető fontosságúnak tartja, 
hogy a gyerekek az iskolán kí-
vüli sportolási lehetőségekkel 
is megismerkedhessenek.

– Szeretnénk egészséges 
szemléletmódot kialakítani a 
gyerekekben, aminek segítsé-
gével odafigyelhetnek a helyes 
táplálkozásra és arra, hogyan 
ügyeljenek az egészségükre – 
mondta az igazgatónő. – Egy 

konditerembe lemenni nem 
olcsó, és a gyerekek többsége 
nem engedheti meg magának. 
Ma ingyen próbálhatnak ki 
profi konditermi berendezése-
ket, miközben felkészült edzők 
segítik őket tanácsokkal. 

Az egészségnapon a tanulók 
többféle sportolási lehetőség 
közül választhattak, a kondici-
onáló tornától kezdve a manap-
ság egyre népszerűbb zumba 
aerobicig. Lehetett jógázni, és 

népszerű volt a motorkerékpár-
szimulátor is. 

A forgószínpadszerűen zaj ló 
programok keretében a diá kok 
folyamatosan hallgat hattak kü-
lönböző egészségügyi és drog -
prevenciós előadásokat. Szak-
emberek segítségével is  mer    ked-
hettek meg az elsősegélynyújtás 
alapjaival, feltehették kérdései-
ket a szexualitás témakörében, 
s hasznos tanácsokat kaptak az 
egészséges táplálkozásról és a 
higiéniáról.

A tanulók szervezték az in-
gyenes egészségbüfét, ahol a 
folyosón felállított asztalokon 
gyümölcsök, zöldségek so-
kasága várta a programokon 
elfáradt diákokat, tanárokat. 

– Nekem a legjobban az tetszik 
a mai napban, hogy az egész 
iskola együtt mozog, sportol. 
Örülök annak is, hogy a kor-
osztályom sok gyümölcsöt fo-
gyaszt, a barátaimmal erre nem 
sajnáljuk a pénzt. Bár sokan 
dohányoznak, egy-egy ilyen 
nap után mindig van, aki lete-
szi a cigit – mondta Pázmándi 
Adrienn. 

A diáklány az iskolán kívül 
is igyekszik egészségesen élni. 

– régebben versenyszerűen 
úsztam, szeretek röplabdázni, 
és próbálok egészséges ételeket 
enni. A görög salátáért szinte 
meghalok.

➜ Puskás attila

SPOrT ÉS TANÁCSADÁS 
AZ EGÉSZSÉGNAPON 

sportolóké 
a pálya
A sportélet sztárjait látja vendégül egy-egy beszél-
getés keretében lévai istván zoltán a Polgárok há-
zában. A programsorozat október 12-én kezdődik.

az egészségnapon a tanulók többféle sportolási lehetőség közül választhattak

Balogh gábor világbajnok lesz az első vendég

A sport és az egészséges táplálkozás jegyében telt el 
az október 3-i tanítási nap a Pestszentlőrinci Közgaz-
dasági és informatikai szakközépiskolában. A diákok 
számos mozgáslehetőség közül választhattak, és kü-
lönféle előadásokat hallgathattak meg az egészségről, 
a megfelelő táplálkozás fontosságáról.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Szeptembertől új pap szolgál a Szent István király római katolikus templomban egyHáz

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

tovább folyik a munka a 
Bajcsy-zsilinszky úti re-
formátus templomban 
azért, hogy a hívek minél 
hamarabb az új otthonuk-
ban imádkozhassanak. 
Kiss lászló János lelkész 
sokat tett és tesz ezért a 
„győzelemért”. 

 
– Isten kegyelméből eb-

ben az évben is tovább épül a 
templomunk. Az év elején még 
nem láthattuk biztosan a fejle-
ményeket. Nem tudtuk, hogy 
a pénzünk mire lesz elég. En-
nek ellenére a szívünk tele volt 
hálával az eddig történtekért, 
és bizakodással a jövőre nézve, 
mert egy templom megépítése 
alapjában nem emberi vállal-
kozás, hanem Isten munkája. 
Tavasszal már biztosak voltunk 
a folytatásban. Kialakítottuk a 
karzatot, felszereltük és burkol-
tuk a vizeshelyiségeket, elkezd-
tük a külső terep rendezését, s 
elkészült a templom biztonsági 
rendszere is. 

Ez utóbbi önmagában csak-
nem ötmillió forintba került. 
Ehhez az önkormányzattól is 
kaptak egymillió forintnyi tá-
mogatást, ezáltal is közelebb 
kerülve a használatba vehető-
séghez.

– Nagy vágya volt a gyüleke-
zetnek, hogy a külső burkolás is 
elkészülhessen. Már több mint 
két éve állnak a falak – csupa-
szon… A vágyunk mostanság 
teljesült. Szeptember elején el-
kezdődött a munka, az épüle-
tet klinkertéglával borítjuk be. 

Néhány nappal ezelőtt a torony 
„kibújhatott” az állvány- és há-
lóerdőből, így végre megmutat-
kozott a szépsége. A barna és a 
törtfehér szín váltja egymást. re-
mélem, reméljük, mindenkinek 
tetszeni fog. Egy hónapon belül 
elkészül a templom is, és akkor 
látható lesz, milyennek álmod-
ta meg azt a tervező és a gyü-
lekezet. Az impozáns kinézetű 
épület a reménységünk szerint 

a házasságot kötőket is vonzani 
fogja. Épület hiányában nálunk 
évek óta nem volt esküvő. Örö-
münket és hálánkat tetézi, hogy 
október közepén a templom és a 
folyosó belső burkolása is meg-
kezdődik. Elkészülnek a lépcsők 
is, s ha marad anyagi erőnk, és 
a gyülekezet továbbra is lelkesen 
adakozik, az épületet járdával 
vesszük körül.

Az építkezéshez 2012-ben 10 
millió forint közegyházi, 5 mil-
lió forint pályázati és 1 millió 
forint önkormányzati támoga-
tást kaptak. 

– Várakozásunkat megko-
ronázta a budai református 
gyülekezet segítsége, ugyanis a 
harangjaik közül egyet a temp-
lomunknak adtak. Szép példája 
ez az igaz testvérszeretetnek!

A templom felszentelését 
2013 őszére tervezik. 

– Addig természetesen sok 
még a teendőnk. El kell készíte-
nünk az üvegfalakat a karzaton, 
ki kell építenünk a teljes hang-
technikát, s fel kell építenünk 
az új szószéket is. Ezenkívül a 
bejárati kapuk elkészítése, a be-
járók és az árkok kialakítása is 
feladatunk. Tudjuk, egyszerre 
nem lehet minden kész. Az új 
templom a szépsége mellett még 
számos feladatot és sok-sok fej-
törést is ajándékoz nekünk. A 
templom felépülése is azt hirde-
ti: erre minden korban szükség 
van, mert a mélyen emberi és 
a szakralitás elválaszthatatlan 
egymástól. Köszönjük az ada-
kozást és a megannyi kedves ér-
deklődést.

A karzattól a járdáig, 
a toronytól a folyosóig
A templomépítés nem emberi vállalkozás, hanem Isten munkája

– Mit fontos tudni annak, aki 
eddig nem ismerte?

– Lelki-szellemi kibontakozá-
somat tekintve hálával fordulok 
a rákosszentmihályi plébániai 
közösség felé. A szülői házban 
nem kaptam „direkt” módon 
vallásos nevelést, de azok az 
értékek, amelyeket otthon meg-
tapasztaltam, hozzájárultak a 
személyes utam megtalálásá-
hoz. Kamaszkorban – amely 
mindannyiunk számára a belső 
fejlődés egyik fontos próbaköve 
– kapcsolódtam be a számom-
ra szellemi bölcsőnek tekintett 
közösség életébe. Ebben az idő-

szakban kerültem kapcsolatba 
azzal a területtel, ahol most le-
hetőséget kaptam a szolgálatra. 
Pestszentlőrinc két szülötte, dr. 
Fülöp Béla és Fülöp Dezső atya 
volt az, akitől meghatározó élet-
mintát kaptam ajándékba.

kisUgárzás, 
odafordUlás

– Milyen út vezetett a lőrinci 
plébániáig?

– Belső indíttatásra és a po-
zitív példák hatására jelentkez-
tem a szakközépiskola elvégzése 
után az Esztergomi Szeminá-

riumba. Czap Zsolt atyával év-
folyamtársak voltunk a hatesz-
tendős felkészülési időszakban. 
A 2000. évben szenteltek pap-
pá. Utána a kőbányai Szent 
László Plébánián, a kispesti 
Nagyboldogasszony Plébánián, 
az Üllői úti Örökimádás-temp-
lomban, Dunabogdányban, 
majd Pestújhelyen éltem meg a 
papi küldetésemet. Zsoltot min-
dig is tiszteltem és szerettem. 
Amióta pedig a saját életemben 
is megtapasztaltam az ő és az 
indiai Mahi atya szolgálatának 
a kisugárzását, az odafordulás 
csak erősödött bennem.

a Világhírű 
rokoN

– Az ön nevét hallva eszébe jut 
az embernek a chilei költő, Pablo 
Neruda. Csak nem áll rokoni 
kapcsolatban a közel negyven éve 
elhunyt Nobel-díjas költővel?

– Aki ezt a kérdést fölteszi ne-
kem, felkelti az érdeklődésemet, 
mert nem egy mindenki által 
ismert irodalmi személyiségről 
van szó. A családban szájhagyo-
mány útján átörökített történet 
szerint a Chilében letelepedett 
rokonaink voltak azok, akik 
örökbe fogadták a később híres-
sé lett költőt. Igaz, az általánosan 
elfogadott vélemény alapján az 
egyetemi évei alatt, a Jan Neruda 
cseh költő irodalmi munkássága 
iránti tiszteletből vette fel ezt a 
nevet. Ebben az irodalomtör-
téneti kérdésben természetesen 
nem kívánok döntőbíró lenni… 
A költészetéből áradó életsze-
retet és szabadságvágy viszont 
vonzó ideálokat kínál számom-
ra. Az Egy himnusz az élethez 
című versének az a gondolata, 
miszerint „lassan meghal az, aki 
nem tudja célpontját változtat-
ni”, most kifejezetten aktuálissá 
vált az életemben.

elfogadóaN, 
irgalmasaN

– Az elődje kifejezetten figyelt 
arra, hogy közeli, baráti kap-
csolatot alakítson ki a hívekkel, 
különösen a fiatalokkal. Gondo-
lom, ez a cél önt is vezérli.

