
Városkép
P e s t s z e n t l ő r i n C – P e s t s z e n t i m r e  K ö z é l e t i  l a P j a

alacskai úti lakótelep p almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p erdőskert p erzsébettelep p Ferihegy p ganzkertváros p ganztelep p gloriett-telep p Havannatelep 
Kossuth Ferenc-telep p lakatostelep p liptáktelep p lónyaytelep p miklóstelep p rendessytelep p szemeretelep p szent imre-kertváros p szent lőrinc-telep p újpéteritelep

2012. november 7. — XXI. évfolyam 18. szám

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

türelmi időt KérteK

A képviselő-testület azzal a kéréssel 
fordult a fővárosi önkormányzathoz, 
hogy módosítsa a szennyvízszállításról 
szóló rendeletben az ivóvízfogyasztás 
alapján történő elszámolás bevezeté-
sének 2013. március 1-jei határidejét. 
türelmi időt kértek addig, amíg nem 
alakulnak ki az érintett ingatlanok köz-
csatornára csatlakozásának a műszaki 
feltételei.

átAlAKUlóBAn A PiK

Újabb állomásához érkezett a 
Pestszentimre városközpontját meg-
újító fejlesztéssorozat, megkezdődhet 
a Pestszentimrei Közösségi ház (PiK) 
felújítása és fejlesztése. A BKv-val még 
folynak az egyeztetések, az otP-vel 
pedig úgy állapodott meg az önkor-
mányzat, hogy a bankfiók a felújítás 
idejére a Kisfaludy utca 68/b alatti 
imre-Pontba költözik.

műAlKotás A FAlon

A graffitit a legtöbben elítélik, de 
vannak, akik műalkotásként tekintenek 
rá. Büntetendő, a terjedése mégis 
megállíthatatlan. Az illegalitás élteti, 
mégis a törvényes keretek között 
válik értékessé. Bemutatjuk azt a 
helyet a kerületben, ahol nem tiltják, 
hanem még örülnek is egy-egy ilyen 
alkotásnak, mert a művek színesítik a 
környezetünket.

szent imre-nAP

A Szent Imre-napi összejövetel a ke-
rületrész legfiatalabb ünnepe. ötéves 
hagyomány a sportkastély előtti szent 
imre-szobor ünnepélyes szalagozása. 
A szervezők idén hagyományterem-
tő szándékkal az ünnepség köré 
szervezték a pestszentimrei labdarú-
gótornát is, hiszen szent imre herceget 
hagyományosan az ifjúság, így a sport 
védőszentjeként is tisztelik.

A KAssA márKA

Talán egyetlen kerületi lakosnak sem 
kell bemutatni a „Kassát”, mert szinte 
mindenki hallott már az eredménye-
ikről, az erőfeszítéseikről. A felnőtt 
kézilabda-bajnokság kínálta szünet a 
lehető legjobbkor jött, hogy tegyünk 
egy kitérőt a sportág kerületi utánpót-
lás-szentélyébe, ahol az elmúlt évek-
ben több klasszissá érő kézilabdázó 
nevelkedett.

4. oldal 7. oldal 12. oldal 15. oldal

Uszodai 
szarkákat 
fogtak
éveken keresztül há-
borítatlanul csapolták 
a Park Uszoda bevé-
teleit az intézmény 
egyes munkatársai. 
idén nyáron lakossági 
bejelentés nyomán 
Ughy Attila polgár-
mester és Banyár 
lászló, a fenntartó 
cég vezetője álta-
lános és teljes körű 
vizsgálatot rendelt el 
az uszodában.