– A célpont megváltozott az 
életemben, de a célom ugyanaz 
maradt… Jelen lenni az embe-
rek számára, hogy mindenki 
megtalálja a saját útját az élet-
ben. Még nem tudom, hogy 
ez milyen kapcsolatokhoz fog 
vezetni, de az eddigi tapasz-
talataim alapján bizakodó va-
gyok. Vannak tanítómestereim 
az életben, akik mindig arra 
tanítanak, hogy elfogadó és ir-
galmas legyek. Ezek az értelmi 
akadályozottsággal élő emberek 
(köznapi elnevezéssel értelmi 
fogyatékosok), akik nagy érté-
ket jelentenek számomra. ők is 
segítenek engem abban, hogy jó 

lelkipásztora legyek a közösség-
nek.

– Még csak rövid időt töltött 
el Szemeretelepen ahhoz, hogy 
teljes rálátása legyen az itteni 
helyzetre, benyomásai azonban 
már biztosan vannak.

– Nem szeretek más tollával 
ékeskedni, most mégis megte-
szem. A plébánosi szolgálatba 
való beiktatásom alkalmával a 
szemeretelepi hívek így nyilat-
koztak önmagukról: „őszinte 
és befogadó plébánia vagyunk.” 
Ezt a kijelentést az eddigi ta-
pasztalataim alapján csak meg-
erősíteni tudom, s örömmel te-
szem.

 
„Jelen lenni az 
emberek számára, 
hogy mindenki meg-
találja a saját útját 
az életben.”



Neruda 
károLy Lett 
szemereteLep 
új pLébáNosa
A hívek segítségét is kéri ahhoz, hogy a közösség jó lelkipásztorává válhasson

neruda Károly elődje évfolyamtársa volt a szemináriumban

�új vezetője van a pestszentlőrinci plébánia-
templomnak. az eddig ott szolgáló czap 
zsolt augusztus végétől pestszenterzsébeten 

teljesít szolgálatot, a helyére a szintén fiatal, 36 
esztendős Neruda károly került. az atyát, amint 
alább olvashatják, szeretettel fogadták a hívek.

Hírek
elindult a mesterképzés 
a főiskolán
A Pünkösdi Teológiai Főiskolán 
szeptember 28-án élénk érdeklődés 
közepette indult el a teológiai mes-
terképzés. A hallgatók lelki gondo-
zás szakirányon kezdhették meg a 
tanulmányaikat.

Már a tavaszra készülnek
A baptista egyház székházában 
szeptember 19-én megtartották a 
március 4–11. között megrendezendő 
Pro Christ műholdas evangelizációs 
sorozat szervezői megbeszélését. A 
Lupták György evangélikus esperes 
vezette munkatársi körben reformá-
tus, evangélikus, baptista, pünkösdi 
és metodista testvérek vettek részt.

Megáldás később
Az eredeti tervekhez képest némileg 
csúszik a pestszentimrei katolikus 
plébániatemplom tetőterének a 
megáldása. Gödölle Márton atya tá-
jékoztatása szerint ez november első 
vasárnapján, 4-én történhet meg. 
A templom tetőterének felújításán 
túl az elektromos vezetékeket is 
kicserélik.

kIÁLLítÁS 
A Havanna-lakótelepi Szent László 
Plébánián elkészült és megnyitotta 
kapuit a Szent László Kisgaléria, 
amelyet a Szakrális művészetek hete 
alkalmából adtak át a hívőknek és 
minden művészetkedvelőnek. A nyitó 
kiállítás a több mint 60 éven át Lőrin-
cen élő alkotónak, akvarellfestőnek, 
néhai Árvay Jánosnak állít emléket. A 
galériát az Árvay testvérek – Edit és 
Zolta képzőművészek – hozták létre, 
adományként a kerület örömére. 
A galériát Elemér atya szentelte fel 
és adta át a közönségnek, a kurátora 
pedig Árvay Zolta, a Moha Egyesü-
let elnöke, az 5-KOR képzőművész 
csoport alapító tagja. 

FErENC, AKI A 
MADArAKNAK 
IS PrÉDIKÁLT
A római katolikus egyház egyik legjelentősebb, 
legismertebb szentje Assisi szent Ferenc, aki 
1181-ben giovanni di Bernardone néven látta 
meg a napvilágot.

A római katolikus egyház későbbi szentjét, függetlenül 
az „igazi” nevétől, elsősorban Francesco néven ismerték. 
Édesanyja ugyanis francia volt, s a fiát „Franciácska” né-
ven szólította, amelynek az olasz megfelelője Francesco. 
Édesapja Pietro di Bernardone, Assisi városának gazdag 
ruhakereskedője, a tehetős vállalkozói kör befolyásos 
tagja volt. Assisi Szent Ferenc rövid, csupán 1226-ig tar-
tó, mégis gazdag életéről számos legenda terjedt el. Ezek 
közül az egyik legismertebb az, hogy nemcsak az embe-
reknek, de az állatoknak is prédikált. Éppen ezért a kép-
zőművészeti alkotásokon az alakja gyakran látható álla-
tok, madarak társaságában. Az állatok világnapját 1931 
óta Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünneplik.

Egy legenda szerint Szent Ferenc Cannarióban prédi-
kálni kezdett a népnek, de előtte megparancsolta a fecs-
kéknek, hogy hallgassanak, amíg el nem mondja a beszé-
dét. Azok pedig azonnal engedelmeskedtek… Egy másik 
legenda szerint egyszer észrevette, hogy az úttól nem 
messze a fákat és a földet madársereg lepte el. Elámult 
a madarak hihetetlen sokaságán, és azt mondta a társai-
nak: „Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, 
a madaraknak.” Letért a mezőre, odament a madarak-
hoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire 
a fákon ülők is odasereglettek, végigvárták a beszédet, s 
csak akkor szálltak el, amikor Ferenc az áldásával égnek 
eresztette őket. 1228-ban avatták szentté.
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Programok emLékezzüNk 
közöseN!

Kerületünk ugyan távol esett az 1956-os forradalom és szabadság-
harc központi eseményeitől, amelyek elsősorban a főváros belső 
kerületeiben zajlottak, ám Pestszentlőrinc és Pestszentimre sem 
maradhatott ki az eseményekből. Frenetikus öröm és felejthetetlen 
tragédia alakította az itteniek életét is. A rendszerváltás óta sok po-
zitív dolog történt a korabeli események pontos rekonstruálásában, 
de teljesen aligha lehetünk elégedettek. Elegendő a most is zajló 
Biszku-ügyre gondolni. 

1956 méltó értékelése, nemzeti és polgári jellegének bemutatása, 
a megtorlások és a sortüzek történetének ismertetése – gondoljunk 
csak a lőrinci Fröhling-pékségnél történtekre, amikor a Vértesi ut-
cánál 17 kenyérért sorban álló ártatlan embert lőttek szét a szovjet 
páncélosok – nem szerepel kellően a tankönyvekben, a kéziköny-
vekben, a regényirodalomról nem is beszélve.

A forradalmat és a szabadságharcot ugyan leverték, mégis Ma-
gyarország győzött. Éppen úgy, mint 1848-49-ben. Mindkét ese-
ményre okkal lehetünk büszkék, mindkét időszakban történelmet 
írt a magyarság, s mindkét küzdelemre büszkék lehetnek az utódok. 
Fontos, hogy nagy tisztelettel gondoljunk az áldozatokra és a még 
köztünk élő szemtanúkra, a harcok résztvevőire, a börtönkazama-
ták foglyaira. Erőt meríthetünk bátorságukból, s ezért hálásak lehe-
tünk nekik. Leginkább azzal, ha nem felejtünk. 

*
A kerületi önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 

56. évfordulója tiszteletére megemlékezéseket tart: 

PestsZentImre 
Október 22-én 17.00 óra, Hősök tere, ’56-os emléktábla

Beszédet mond: Csernyus László, a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat történelmi egyházak által delegált tagja

 
PestsZentLőrInc

Október 23-án 17.00 óra, Béke téri kopjafa
Köszöntőt mond: Ughy Attila polgármester

Beszédet mond: Eötvös Péter

.

haLáLos csók 
a mozibaN

A lőrinci délutánok programsorozata a halálos csók 
című 1942-es filmmel folytatódik, majd virtuális város-
történeti séta következik.

Tea, zsíros kenyér és saját készítésű sütemények havonta egyszer tár-
saságban. Ezeket mindenképpen érdemes megemlíteni, ha a Lőrinci 
délutánok hangulatát szeretnénk megfesteni.

A programsorozatot Kardos Gábor önkormányzati képviselő in-
dította el ez év tavaszán azzal a céllal, hogy a kerületben élő nyugdí-
jasok egyik érdekes társasági eseményévé váljon.

– Havonta egy alkalommal, csütörtök délutánonként 3 órától 
rendezzük az összejöveteleket a Polgárok Házában – mondta az öt-
letgazda.

Ha valaki afféle teadélutánokat sejtene mindezek mögött, nem jár 
messze a valóságtól, de gyorsan hozzá kell tenni: a Lőrinci délutá-
nok középpontjában nemcsak a társalgás, az ismerkedés áll, hanem 
a kultúra is. Minden egyes összejövetel valami érdekességgel várja 
a csatlakozókat. Gyakran vetítenek filmeket, de egy-egy beszélge-
tés keretében volt már itt szó űrkutatásról, csillagászatról, dizájnról, 
kreativitásról és kulturális örökségről is.

A második félévben is több programot kínálnak az érdeklődők-
nek. November 8-án várostörténeti sétára várnak mindenkit, de-
cember 2-án pedig a Vadon szava című mozi pereg a vásznon. 

➜ K. gy.

városházA gAlériA

üllői út 400.
Üllői út 400.
Október 17. 17 óra: A XI. Magyar 
Festészet Napja alkalmából kerületi 
képzőművészek „Frissen festve” című 
kiállításának megnyitója

városházA dÍszterem

városház utca 16.
Október 12. 18 óra: 15 éves 
a Németszármazású Polgárok 
Egyesülete. Ünnepi hangverseny 
a jubileumra emlékezve. Fellép a 
Liederschatz-kórus.
Október 19. 18 óra: Zenei est 
fogyatékkal élő és látássérült 
gyermekek részére a Lions Club 
szervezésében.
Október 28. 18 óra: Fellegi Ádám 
Liszt-díjas zongoraművész előadása

rózsA művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 13. 20 óra: „Táncoló talpak”– 
évadnyitó bál. Zenél a Főnix Együttes. 
Belépőjegy: 2000 Ft/fő.
Október 14. 18 óra: Heltai Jenő: A 
néma levente – vígjáték két részben. 
Az Éless-Szín előadása. Belépőjegy: 
2800 Ft/fő.
Október 20. 9 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Október 27. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Zene: Turi Bandi 
és barátai. A belépőjegy 300 Ft/
fő, s azzal a Gattyán Ágnes népi 
képzőművész által vezetett kézműves 
foglalkozás is felkereshető.
Október 27. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Zene: Orosz Gyuri 
és barátai. Táncot tanít, és népi 
szokásokat elevenít fel Vörös Árpád 
(Tébláb). Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Október 28. 11 óra: A három jószívű 
rabló. Mesejáték a Lőrinci Színpad 
előadásában. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Terembérlési lehetőség esküvőre, 
bemutatóra előzetes egyeztetés 
alapján. A Rózsa Művelődési 
Házban Ticket Express-jegyiroda és 
Jegymester működik. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig.

4seAsons sÍ- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Síiskolánkban a csoportokat (gyermek 
és felnőtt) életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Oktatóink 
a sítanfolyamokon maximum 10 
tanítvánnyal foglalkoznak (a kezdő 
csoportoknál két oktató van). Az 
edzések hétköznap délutánonként 
és hétvégén vannak. A tanfolyamok 
10 héten keresztül folyamatosan 
tartanak.
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 14. 10 óra: Táncverseny a 
Funky SE szervezésében
Október 19. 18 óra: FTC-PLER–
Gyöngyös férfi bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Október 20. 8 óra: Mega játszóház
Október 28. 9 óra: Rock and roll 
táncverseny

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Október 13. 18 óra: Astra Közterület 
SK–Újbarok SE női futsal-mérkőzés
Október 14. 16 óra: FTC-PLER 
II–Ajka NB I/B-s férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Október 28. 16 óra: FTC-PLER II–Tata 
NB I/B-s férfi bajnoki kézilabda-

mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 12. 17 óra: Rejtekajtón régi 
házba – a Budapest folyóirat estjei. 
A budapesti villamosok története, 
közlekedéstörténet címmel Szigeti 
Dániel okleveles közlekedésmérnök, 
közlekedési szakértő előadása.
Október 16. 14 óra: a Szent 
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub 
összejövetele
Október 17. 17 óra: KézműveSzerda – 
a természet színei. Levelek, termések 
felhasználása. 5-6 éves kortól ajánlott 
foglalkozás. A részvétel beiratkozott 
olvasók számára ingyenes.
Ismét internethasználói foglalkozás 
indul a könyvtárunkban, 20 órában, 
délelőttönként 9–14 óráig. Első 
csoport (kezdő): október 29., 30., 
november 5. és 12. Második csoport 
(kezdő): október 24., 31., november 
7. és 14. Jelentkezni személyesen, 
a részvételi díj befizetésével lehet. A 
részvétel díja: beiratkozott olvasóknak 
100 Ft/óra, regisztráltaknak 200 Ft/
óra.

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Október 19. 17 óra: Mesekuckó – 
bábszínház
Október 24. 14 óra: Kézműves 
foglalkozás – fakanálbáb-készítés

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 13. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Október 13. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely
Október 13. 15 óra: Kézműves kuckó
Október 14. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 18. 18 óra: A XI. Magyar 
Festészet Napja alkalmából kerületi 
képzőművészek „Szentjeink” című 
kiállításának megnyitója 
Október 20. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely
Október 20. 14 óra: Magyarnóta-
műsor Fényes Györggyel
Október 20. 15 óra: Kézműves kuckó
Október 20. 15 óra: Tere-fere klub
Október 21. 10 óra: Csoki koncert
Október 21. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 24. 9.30: A Fabula 
Bábszínház gyermekelőadása
Október 24. 9. óra: A kerületi 
gondozóházak Örkény István-
vetélkedőjének döntője
Október 25. 14 óra: Szüreti bál a 
NYÉVE szervezésében
Október 26. 9 óra: Ki mit tud? a 
kerületi diáknapok keretében 
Október 28. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 297-4951, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
 „A pusztától a parkvárosig” címmel 
állandó kiállítás.
Kiállítás a kerületi olimpikonokról.
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés 
alapján. Kerületi iskolai csoportoknak 
különféle ingyenes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások a 
kiállítótermekben előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY telefonszámán. 
A kínálat megtekinthető a 
pihgymuzeum.gportal.hu oldalon.

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9–15 óra, pénteken 9–14 óra között. 
Iskolai szünetek idején a bejárati ajtó 
zárva lehet, ezért ebben az időben 
előzetes bejelentkezést kérünk!
A gyűjtemény új honlapja – www.
muzeum18ker.hu – már működik, és 
folyamatos fejlesztés alatt áll!

múzeUmsAroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Település- és oktatástörténeti állandó 
kiállítás. Címe(i): 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből. 
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére. 100 éve 
született Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
A Múzeumsarok kiállítóterem nyitva 
tartása: kedden 10–18 óráig, 
szerdától szombatig 14 és 18 óra 
között. 
Kiállítótermünk október 20-án és 
november 2–3-án technikai okok 
miatt zárva tart.

hAvAnnA KiállÍtóhely

Havanna utca 9.
Telefon: 297-4951
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Közösségi házunk felújítása október 
10-én megkezdődött. Programjainkat 
a felújítás ideje alatt kihelyezett 
helyszíneken tartjuk, az alábbiak 
szerint:
Pestszentimrei Sportkastély (Kisfaludy 
utca 33/c):
Hétfőn 9.20, valamint csütörtökön 
9.20 és 10.30 órától Baba-dúdoló. 
Részvételi díj: 300 Ft/család. Hétfőn 
10.30-tól Maszat kuckó (2 éves 
kortól). Részvételi díj gyermekenként: 
400 Ft. Kedden és csütörtökön 
8.30-tól regeneráló torna  (részvételi 
díj: 500 Ft/fő), 10–12 óráig jóga 
(részvételi díj: 550 Ft/fő).
Borostyán Gondozási Központ (Címer 
utca 88.):
Október 15. 17.30: Színházbarát 
klub. Meghívott vendég: Kökényessy 
Ági, a Madách Színház színművésze. 
Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Október 16. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Gyógyító energiák a 
mindennapokban. Belépőjegy: 400 
Ft/fő.
Október 17. 17.30: Kertbarát klub – 
őszi teendők a szőlőskertben.
Kedden és csütörtökön 17–19 óráig 
jóga (részvételi díj: 550 Ft/fő). Hétfőn 
és szerdán női alakformáló torna 
(részvételi díj: 450 Ft/fő). Hétfőn 
és szerdán 16.45-től ovis aerobic 
(részvételi díj: 400 Ft/fő).
Szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola (Nagykőrösi út 
55–57.)
Október 13. 17 óra: Családi táncház 
és népi játszóház. Belépőjegy 
gyermek: 500 Ft, felnőtt: 800 Ft.

imre-Pont

Kisfaludy utca 68/B
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 12–18 
óráig, szombaton 12–17 óráig
Építészeti értékek Pestszentimrén – 
állandó fotókiállítás
Internet, fax, fénymásolás, nyomtatás, 
ingyenes WIFI!
Hétfőnként 13–18 óráig családsegítő 
szolgálat, szerdánként 15–17 óráig 
fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
csütörtökön 17 órától kézimunka 
szakkör.

PolgároK házA

üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17, 
csütörtökön és pénteken 14–16, 
szombaton 9–12 óra között.
Október 12. 18 óra: Sztárok a 
pódiumon 
Balogh Gábor kétszeres világbajnok 
öttusázó, Orbán Viktor miniszterelnök 
sportért felelős tanácsadója, és 
Marosi Ádám világbajnok, olimpiai 
bronzérmes öttusázó a vendég. A 
beszélgetést dr. Lévai István Zoltán 
alpolgármester vezeti.
Október 23. 19 óra:  Emlékest: 
1956. Nemzetünk legtisztább 
áldozása címmel. Előadók: Valter 
Ferenc, a Magyar Állami Operaház 
magánénekese, Kassai István, Liszt 
Ferenc- díjas zongoraművész és 
Greskovics András egyetemi hallgató. 
Köszöntőt mond: dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármester.
Október 28. 16 óra: Madách-
filmklub - Halálos csók című 1942-es 
magyar filmet vetítik Karády Katalin, 
Nagy István és Rajnay Gábor 
főszereplésével.

BAl 18

üllői út 337. 
(MSZP-székház)
A Bal18 Közéleti kávézó havonta 
változó programmal várja a politikai és 
társadalmi kérdések iránt érdeklődő 
közönséget. Az Ütközőben két 
eltérő szemléletű vendég vitáját, a 
Kibeszélőben pedig egy szakember 
véleményét hallhatják a legfontosabb 
politikai, gazdasági és társadalmi 
témákban.
Október 11. 17.30: Kibeszélő 
Meghívott vendég: Petschnig Mária 
Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. 
tudományos főmunkatársa
Várható témák: A régió országai 
közül egyedül Magyarországon 
van gazdasági visszaesés. 
Miért?; Jön a fűtési szezon, újabb 
elszegényedési hullám. Miért nem 
akar látni a kormány?; A Fidesz 
szerint válság előtti szinten van a 
foglalkoztatottság, de mit mutatnak 
a tények?; Naponta változó 
kormányzati IMF-kommunikáció; 
Miért akarja megszüntetni a Fidesz 
a Nemzeti Bank autonómiáját?; 
Giró-Szász András: Húzódik a 
tárgyalás a Világbankkal, mert „túl 
jók a számaink”…; Mik a nemzetközi 
konfliktus következményei?
A vita moderátora: Dési János 
újságíró A belépés díjtalan!

nAtiK – nőK A Xviii. 
Kerületért AlAPÍtvány

üllői út 453.
Telefon: 295-0777, fax: 295-0666
www.natik.hu
Október 19. 18 óra: Fellegi Ádám 
lakáskoncertje. Műsoron: Bach 
Goldberg- variációi, a zongorairodalom 
legnagyobb variációsorozata. Helyszín: 
VI., Zichy Jenő utca 41. Jelentkezni 
a NATIK elérhetőségein, valamint 
e-mailben (natik@natik.hu) lehet.