mint a belső vizsgálat 
során kiderült, a jegy-
bevételek jelentős részét 
elsikkasztó munkatársak 
2007 óta, a korábbi 
önkormányzat idején, 
zavartalanul folytatták 
a bűncselekményeket. 
a júliusban elindított 
vizsgálat azonban lelep-
lezte őket, s a hónapo-
kig tartó adatgyűjtés 
eredményeként október 
30-án Werner Péter, a 
városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. igazga-
tóságának elnöke és 
Banyár lászló vezérigaz-
gató a kerületi rendőrka-
pitányságon sikkasztás 
és egyéb bűncselek-
mények gyanújával tett 
feljelentést a Bókay-
kertben működő Park 
uszoda, illetve strand 
több munkatársa ellen. 
az általuk okozott kár 
éves szinten megköze-
lítheti a 10 millió forintot. 
mindez azt jelenti, hogy 
2007 óta több mint 40 
millió forinttal károsítot-
ták meg a kerületet.
az uszoda fenntartója 
az ügyben gyanúsított-
ként érintett dolgozók 
munkaviszonyát azonnali 
hatállyal megszüntette, 
és a létesítmény veze-
tőjét a vizsgálat idejére 
felmentette a munkavég-
zés alól. ezen túlmenően 
rendkívüli felmondással 
megszüntették az uszo-
da őrzésével megbízott 
cég szerződését, és a 
tervek szerint peres úton 
kérnek kártérítést.
a vizsgálatok nem érintik 
a Park uszoda működé-
sét, a létesítmény zavar-
talanul látogatható.

Bővebben a 2. oldalon

� Az 1956-os 
forradalom 
2354 hősé-

nek állít név szerint 
emléket a hargita 
téren felavatott új, 
monumentális em-
lékmű. A november 
4-i avatóünnepsé-
gen a kormány és 
a főváros képviselői 
is részt vettek.

KeréKgyártó györgy  

− Ez az emlékmű, amelynek fel-
avatására összegyűltünk, a lehe-
tő legsúlyosabb kődarab, amit 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
földje valaha is a hátán viselt. 
Nyomasztó tömb. Nyomasztó és 
masszív. Azzal a súllyal neheze-

dik kerületünk földjére, amellyel 
1956 a mai Magyarország min-
dennapjaira – fogalmazott Ughy 
Attila polgármester november 
4-én délután a Hargita téren fel-
állított új 1956-os emlékmű fel-
avatásán mondott beszédében.

régi és új
Az évtizedeken át elhallgatott, 
illetve innen félve, onnan ká-
romolva emlegetett 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
a rendszerváltozás kezdetétől 
folytatott hosszas társadalmi 
párbeszéd eredményeképpen 
nyerte el végre méltó helyét a 
hazai közgondolkodásban. 

A XVIII. kerület hosszú idő 
óta hagyományosan a Béke téri 
kopjafánál tartja az ünnepi meg-
emlékezéseket (Pestszentimre 
csak az utóbbi két évben kezdett 
önálló összejövetelt is szervezni). 
A Béke tér fekvése, szerkezete 
azonban ma már nem alkalmas 
arra, hogy ott nagyobb tömeg 

meghitten ünnepeljen. Aki vett 
már részt ilyen megemlékezé-
sen, érti, hogyan képes egy duda 
vagy egy felhangosított autórá-
dió tönkretenni a hangulatot. 

Az összetArtozás 
jelKéPe
− 1956 kerületi hőseinek szeret-
nénk emléket állítani, az új tér 
azonban alkalmas lesz arra is, 
hogy ott akár az egész főváros 
tartson rendszeresen közös ün-
nepségeket – indokolta a szep-
tember végi képviselő-testületi 
ülésen Ughy Attila azt az előter-
jesztést, amellyel az új emlékmű 
kialakítására tett javaslatot. A 
projektbe szakmai támogató-
ként sikerült bevonni a Terror 
Háza Múzeumot is. Az ülésen 
vendégként jelen lévő Schmidt 
Mária főigazgató úgy fogalma-
zott, Budapestnek nagy szüksé-
ge van egy új emlékhelyre, mert 
a Felvonulási téren kialakított 

szobor és tér roppant népsze-
rűtlen.