Kedves nézőink! 
A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre hivatalos közéleti 
televíziójának adásait mindennap 
10, 16, 18 és 20 órai kezdettel 
tekinthetik meg. Az adásszünetben 
képújságunk látható.
Minden szombaton 10 órakor új 
műsorral jelentkezünk!
A televízióban látható 
tudósításokat, riportokat egytől 
egyig megtalálják a www.bp18.hu 
internetes oldalon.
Várjuk véleményüket, 
észrevételeiket és javaslataikat!
TV18-szerkesztőség és 
hirdetésfelvétel: 1181 Budapest, 
Üllői út 423. Telefon: +36/1-296-
0397, e-mail: tv@bp18.hu
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15Az FTC-PLER Budapest négy góllal kikapott a Pick Szegedtől a Sportkastélyban sPort

� amint azt a 
papírforma 
ígérte, vereséget 

szenvedett október 
3-án, a bajnokság    
6. fordulójában az 
ftc-pler budapest 
a jobb játékerőt kép-
viselő pick szegedtől, 
de nem volt ok a 
szégyenkezésre. sőt: 
a budapesti csapat 
nagyobb önbizalom-
mal a forduló megle-
petését szolgáltathatta 
volna, így azonban 
4 gólos vereség lett 
a vége (21-25). 

Mintha csak megérezték volna 
a szurkolók, hogy nem akár-
milyen mérkőzés előtt állnak a 
zöld-feketék, sokan látogattak ki 
a Pestszentimrei Sportkastélyba, 
hogy „kiszurkolják” (kidobol-
ják) a sikert a bajnoki találko-
zók mellett a BL-mérkőzéseket 
is vívó Szeged ellen. Ehhez a 
gondolathoz kapcsolódik Zsiga 
Gyula véleménye. A mesteredző 
elmondta, azt szeretné, ha a 
csapat igazi otthonának érezné 
ezt a pályát, ezt a helyet. Nos, a 
látottak alapján elmondható, a 
srácok egyre jobban belakják a 
csarnokot, s a közönség is szí-
vesen jár ide, még ha nem is a 
kerület központjában található 
a létesítmény.

kapUsbraVúrok 
– keVés gól
A mérkőzés méltó felvezetése 
volt, s egyben a lőrinci kézi-
labdázás dicsérete, hogy a baj-
nokságot nyert U9-es (!) csapat 
tagjait és az edzőjüket, Czeglédy 
Máriát köszöntötték, felolvas-
va  a játékosok nevét is. Az ilyen 
sportélmények hozhatják kö-
zelebb, sőt láncolhatják oda a 
gyerekeket a sportághoz. Min-
denesetre az első vastaps már a 
kezdést jelző bírói sípszó előtt 
felhangzott a teremben. Aztán 
folytatódott is, mert a kezdés tö-
kéletes volt, 4-4-ig fej-fej mellett 
haladtak a csapatok. Ezt követő-
en persze a nagyobb tudás meg a 
több pénz (értsd: Szegeden jóval 
több jut a csapatra) dominált, 
így a nagyon kevés gólt hozó 
mérkőzés első félidejének köze-
pétől már hol 3, hol 4 gól volt a 

vendégelőny, hogy aztán a har-
minc perc leteltét jelző bírói síp-
szó után 5 gólos Pick-előnnyel 
(12-7) vonuljanak öltözőbe a fe-
lek. Apropó, kevés gól… Ha rit-
kán rezdül meg a háló, annak a 
jó védekezés, az ugyanilyen ka-
pusteljesítmény vagy éppenség-
gel a pontatlan támadásbefejezés 
lehet az oka. A Sportkastélyban 
mindegyikből láthattunk egy 
csokornyit. A kapusokra, a sze-
gedi Mikler rolandra és a „mi” 
Székely Mártonunkra nem le-
hetett panasz, mint ahogyan 
a védekezéssel sem volt gond, 
mindenki a helyén volt. Ezért is 
esett mindössze 19 gól harminc 
perc alatt.

többet tUd 
ez a csapat
A második játékrész úgy kezdő-
dött, mint az első. Jól, lendüle-
tesen és főleg budapesti gólok-
kal. A zsinórban 3 találat azt 
jelentette, hogy lehet (sőt van) 
keresnivalója az FTC-PLEr-nek 
a legjobbak között. Csakhogy a 
másik gárdában sem középsze-
rűek dobálták a labdát, s amikor 
megérezték, hogy a túró vagy a 
lekvár helyett akár más is bele-
kerülhet a palacsintába, eggyel 
magasabb sebességfokozatba 
kapcsoltak, és újra kialakították 

a nekik tetsző 3-4 gólos előnyt. 
Sőt volt az 6 is, ám ekkor a Zsi-
ga-csapat váltott sebességet, és 
jött föl 2 gólra. Bizonyítva ezzel, 
hogy még az október 3-án este 
látottaknál is jóval több van az 
együttesben. Csak ez a bizonyos 
’több’ nem, vagy csak percekre 
jött ki. Így lett 25-21 a vége – 
oda. Kishitűség? Félelem a na-
gyobb nevektől? A koncentráció 
hiánya? Ezekre a kérdésekre az 
öltöző diszkréciója adhat vá-
laszt, amikor az edző nyilván 
megbeszélte a játékosokkal, mit 
kellett volna másként csinálni 
ahhoz, hogy Veszprémben is fel-
kapják a fejüket a végeredmény 
hallatán. Így azonban csak azt 
konstatálhatták, hogy a Szeged 
továbbra is 100 százalékos.

a bátorság 
UtazzoN!
Mi meg azt állapíthatjuk meg, 
hogy 6 bajnoki forduló után az 
FTC-PLEr Budapest 3 vereség-
gel, 2 győzelemmel és 1 döntet-
lennel várja a folytatást. Azt az 
október 10-i folytatást, amikor 
a Tatabánya lesz az ellenfél ide-
genben, s amely után remélhe-
tőleg azt írhatjuk le, hogy csak 
a bátorság volt a csapattal, a kis-
hitűség lemaradt az autóbusz-
ról… 
Férfi nBI, 6. forduló: FTC-
PLEr Budapest–Pick Szeged 21-
25 (7-12).
A 8. fordulóban, október 19-én 
18 órától a PLEr a Gyöngyöst 
fogadja a Sportkastélyban.

Az oldalt összeállította: róth ferenc

nagyobb önbizalommal a forduló meglepetését szolgáltathatták volna

ilyen játéKKal elérHető 
a cél, a Hat Közé jutás

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a jóval magabiztosabb szegedi játékosokat néha két lőrinci sem tudta tartani

hirdetés
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� Jövőre, július 
utolsó hétvégéjé-
től, 16 napon át 

a brit fővárosra figyel 
a sportvilág, ugyanis 
Londonban rendezik 
meg a XXX. Nyári 
Olimpiai Játékokat. Két 
kerületi kiválóság – az 
ökölvívó Káté Gyula 
és az öttusázó Marosi 
Ádám – már kivívta az 
indulási jogot. A má-
sik kettő, vagyis a 
taekwondóban induló 
Tóth Balázs és a birkó-
zó Fodor Zoltán egy-
előre csak potenciális 
résztvevő. Nekik még 
meg kell küzdeniük 
azért, hogy a játékokon 
képviselhessék a ma-
gyar színeket.

  

CsAK KÁTéNAK 
Kezdjük a legfrissebben kvali-
fikált sportemberrel, a londoni 
részvételt a két héttel ezelőtti 
ökölvívó-vb-n kiharcoló bu-
nyóssal, a 29 éves Káté Gyulá-
val. A kispesti öklöző elmond-
ta, hogy valójában nem is a 
helyezésért, az éremért ment a 
bakui (azerbajdzsáni) ringbe, 
hanem azért, hogy kivívja pá-
lyafutása harmadik olimpiai 
indulását.

„Semmihez sem hasonlít-
ható hangulata van az olim-
piának. Eddig kétszer adatott 
meg, hogy ott legyek. Hét éve 
csapattag voltam Athénban 

és három éve Pekingben is.” 
Tudni kell, hogy Káté a saját 
maga számára szerzett kvótát, 
át nem ruházhatót, kizárólag 
az ő személyére szólót.

 „Ha csak nem sérülök meg, 
akkor ez a hely az enyém. Sa-
ját magamnak vívtam ki. A 64 
kilóban nem lehet más a helye-
men, s én is csak ebben a súly-
csoportban léphetek ringbe.”

 NeM sZABAd 
A LuTrirA vÁrNi
Moszkvában vívta ki a londoni 
szereplést a 27 éves öttusázó, 
Marosi Ádám, aki azóta már át-
esett egy orrműtéten is.

 „Azt már el is felejtettem, 
olyan jól sikerült. A héten el-
kezdtük az edzéseket, igaz, még 
nem százszázalékos terheléssel.”

Ádám is a saját személyét ju-
talmazta meg a kvótával, de…

 „Abban az esetben lehetne 
kérdéses az indulásom, ha egy 
országból, esetünkben Magyar-
országról, többen szereznének 
kvótát, mint ahányan rajthoz 
állhatnak egy nemzetből. Jelen-
leg Kasza Róberttel ketten va-
gyunk a kedvezményezettek. Ha 
túl sokan lennénk, akkor dönt 

a szövetségi kapitány, Pálvölgyi 
Miklós.”

Mindenesetre a márciusi 
egyesült államokbeli és brazíliai 
Vk-versenyen már úgy verse-
nyezhet Marosi, hogy tudja: van 
egy olimpiai repülőjegye.

NéGy hóNAp és 
MiNdeN reNdBeN
Fodor Zoltánnak kijutott a jó-
ból. Térdszalagszakadása miatt 
műtéten esett át a közelmúltban, 
de ettől függetlenül egyértelmű 
a célja.

 „Már jól vagyok, s várom, 
hogy szőnyegre léphessek. Kijut-
ni Londonba nem lesz egyszerű, 
mert a kvalifikációs Európa-
bajnokság után három egymást 
követő hétvégén rendezik meg 
az európai kvalifikációs viadalo-
kat. Nem fogunk unatkozni.”

Egészen biztosan nem, hiszen 
– bár ez szakmailag megkérdő-
jelezhető – szinte egymásba ér 
áprilisban a bulgáriai, a kínai 
és a finnországi kvalifikáció, 
amelyekről versenyenként csak 
a két-két döntős lesz olimpiai 
induló.