A javaslatot elfogadó képvi-
selő-testület a Hargita teret je-
lölte ki helyszínül. A harmincas 
évek óta nemzeti emlékhelyként 
szolgáló közterület a kezde-
tektől a nemzeti összetartozás 
egyik szimbóluma volt a kerü-
letben. 1935 óta áll itt a pozso-
nyi származású Fadrusz János 
Krisztus-ábrázolása, hátoldalán 
a „Magyar Hiszekegy” soraival: 
a szobor és a tábla kapcsolata 
jellegzetes példája a két világ-
háború közötti időszak szemlé-
letének, amely analógiát látott 
Krisztus és a magyarság szenve-
dései között.

Az új 1956-os emlékmű 
ugyancsak a nemzeti összetarto-
zás jelképe szeretne lenni. F. Ko-
vács Attila Kossuth-díjas szob-
rász egy kis kockákból összeálló 
hatalmas kockát tervezett ide. 
A kockák az egykor a kerület 
utcáit fedő bazaltkövekből ke-

rültek ki, s egy-egy '56-os hős 
nevét viselik. A 2354 kis kocká-
ból összeálló hatalmas kubus a 
frontoldalon az ’1956’ feliratot, 
a hátoldalon a Fadrusz-feszület 
alakját adja ki.

BUdAPest ügye
− A hősök már nem névtele-
nek – mondta a polgármester a 
leleplezés pillanataiban. Ughy 
Attila már korábban, a tervek 
előterjesztésekor elmondta: a 
legfőbb cél az, hogy lehetőség 
nyíljon a személyes emlékezés-
re. Ezért szerepel minden elesett 
hős neve külön-külön kockán 
ahelyett, hogy felsorolásszerűen 
egymás alatt helyezték volna el 
az emlékművön a neveket. Ha-
marosan látogatható lesz majd 
egy honlap is, amely az elesett 
kerületi hősök életét bemuta-
tó dokumentumokat, törté-
neteket, visszaemlékezéseket 
gyűjti össze. Az avatóünnepség 
minden résztvevője kapott egy 
nyomtatott kiadványt, amely 
tematikusan tartalmazza azok-
nak a névsorát, akik a kerület-
ben estek el, vagy XVIII. kerü-
leti lakosként más kerületben 
vesztették az életüket. 

egyetértés
Az ellenzéki pártok képviselői 
is az első pillanattól egyetértet-
tek azzal, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimrének szüksége van 
egy méltó 1956-os emlékhelyre. 
A november 4-i avatóünnepsé-
gen minden fontos kerületi tár-
sadalmi és civil szervezet kép-
viseltette magát. A meghívott 
vendégek sorában ott volt özvegy 
Antall Józsefné, Schmidt Má-
ria, Lomniczi Zoltán, az Emberi 
Méltóság Tanácsának elnöke, 
Latorczai Csaba helyettes állam-
titkár és Tarlós István főpol-
gármester. A meghívottak és a 
szervezetek képviselői koszorút 
helyeztek el az új emlékmű előtt.

3. oldal

1956-os emlékművet avattak a Hargita téren

a hősök már 
nem névtelenek

ughy attila: a legfőbb cél, hogy a szabadság hőseire személyes módon emlékezhessünk 
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2 Közélet Saját zsebre dolgoztak, és milliókat kaszáltak a lőrinci Park Uszodában
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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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�Már 2007 óta 
összehangolt és 
kifinomult mun-

kamódszerrel napi 
százezer forintot, a 
tényleges bevétel több 
mint egyharmadát 
tette zsebre a Bókay-
kertben működő 
Park Uszoda néhány 
munkatársa – derült ki 
a kerület polgármes-
terének és a fenntar-
tó cég vezetőjének 
kezdeményezésére 
indított vizsgálat-
ból. A gyanúsítottak 
beismerték a tettüket, 
s az ügyben további 
felelősségrevonások 
várhatók. 

Bár már 2010 előtt is egyér-
telmű jelek figyelmeztettek a 
visszaélésekre, akkoriban nem 
történt semmi. Az ügyre azok 
után derült fény, hogy az újabb 
lakossági jelzések nyomán 
Ughy Attila polgármester és 
Banyár László, a fenntartó cég 
vezetője júliusban általános és 
teljes körű vizsgálatot rendelt 
el az uszodában.