„Ebből a háromból kell ki-
választani, mondjuk, kettőt, s 
azokon kell a lehető legjobban 
szerepelni. Utazni, súlyt hozni 
és tartani nem egyszerű, de az 
olimpiáért mindent meg kell és 
meg is fogok tenni.”

Fodor, aki a szentimrei Ne-
mes Fitnessbe is jár gyógyulni, 
azt reméli, hogy négy hónap 
múlva már eszébe sem jut a sé-
rülés, az operáció.

„Februárban már olyan for-
mában és erőnlétben akarok 
lenni, hogy semmi és senki ne 
tudjon meglepni sem az Eb-n, 
sem az európai kvalifikáción.”

  
Irány Kazany!
nem lesz könnyű 
dolga a taekwondóban 
kvótára hajtó Tóth 
Balázsnak. Ő Kazany-
ban küzd majd meg 
Londonért, ráadásul 
a feladatát nehezíti, 
hogy nincs javítási 
lehetőség, ez az egyet-
len esélye a kijutásra. 
Erről alábbi cikkünk-
ben beszél.



Káté és Marosi már biztos résztvevő, Tóth és Fodor reménykedhet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Rendôrkapitányság
Üllôi út 438. Tel.: 292-9200

Tûzoltó-parancsnokság
Üllôi út 235. Tel.: 459-2319

Pestszentlõric-Pestszentimre
Polgármesteri hivatal
Üllôi út 400. 
Tel.: 296-1300
Városház utca 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30-18, Sz.: 8-16, P.: 8-12

Ügyfélszolgálati irodák
Üllôi út 400. 
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100. 
Tel.: 297-5619
H.: 10-18, K., Cs.: 8-16,
Sze.: 8-18, P.: 8-12

Okmányirodák
Városház u. 16. Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80. Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5640, 297-5641
H.: 13.30-18, K., Sze.: 8-16,
Cs.: nincs, P.: 8-14
12-13-ig ebédszünet

Városüzemeltetô Kft.
Zöldszám: 06-80-202-471

Közjegyzõk
Üllõi út 423. I. em.
T.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
T.: 297-4110
Üllõi út 365. I/1. 
T.: 290-0809

Közbiztonsági Centrum
Kondor B. stny. 1.
T.: 294-1011
Diszpécserszolgálat: 
T.: 06-30-581-7310

Imre-Pont
Kisfaludy u. 68/b. 
T.: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu

Zsebõk Zoltán Szakrendelõ
Thököly út 3.
Pintér Kálmán Szakrendelõ
Nemes u. 18.
www.18euszolg.hu
Telefon: 297-1210

Elküldheti kérdését
észrevételét
mobiltelefonon, sms-ben:
dr. Ternyák Péter Lajos 
irodavezetõnek
(okmány és hatósági iroda), 
SMS: 06-30-439-0266;
dr. Szabó Imréné irodavezetõnek
(szociális és gyermekvédelmi
iroda), SMS: 06-30-439-0260.

Ingyenes zöld szám
üzenetrögzítõ 

tel.: 06-80-204-080

Kerületi hírek:
www.bp18.hu

Fontos telefonszámok

Az I. sz. Etalonsport iskolá-
ban működő Gloriett SE
szenzációs teljesítményt
produkált fociban.

SZERKESZTÕSÉG

Szeptember 25-26-án ren-
dezték meg a IV. Cordial CUP
küzdelmeit. Ezen a 2000-es
korosztály 32 csapata küzdött a
kupáért és az európai döntõbe
jutásért. Ez Magyarország en-
nek a korosztálynak megren-
dezett legnagyobb és legrango-
sabb labdarúgó tornája. A „ha-

zai” fiúk rögtön az elsõ mérkõ-
zésen a Ferencváros csapatá-
val találták szemben magukat,
és gyõzelemnek örülhettek. Az
Abony és a Baráti Bõrlabda FC
csapata ellen is gyõzelemmel
távozhattak a pályáról. Ezzel a
legjobb 16 közé kerültek. Ott a
Siófok ellen biztosították a 8
közé jutást. A Dalnoki Akadé-
mia legyõzésével a döntõért
mérkõzhettek, de az elõdöntõ-
ben a Debreceni Olasz Foci Su-
li az útjukat állta (0-2). A har-
madik helyért ismét a Ferenc-
város várt rájuk és õsszel már

harmadszor is gyõzelemnek (3-
2) örülhettek, így a tornán a
harmadik helyen végeztek. A
tornát a Videoton FC Fõnix
csapata nyerte. 

Az etalonos csapat tagjai: Il-
lés Bence, Komisszár Kristóf,
Östör Martin, Maglóczki Márk,
Lefler Benjámin, Pisont Patrik,
Csonka András, Kerékgyártó
Marcell, Kerékgyártó Zalán,
Sápi Zoltán, Balogh Dominik,
Béres Bence, Vancsay Márk,
Lutzer Bence, edzõk: Varga Ist-
ván, Gombos László. (Forrás:
Berger Zoltán)

Szinte a világ minden szeg-
letéből érkeztek a karate
sport képviselői, hogy részt
vegyenek a sportkastélyban
szeptember 25-26-án ren-
dezett XIII. Budapest Open
– Széf 97 kupa nyílt nemzet-
közi karate bajnokságon.

PEJ LÁSZLÓ

A kétnapos küzdõsport via-
dalt a Magyar Goju-Kai
Karate-do Szövetség rendezte.
A versenyre közel ezer játékos
adta le a nevezését olyan orszá-
gokból, mint: Szlovákia, Egyip-
tom, Dél-Afrika, Ukrajna, Len-
gyelország, Horvátország,

Csehország, Szerbia, Románia,
Palesztina, Lettország, Izrael,
Katar, Chile, Brazília, Portugá-
lia, Finnország és természete-
sen Magyarország. A hazai ka-
rate világ kétszázötven induló-
val vágott neki a hétvégi ver-
senynek. Összesen 61 kategóri-
ában álltak szõnyegre a sporto-
lók. A kategóriákat több szem-
pont szerint alakították ki. Élet-
kor szerint. Felnõtt, U21, juni-
or, 15-14, 13-12, 11-10 és 8-9
éves. Természetesen nem sze-
rint, fiú és lány és testsúly sze-
rint is. Például felnõtt férfiak-
nál –84 kg kategória vagy 15-14
éves lányoknál –47 kilogram-
mos csoportba lehetett kerülni.

A verseny formája szerint is in-
dulhattak a karatésok. Kata,
vagyis formagyakorlat bemuta-
tásban és kumitéban, ami a
párharcot jelenti. A szõnyege-
ken reggeltõl estig zajlottak a
küzdelmek. Az edzõk hangos
tanácsai és a harcolók kiáltásai
betöltötték a sportkastély épü-
letét páratlan hangulatot köl-
csönözve a terembe. A magyar
versenyzõk nagyon szépen tel-
jesítettek, az éremtáblázaton
összesen 53 érem került az or-
szágunk neve mellé. Tizenhét
versenyzõnk végzett az elsõ,
huszonegy a második helyen és
tizenöt hazai karatés örülhetett
a bronzéremnek.

PEJ LÁSZLÓ

Feladták a leckét Adorján Gá-
bornak, a PLER K.C. edzõjé-
nek. Ha egy csapat sikeres sze-
zonját a matematika érettségi-
hez hasonlítanánk, akkor a tré-
nernek bizony emelt szintû
érettségi vizsgát kellene ten-
nie, számológép, vonalzó és
függvénytáblázat nélkül. Aki
kicsit is informált a csapat kö-
rüli híreket illetõan az tudja,
hogy több kulcsjátékos is a sze-

zont egy másik gárdában kezd-
te meg. A megüresedett helye-
ket az ifibõl feljött és más
együttesekbõl igazolt játéko-
sokkal töltötték fel. Tehát egy,
a tavalyi szezonban igen elõke-
lõ helyet záró összeállításból
lett egy összeérésre váró csa-
patszerkezet. Persze biztos
nem lehet mindent, beleértve
az FTC–Sporek elleni veresé-
get az eligazolások számlájára
írni, de elég, ha belegondolunk
abba, hogy Paul Teodor tavaly

még a PLER kapuját õrizte,
idén pedig már a Fradi zöld fe-
hér mezében védi ki a lövése-
ket. Nem is akárhogyan! A
mostani PLER elleni meccsen
például messze kimagasló tel-
jesítményt mutatott. Említhet-
nénk Bakos Györgyöt, aki szin-
tén most nyáron búcsúzott a
lõrinciektõl, hogy az FTC-ben
folytassa kézilabdás karrierjét.
Õ is négy góllal járult hozzá a
zöld fehérek gyõzelméhez.  To-
vább nehezítette a PLER hely-
zetét, hogy a bal átlövõ,
Lendvay Péter sem tudott mez-
be bújni a ferencvárosiak el-
len. Hiányzott egy biztos kéz a
lõrincieknél, mert sokkal több
akciót dolgoztak ki, mint
amennyit sikerült pontokra
váltani. Az FTC szinte egész
végig kézben tartotta a mecs-
cset és a több gólos elõnyüket a
mérkõzés végéig meg is tartot-
ták. Természetesen azért vol-
tak nagyon szép megmozdulá-
sok a hazaiaknál is, a fiatalok
pedig szívüket, lelküket bele-
adták a zöld fehérek elleni
harcba. Ám ez sajnos kevésnek
bizonyult. Tehát a végered-
mény 25:32 az FTC –
Sporeknek, mely ezzel a gyõze-
lemmel a tabella második he-
lyén áll. A PLER K.C. követke-
zõ fordulóban a 10. helyen lévõ
Budapest Bank Kecskeméti
KKSE-hez utazik, hogy végre
pontok kerüljenek a neve mel-
lé a tabellán. A csapat hivata-
los oldala: www.plerkc.hu.

Lõrinc United FC
GYEREKEK
JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK
FOCISULINKBA
FOLYAMATOSAN 

óvodástól iskolás korig

Érd.: BUBCSÓ NORBERT
T.: 06-70-383-5400
www.lorincunited.hu

Pályázat
Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Közművelődé-
si és Sport Közalapítvá-
nya pályázatot írt ki a ke-
rületi sportegyesületek
és kiemelkedő sportered-
mények támogatására. 

A pályázat célja: a ver-
seny-, és élsportban, után-
pótlás-nevelésben, szabad-
idõsportban résztvevõk
rendszeres sporttevékeny-
ségének támogatása és a te-
vékenységi feltételek javítá-
sa; a sportegyesületek mû-
ködésének elõsegítése; a ki-
magasló sporteredmények
elérésében résztvevõk tá-
mogatása; elõre nem tervez-
hetõ: tevékenység, vagy do-
logi kiadás támogatása. 

Pályázhatnak: hivatalo-
san bejegyzett kerületi
sportegyesületek, azok
szakosztályai, edzõi.

Fõbb támogatandó tevé-
kenységek:

1. Utánpótlás-nevelõ és
tehetséggondozó tevékeny-
ség támogatása; 

2. Sportegyesületek mû-
ködésének támogatása;

3. Versenyek, konkrét
sportesemények támogatá-
sa; szabadidõsport, termé-
szetjárás;

4. Kiemelkedõ sportered-
mények elérésében részve-
võk támogatása;

5. Tartalékalap – elõre
nem tervezhetõ tevékeny-
ség, v. dologi kiadás támo-
gatása. Értékelésre és ked-
vezõ elbírálásra csak azok a
sportegyesületek számíthat-
nak, akik eleget tesznek a
sportegyesületeket érintõ
jogszabályi elõírásoknak.

A pályázat rendelkezésé-
re álló összeg: 2 millió fo-
rint. A pályázat vissza nem
térítendõ támogatás, szerzõ-
dés szerint a közalapítvány
felé tételes elszámolási kö-
telezettséggel. 

A pályázatokat az erre a
célra rendszeresített nyom-
tatványok felhasználásával
1 példányban kell benyújta-
ni és annak tartalmaznia
kell: a pályázó részletes
adatait, a felhasználási cél
konkrét megjelölését, rész-
letes kifejtését, a megvalósí-
táshoz szükséges igényelt és
teljes összeget. 

A pályázatok beérkezésé-
nek határideje: 2010. októ-
ber 29. (péntek) 14 óra; il-
letve a 4. és 5. pontban fel-
sorolt támogatandó terüle-
ten a határidõ folyamatos.

Határidõ után érkezett
pályázatokat nem fogadunk
el. A pályázatokat 2010. no-
vember 30-ig bírálja el a
Budapest XVIII. kerület
Pestszentlõrinc-
Pestszentimre Önkormány-
zat Közmûvelõdési és Sport
Közalapítványának Kurató-
riuma.

A pályázatok benyújtásá-
nak helye: Budapest XVIII.
kerület Pestszentlõrinc-
Pestszentimre Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal
1183 Budapest, Üllõi út 400.
sz. 401. szoba.

Információ és ûrlap be-
szerezhetõ: Fellegi Ildikó
sportreferensnél (a kurató-
rium tagja); 1183 Budapest,
Üllõi út 400. sz. 401. szoba;
telefon: 296-1464

Szenzációs focitel jesítmény a sportiskolában

Focikupa az Etalonsportban

Pont nélkül a kézilabda-tabellán

Kevésbé sikerül a PLER-nek

A karatésok világa Pestszentimrén

A világ karatésai az imrei 
sportkastélyban

Nem mondhatjuk, hogy könnyen indul a 2010-2011-es ké-
zilabda bajnokság a PLER K.C. számára. Szeptember 25-én
egy másik fővárosi csapat, a Ferencváros ellen volt a ne-
gyedik találkozója a XVIII. kerületi fiúknak, ám sajnos
most sem sikerült a mérkőzés végén győztesen lesétálni a
Lőrinci Sportcsarnok pályájáról. 

Bushido 
Európa Kupa

Gyermek, serdülõ, ifjúsági,
junior meghívásos karate ver-
senyt rendez a Magyar
Shidokan Karate Szövetség és
a Bushido Sportegyesület no-
vember 13-án (szombaton) 10
órától a Pestszentimrei Sport-
kastélyban (Kisfaludy u. 33/c.).

A nevezés határideje: 2010.
október 31. a bushido-
se@bushido.hu email címen.
Részvételi feltételek: nevezés a
nevezési határidõn belül, 2010.
évre érvényes Buda Pass, ver-
senyengedéllyel, orvosi be-
jegyzéssel, érvényes övfokoza-
ti és versenyezhet/alkalmas.

SZAC bál 2010.
SZAC bál lesz november 27-

én 18.30-tól a Lõrinci Sport-
csarnokban (Thököly út 5.). Az
október 31-ig megváltott je-
gyek külön sorsoláson vesznek
részt melyen 2 fõ részére
Zamárdiban eltölthetõ hosszú
hétvégét félpanziós ellátással,
egész napos hajókirándulást 2
fõ részére teljes ellátással a
Balatonon stb. lehet nyerni. A
bállal kapcsolatos történések-
rõl folyamatosan lehet tájéko-
zódni az egyesület honlapján
is: www.1908szac.hu. 
HIrdETés

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Számba vettük a kerületi sportolók indulási esélyeit a nyári olimpia előtt Sport

KeRületi spoRtolóK is 
leszneK a londoni olimpián

Sport
hírek
Siker – súllyal
A budapesti atlétikai ügyességi 
csapatbajnokságon a Pest-
szentlőrinci Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola fiú 
súlylökőcsapata első helyezést ért 
el. A bajnokcsapat tagjai: Varga 
Tamás, Szuhai Gergő, Tóth Ádám, 
Kerekes Attila, Szabó Imre. 

Menetelő 
BLSZ‑csapatok
Lendületben van a BLSZ I/B 
osztályában játszó két kerületi 
csapat. A legutóbbi három 
fordulóban a Pestszentimre 
7 pontot gyűjtött, a SZAC 
pedig 6-tal lett gazdagabb. Az 
imreiek eddig büszkék lehetnek 
az őszükre, hiszen a vezető 
Goldballtól mindössze egyetlen 
ponttal lemaradva állnak a má-
sodik helyen. A SZAC 5 ponttal 
a 9. helyen várja a folytatást.
Az utóbbi három forduló ered-
ményei: MAFC– Pestszentimrei 
SK 0-2, PSK–43. sz. Építők 3-1, 
PSK–Internacionale 0-0. SZAC–
MAC 3-1, Duna SK–SZAC 4-1, 
SZAC–Ferencvárosi FC 3-1. 

Otthon ikszeltek
Október 8-án az FTC-PLER csak 
a jó véghajrájának köszönhetően 
mentett pontot a Kecskemét 
ellen a férfi kézilabda-bajnokság 
első osztályában. Meglepetésre 
a szünetben a vendégek már 
öt góllal vezettek, innen sikerült 
az egyenlítés Zsiga Gyula 
együttesének. FTC-PLER–
Kecskemét 20-20 (9-14).  

Futottak, 
kerekeztek 
a Bókay 
Kertben
a hűvös idő ellenére több 
százan vettek részt október 
8-án a Bókay Kertben meg-
rendezett családi futó- és ke-
rékpárosnapon.

  
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és a Porsche M5 
által a Magyar Hegyi- és Terepfutó 
Szövetség és a soroksári Decathlon 
áruház együttműködő támogatásá-
val rendezett sportnapot – ellentét-
ben a két héttel korábbi Sportízelítő 
elnevezésű rendezvénnyel – nem fo-
gadta igazán a kegyeibe az időjárás. 
Azonban a hűvös, felhős idő ellené-
re is százak látogattak ki a Bókay 
Kertbe, hogy kései nyárbúcsúztatót 
tartsanak. A családi nap fővédnöke 
Lévai István Zoltán alpolgármester 
volt.

Baumann Gizella, az önkor-
mányzat sport-, közművelődési és 
ifjúságpolitikai munkacsoportjának 
vezetője elmondta, hogy kellemesen 
csalódtak, hiszen ötszáznál is többen 
látogattak ki a kertbe, hogy sporttal, 
mozgással töltsék el a napot.

 – Amint a rendezvény nevében 
is szerepel, családi napról volt szó, 
így mindenkit nagy szeretettel vár-
tunk. Jöttek is, sok volt az iskolásko-
rú, de számtalan óvodást is láttam, 
amint éppen kerékpáron vagy futva 
teljesíti a távot. A célunk nem volt, 
nem lehetett más, mint hogy jó kö-
rülmények között színvonalas ki-
kapcsolódási és versenyzési lehető-
séget biztosítsunk mindenkinek, aki 
kedveli a mezei terepet, és sporttal, 
sportolással akar eltölteni néhány 
órát. Az egészséges életmód népsze-
rűsítésén túl a környéken és a kerü-
let vonzáskörzetében lévő iskolákkal 
való kapcsolatunk felfrissítésére is jó 
volt ez a családi rendezvény.

A különböző távokon megrende-
zett futó- és kerékpáros próbák he-
lyezettjeinek a soroksári Decathlon 
áruház ajánlott fel díjakat, az önkor-
mányzat képviseletében pedig Szar-
vas Attila, a sportbizottság elnöke 
adott át elismeréseket.

A vb-bronzérmes Tóth Balázs 
hasznos napokat tudhat maga 
mögött.

– Négy éve ismerkedtünk 
meg az iráni sportolóval egy 
szerbiai edzőtáborozáson, ott 
barátkoztunk össze. Azóta 
tartjuk a kapcsolatot, nemegy-
szer találkoztunk is már azóta 
– mondja Balázs, aki ennyire 
fáradtnak és kimerültnek még 
sosem érezte magát.

Az olimpiára kacsingató 
fiatalember iráni barátjának 
a tudásáról az eredményei 
árulkodnak a legjobban. Az 
58 kilótól a 87-ig valamennyi 
súlyban állt már vb-dobogó 
tetején. 

– Ha a számok nyelvére 
akarom lefordítani a közös 
két hetet, akkor azt mondom, 
hogy 24 átlagosan kétórás 
edzés. Ez azt jelenti, hogy 48 
órát kifejezetten a taekwondo 
bűvöletében töltöttem el.

A kérdésre, hogy milyen 
volt, s hogyan bírta, a legért-
hetőbb választ adta Balázs:

 – Nem egy edzést követően 
örültem annak, hogy nem et-
tem előtte, mert biztosan nem 
maradt volna meg bennem az 
étel… A teljesítőképességem 
határait feszegettem, sőt néha 
el is jutottam a legvégső pontig. 
Ezt nem panaszként mondom, 
mert belegondoltam: mások 
is „meghalnak” a sikerekért. 
Most még fáradt vagyok, de 
tökéletes erőállapotban érzem 
magam.

Az edzések során az iráni 
„mester-barát” az állóképes-
ség, az erőnlét javítását tartot-
ta szem előtt, meg azt, hogy 
gyorsasági képességfejlesztő 
gyakorlatokkal adjon segítsé-
get.

Balázzsal beszélgetve fel-
vetődik, hogy a közös edzé-
seknek lesz-e folytatása, és 
persze az is eszembe jut, 
hogy a szakmában ily maga-
san jegyzett sportoló kér-e 

pénzt a titkai felfedéséért. 
– Ennek a két hétnek csak ak-
kor lesz haszna, ha folytatni 
is tudjuk. A terveim szerint 
a következő közös edzésekre 
én utazom Iránba, ott készü-
lünk majd együtt. Ami pedig a 
pénzt illeti, a barátom egyetlen 
forintot sem fogadott el, csak 
azt kérte, hogy a repülőjegyét 
és a szállását biztosítsuk – me-
sélte Balázs, aki büszke lehet a 
közös edzésekre, mert egy-egy 
ilyen „továbbképzésért” 1500–
2000 dollárt is elkérhetett vol-
na a 33 éves iráni.

A barátság 
többet jelentett 
a dollároknál
Tóth Balázs: két hét az iráni mesterrel
Még az sem biztos, hogy a kerületben élő kiváló taekwondo-harcos, Tóth Balázs 
ott lesz az olimpiai játékokon, ám az utóbbi időben, ha lehet, többet tett a rész-
vételért, mint eddig bármikor. a sportoló a többszörös világbajnok iráni Mehdi 
Bibak aslt láthatta vendégül, akivel két héten át közösen készült a januári kvalifi-
kációs versenyre.

nEM LEHET HIBáznI 

„Világselejtező már volt az idén, a januári 
versenyt az európaiaknak írták ki. Mindenki 
ott lesz, 2012-ben ugyanis ez lesz az egyetlen 
esély a kijutásra. ráadásul összevont 
súlycsoportokkal rendezik meg, tehát följebbről, 
nagyobb súlyból is lesznek ellenfelek.” 
nemcsak az ellenfelek lesznek kemények, de 
az a tény is, hogy csak az 1-3. helyezett lép 
tovább a játékokra. „akár öt győzelem is kellhet 
a dobogóhoz, ami egyetlen nap alatt pokolian 
nehéz.” Balázs nem a saját személyének 
szerezne részvételt, hanem Magyarországnak, 
de nem kellene aggódnia, mert itthon nincs 
olyan versenyző, aki helyébe léphetne.



Káté Gyula harmadik 
olimpiáján próbálhat 
meg érmet nyerni 
londonban

KÉZILABDABrONZ 
AZ OrSZÁGOS 
DÖNTőrőL
A Pogány Frigyes szakközépis-
kola kézilabdacsapata, miután 
megnyerte a Budapest-baj-
nokságot, jogot szerzett arra, 
hogy a fővárost képviselve 
indulhasson az országos döntőn 
Békéscsabán. A csoportküzdel-
mekből magabiztosan játszva 
jutott tovább a gárda a legjobb 
6 együttes közé, ahol már az ér-
mekért folyt a küzdelem. A csa-
pat azonban balszerencse és egy 
elkerülhető gól miatt lemaradt 
a döntőről, így csak a bronzért 
játszhatott. A középiskolások-
nak ezen a találkozón óriási 
csatában sikerült a maguk 
javára fordítani a mérkőzést, 
így az ország 3. legjobb csapata 
lett a kerületi. Különdíjat kapott 
Hevér Zsolt, akit a torna legjobb 
játékosává választottak. Az 
együttest Császár Tamás testne-
velő tanár készítette fel. 

SZAC-ÜNNEP – 
LEGENDÁKKAL 
ÉS HALÁSZLÉVEL
Százöt év ide, százöt év oda, nem öregszik a SZAC 
– teljes és becsületes nevén 1908 SZAC KSE. Erről 
tanúskodott az a nemrégiben megrendezett találkozó, 
amelyen a klub egykori legendái vettek részt az 
egyesület baráti körének meghívására. Az egyetlen 
„oda se neki” bárányfelhőtől eltekintve igazi öregfiú-
randevú volt ez a Balázs-tó partján, nem messze a 
Lőrinci Fonó egykori pályájától. 
Aki figyelt, s kellően idős is volt hozzá, láthatta, hogy 
a sporttörténelem egy darabkája vonul be (azért kell 
ide a darabka szó, mert a sportnak nem csupán a 
futball a része – lásd nyári olimpia, London, nyolc 
magyar arany), a lőrinci futball titoktudói érkeznek. 
Jöttek sorban az egykori vagány labdavarázslók, a 
mára elöl kissé pocakos, hátul kissé görnyedtebb hátú, 
már nem olyan fürge lábú férfiúk, s hozták magukkal 
az emlékeiket, amelyekből mindig van kéznél nem is 
egy, amelyekből sosem lehet kifogyni, s amelyek az 
idő múltával egy csöppnyit megszépülnek. Persze úgy, 
hogy mindig az emlékidéző van a középpontban. Mert 
lehet, hogy az annak idején a gólvonalon éppen hogy 
átguruló (fűzős) laszti ma már bombaként vágódik 
a kapus fölött-mellett a hálóba. (Ha kapus mondja 
a mesét, akkor természetesen nem volt bent a bőr, 
robinzonáddal mentette meg a csapatot a góltól…) 
Nézzük csak, kik és hogyan ültek ünnepet azon a szép 
őszi napon a Balázs-tó partján.
Ott volt a „hivatal”, hogyne lett volna, ha egy, a 
sportot valóban és nem csak szavakban szerető 
ember felel az ügyért az Üllői úti épületben. Lévai 
István Zoltán alpolgármester szépeket mondott a 
SZAC-ról, s biztatókat a jövőjéről. Így az elhangzott 
alpolgármesteri ígéretek találkoztak azokkal a kérő 
szavakkal, amelyekkel a SZAC fáradhatatlan elnöke, 
Pintér Béla bombázza klubelnökhöz illő kitartással az 
önkormányzatot. Fogadni mernék rá: nem hiába.
Tapsot kapott a Lőrinci Fonó elnöke, Nagy Imre, aki 
házigazdaként köszöntötte a vendégeket. Köztük 
az örökös lőrincit, a Mágust, Verebes Józsefet, a 
lasztit egykor a SZAC-ban is kergető Deák Bamba 
unokatestvérét és a megöregedni (a klubjához 
hasonlóan) nem tudó, mindig okosakat mondó 
Muraközi Tibort. 
A természetesen nem teljes sornak két ősfradista 
„fiatalembert”, két jó barátot hagytunk a végére. A 
Ferencváros megalapítójának, Springer Ferencnek az 
unokáját, a 85. évéhez közeledő dr. Springer Miklóst és 
a 90-en túl lévő, a Fradiban 363 meccset játszó Rudas 
Ferencet.
Ők voltak a „rossz fiúk” e napon, persze csak percekre, 
komolyan nem is vehetően. Beszédében Rudas rosszat 
talált mondani a Fradiról (a maiakról, azok játékáról), 
mire Springer szigorúan rászólt: „Te ilyet nyilvánosan 
nem mondhatsz!” A két kiváló férfiember azon 
nyomban hátat fordított egymásnak – ott az asztalnál. 
A „nemszeretlek” szerencsére csak rövid ideig tartott, 
mire elfogyott a tóparti halászlé, már szent volt a 
béke.
Valaki halkan meg is jegyezte a mindent tudó barátok 
közül: „Néha eljátsszák ezt, aztán megint szent a 
béke.”
Ha meg stílszerűen fogalmazunk: senkinek sem akadt 
meg a szálka a torkán…

Jegyzet

Hírek
Öt magyar arany
A Budapest Open nemzet-
közi karatebajnokságot a 
Sportkastélyban rendezték 
meg szeptember 15–16-
án. A versenyen 17 ország 
780 indulója lépett küzdő-
térre, és vívott színvonalas 
küzdelmet. Erre jellemző, 
hogy 78 klub szerzett 
érmet, s az éremtáblázaton 
minimális volt a különbség 
a dobogósok között. A ma-
gyar aranyérmesek: 48 kg 
Vajda Lilien (junior), 59 kg 
Varga Fruzsina (junior), 53 
kg Mészáros Cintia (U21), 
60 kg Csák Klaudia (U21), 
68 kg Sánta Péter (U21).

Díszvendég 
Japánból
Szeptember 22-én 
rendezte meg a Magyar 
Karate Szakszövetség 
a Sportkastélyban a 
knockdown-utánpótlás 
magyar bajnokságot. A 
Busido Kupa elnevezésű 
versenyen a gyermek, 
a serdülő, az ifjúsági és 
a junior korosztály 260 
képviselője indult. Az 
egész napos viadalon 46 
aranyat osztottak ki a 
rendezők. A díszvendég a 
sidokan-karate megala-
pítója, a 9. danos japán 
Josiji Szoeno volt.

Lőrinciek a 
hegyifutó vb-n
Az olaszországi Ponte de 
Legnóban megrendezett  
28. hegyifutó-világbaj-
nokságon 5 sportoló 
képviselte a Lőrinc 2000 
SE-t. A 15. helyen végző 
férficsapatban Gerlei 
Tamás, Szekeres Attila 
és Urbán Máté kapott 
helyet, a nők között 
Bakonyi Fruzsina futott, 
míg a 16. helyezett U20-
as csapatban Cakó Bálint 
indulhatott.

A mestereK mondtáK
zsiga gyula: „ilyen hangulatban öröm kézilabdázni, 
és ezt nagyon köszönöm a kilátogató nézőknek. 
a csapatom nagyon küzdött és akart. sajnálom, 
hogy a végjátékban fontos, többek között emberelő-
nyös szituációkban is rontottunk. de egyetlen percre 
sem adták fel a fiúk, ez jó, és bízom benne, hogy 
erre tudunk építkezni a jövőben.”
skaliczki lászló: „jól védekeztünk, s a kapusunk 
teljesítménye kifejezetten jó volt. kiemelem balogh 
zsoltot is, de láthatták, a csapat együtt dolgozott 
meg ezért a győzelemért.”
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� az egykori pan-
nonhalmi diák ma 
egy azok közül a 

vendéglátósok közül, 
akik még hisznek abban, 
hogy munkájukkal a ven-
déget kell szolgálniuk. 
Varga attilát a kerületből 
is egyre többen ismerik, 
hiszen tusnádfürdői pan-
ziójában székelyföldre 
kiránduló lőrincieket és 
imreieket is gyakran lát 
vendégül.

KeréKgyártó györgy  

− Előttem nem volt vendéglátós 
a családban. Nagyapám a hadi-
fogság alatt nehéz feladatot ka-
pott: neki kellett minden áldott 
nap kiporcióznia a maga és rab-
társai kenyéradagját. Amikor 
hazatért, azt mondta, éhezett 
eleget, mostantól azért is fog 
dolgozni, hogy aki az ő házába 
betér, tisztességesen ehessen. 
Talán ezek a nagy vendégsé-
gek indítottak el a pálya felé – 
árulta el az idén 44 esztendős 
Varga Atti la, aki a pannonhal-
mi bencés gimnázium végzős 
diákjaként már tudta, hogy a 
vendéglátós szakmával szeretne 
foglalkozni.

kitaNUlNi 
a szakmát
Azért az út nem volt könnyű. 
Sem a közgázra, sem a 
vendéglátóipari főiskolára nem 
vették fel. Tanárképzőre ment, 
reálszakra, és két év után „hall-
gathatott át” a főiskolára. Az 
első gyakorlati ismereteket némi 

apai kapcsolatoknak köszönhe-
tően szerezte meg.
− Apám révén kerültem az egyik 
vendéglátóipari vállalathoz. 
Több helyen megfordultam az 
akkor minőséginek számító új-
pesti Hársfa vendéglőtől a Béke 
szállóig. Mindenhol le akartak 
beszélni erről a pályáról. Félénk 
gyerek voltam, mindenki úgy 
gondolta, nem sokáig maradok 
talpon ebben a kemény világban 
– mesélte Varga Attila. 

A kétkedőknek nem lett iga-
zuk. Attila több kanyar után egy 

országúti vendéglőben kötött ki, 
ahol végre sikerült a szakmai és 
az anyagi áttörés.

− Huszonegy-két éves vol-
tam, amikor a szerencsének 
köszönhetően elhívtak az M5-
ös mellett felhúzott Vénusz 
vendéglőbe. A tulaj nem értett 
a vendéglátáshoz, én viszont 
addigra sokat láttam, és egy hó-
nap után leültem vele, hogy el-
mondjam a véleményem az ott 
tapasztaltakról. Erre jó pénzt 
ajánlott, és arra kért, maradjak 
ott üzletvezető-helyettesnek. 

rövid időn belül egy hihetetlen 
forgalmú helyet csináltunk be-
lőle, a parkoló mindig tele volt 
kamionokkal.

út erdélybe
Nem sokkal később eljött az idő, 
hogy Attila saját céget alapítson. 
Ételkiszállító vállalkozásával 
több jól ismert fővárosi és város-
környéki éttermet, büfét, menzát 
működtetett bérlőként: köztük 
voltak a csillebérci vendéglátóhe-
lyek, a XI. kerületi önkormány-
zat büféje vagy a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem jogi karának 
kultikus helye, a Spartacus étte-
rem. Ebben az időben született 
egy nagy szerelem is: Varga At-
tila cége lett a rendezvényköz-
pontként is működő Benczúr 
Ház kávézójának és éttermének 
az üzemeltetője. A tulajdonos 
azonban a sikerek ellenére érté-
kesíteni akarta az épületet.

− Lehetetlen helyzet állt elő, 
nem lehetett előre tervezni. Úgy 
döntöttem, valami egészen más-
ba kezdek – emlékezett vissza.

Varga Attila a jó kapcsola-

toknak köszönhetően talált rá a 
székelyföldi Tusnádfürdőre.

− Nagyon fejlődni akart a 
város, a helyiek tele voltak ten-
ni akarással. Némi szorongással 
utaztam oda, keveset tudtam a 
helyről, és megdöbbentem attól, 
amit ott találtam: páratlan ter-
mészeti környezetet, egy nagyon 
kedves kisvárost komoly turisz-
tikai potenciállal. Elkezdtem 
barátkozni Albert Tiborral, aki 
később a város polgármestere is 
lett, majd megszületett a döntés 
– mondta.

Így kezdte el építeni a Szent 
Kristóf Panziót, amely a mai 
napig a legkorszerűbb, min-
den igényt kielégítő szálláshely 
Tusnádfürdőn. 

új kihíVások
Tusnádfürdő és a XVIII. kerület 
testvérvárosi kapcsolata régre 
nyúlik vissza. A két település 
képviselői gyakran keresik fel 
egymást, az újonnan épült, mo-
dern panzió kényelmes szállást 
nyújt a csaknem 800 kilométert 
utazó fővárosiaknak.

− Örülök, hogy most már 
fiatalokat is fogadhatunk. A ki-
emelkedően jól tanuló kerületi 
diákok már tavaly is erdélyi ju-
talomkirándulást kaptak aján-
dékba. őket mi láttuk vendégül, 
és mindannyiunk számára em-
lékezetes napok voltak – véleke-
dett Varga Attila, aki a panzió 
működtetése mellett most újabb 
vállalkozásba fogott.

− Újjáéled a régi szerelem: 
október elejétől ismét műkö-
dik a Benczúr Ház, ahova visz-
szahívtak engem is. Kávézóval, 
étteremmel, rendezvényekkel 
várjuk itt a vendégeket. Ez egy 
újabb szakmai kihívás, amellyel 
szívesen nézek szembe – avatott 
be Varga Attila.

szent kristóf visszavár
 Egy fiatalember, aki mindig szívélyesen fogadja a messziről érkezőket  

a jutalomkirándulásra tusnádfürdőre érkező diákokat is varga attila látta vendégül a panziójában

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!
VARILUX  ÉS OPTIFOG LENCSE AKCIÓ!
VARILUX SERIES PROGRESZÍV LENCSE

KORLÁTLAN LÁTÁSÉLMÉNY!
PÁRÁSODIK A SZEMÜVEGE?
A PÁRÁN KIFOG – OPTIFOG
AIR OPTIX ÚJ DIÁKPROGRAM 

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13 Mi Önre szabjuk szemüvegét!

hirdetés

MűVÉSZETI SZErVEZő FESTő1185 Budapest, Üllői út 425.
(A XVIII. ker. Önkormányzattal szemben)

Tel.: 06-1-293-9695
Nyitva: h-p 7-16, sz 8-16 óráig

További információ: www.orex.hu, telefon: 06 1 413-3755

yitva: h p 7 16, sz 8 16 óráig

           Nálunk 
 már most jön 

a Mikulás!5 aa MMikkuullááss!!
éves 
    az Orex Zálog

 Megnyerheti 
   teljes hitelét!

Az akció  
2012. szeptember 1-jétől 
december 6-áig tart. 
A részletes tájékoztató 
 üzleteinkben megtekinthető.

555 ajándék!

Fehér Imre korábban a kerület-
ben lakott, most Gyálon él, ahol 
kortárs művészek alkotásaival 
foglalkozik mint művészeti 
szervező. Eredetileg a művésze-
tek világától távol, műszaki pá-
lyán dolgozott. Ám addig-addig 
foglalatoskodott a kiállítások 
előkészítésével, míg egyszer 
csak ecsetet ragadott, és azon 
vette észre magát, hogy gyűlnek 
saját kiállításának a képei. 

– Gyermekkoromban min-
den évben Zamárdiban nya-
raltam a nagyszüleimnél, ahol 
a Balaton varázsa örökre meg-
érintett – mondta Fehér Imre. – 
Ebben az időszakban fedeztem 
fel a Nyíradony körüli tanya-
világot is, ifjúkoromban pedig 
Gyomaendrődön a Körös part-
jának a szépsége ejtett rabul.  

Az alkotó elmesélte, hogy 
tévedésből választotta a mű-
szaki pályát, mert mindig is a 
művészetek álltak hozzá igazán 
közel. A 90-es években belekós-
tolt a zenészéletbe is, basszusgi-
táron játszott, de a muzsikálás 

végül megmaradt hobbinak.  
1990-től művészeti szervező-
ként tevékenykedett a Kárpátia 
Galériában, ahol bepillantást 
nyert a művészek világába. 
A galéria megszűnése után a 
Zichy Galériában töltötte be 
ezt a posztot.  A munkája so-
rán egyre jobban kedvet kapott 
a festészethez, és barátjánál, 
Horváth József festőművésznél 
megkezdte a festészeti tanulmá-
nyait. Egy kisebb festőiskolában 
is részt vett néhány kurzuson, 
de onnan hamar továbbállt, 
mert arra késztették, hogy ne a 
saját stílusában fessen.  

Ahogy telt az idő, Fehér Imre 
elkezdett saját képeinek az érté-
kesítésével is foglalkozni. Min-
den évben a Balatonnál tölti a 
nyarat, ahol eladásra kisméretű 
tájképeket fest, mert tapasztala-
ta szerint a kisebb méretű ké-
pekre van kereslet. Közben úgy 
gondolta, hogy nem elég egy lá-
bon állni, ezért elvégezte a fest-
ménybecsüs tanfolyamot is. 

Mivel nagyon szereti a ter-

mészetet, motoros túrái alkal-
mával számos fotót készített a 
Mátráról, a Bükkről és az or-
szág különféle várairól. 

Kedvenc stílusa az impresz-
szionizmus és a realizmus, de 
a minimalizmus világába is tett 
egy kis kalandozást, ugyanis 
ősszel az ebben a stílusban fes-
tett képeiből nyílik kiállítása 
Zamárdiban.  

Fehér Imre 2005-től tagja 
a monori alkotói csapatnak, 
valamint a Szigeti Márta festő-
művész vezette Gyáli Művészeti 
Csoportnak.

Legkedveltebb festői Turner, 

Monet, Seurat, Mednyánszky 
László, Markó Károly, Benczúr 
Gyula.  Ars poeticája az, hogy 
a festménynek minden esetben 
tükröznie kell alkotója érzel-
meit. 

Művei eljutottak Francia-
országba és Ausztráliába is. 
Számos kiállítása volt már a 
Városháza Galériában, a Mol 
központjában, a ruttkai Éva 
Színházban, valamint Gyálon a 
közösségi házban és a művelő-
dési házban. Állandó kiállítása 
Zamárdiban, a Szent Kristóf 
Pincegalériában tekinthető meg.  

➜ fülep erzsébet

Fehér imre kiállítása szeptember 24-én nyílt meg a vá-
rosháza galériában. A festőművész legszívesebben a 
Balaton fényeit, nádasait, a Körös árterét és az erdő 
sűrűjének fényjátékát örökíti meg. 