KriMi A KertBen
A belső vizsgálat eredménye-
ként október 30-án Werner 
Péter, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. igaz-
gatóságának elnöke és Banyár 
László vezérigazgató a kerüle-
ti rendőrkapitányságon kezd-
ték a napot, ahol sikkasztás 
és egyéb bűncselekmények 
gyanújával tettek feljelentést 
a Bókay-kertben működő 
Park uszoda, illetve strand 
több munkatársa ellen. Az 

események innentől kezdve 
szinte óramű pontossággal 
haladtak előre: a telephelyen 
tartott meghallgatások során 
mind az öt gyanúba kevere-
dett munkatárs bevallotta a 
terhére rótt cselekményeket, 
és elismerte az összességé-
ben több millió forintos kár-
okozást. A délutáni órákban 
már valamennyien a kerületi 
rendőrkapitányság „vendégei” 
voltak, ahol szintén beismerő 
vallomást tettek. 
A cég vezetősége által megfo-
galmazott feljelentés szerint a 
pestszentlőrinci Park Uszoda 
egyes munkatársai több mil-
lió forinttal károsították meg 
saját cégüket és ezzel a kerüle-
tet. Az immár vallomásokkal 
is alátámasztott gyanú szerint 
a Városgazda Zrt. kezelésében 
lévő intézmény néhány mun-
katársa (köztük a biztonsági 
őrzéssel megbízott cég képvi-
selője) bűnszövetségben napi 
százezer forintnyi összeget 
keresett azzal, hogy a látoga-
tóknak nem adott nyugtát, 
illetve az átadott nyugtákat 
összegyűjtötte, és később újra 
kiadta. 

töBB Mint 500 
siKKAsztást 
tártAK fel
A több hónapig tartó belső 
nyomozás egyértelmű és sú-
lyos bizonyítékokat tárt fel. A 
végrehajtott próbavásárlások, 
illetve más vizsgálati módsze-
rek során néhány hét leforgása 
alatt több mint 500 (!) rend-
beli sikkasztást sikerült azo-
nosítani, ami arra utal, hogy 
a bűncselekményeket egy jól 
összeszokott kör már-már ru-
tinszerűen követte el. 

– Augusztusban volt olyan 
nap, amikor „hivatalosan”, 
vagyis a pénztári statisztikák-
ból kimutathatóan 219 vendég 
látogatta meg a Bókay-kertben 
működő, idén nyár elején fel-
újított és kibővített strandot, 
miközben az inkognitóban ott 
tartózkodó, forgalomszámlá-
lással megbízott ellenőreink 
ugyanazon a napon összesen 
379 belépő vendéget számlál-
tak össze – mondta el Banyár 
László, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója. 

A két szám között 160 főnyi 
a különbség. Ezeket a látoga-
tókat valószínűsíthetően feke-
tén, azaz blokk kiadása nélkül, 
saját zsebre dolgozva engedték 
be a strand munkatársai, akik 
ezen az egy napon több mint 
150 ezer forint kárt okoztak a 
cégnek, ezáltal pedig a kerü-
letnek. 

– A lebukott pénztárosok 
még a forgalomszámlálást vég-
ző ellenőrünknek sem adtak 
blokkot belépéskor – folytatta 
a vezérigazgató, aki szerint a 
sikkasztás következtében a cé-
get a strandszezon egészében 
5 millió forintnál nagyobb, az 
egész év során pedig – mivel 
a cselekményeket vélhető-
leg a strandszezonon kívül is 
folytatták – akár 10 milliós 

nagyságrendű kár is érhette.  
– Különösen fájó, hogy a bűn-
cselekmények elkövetésében 
részt vett annak a biztonsági 
szolgálatnak a munkatársa is, 
amelyet pedig éppen azért fi-
zettünk, hogy megvédje a köz 
vagyonát – tette hozzá Banyár 
László.

KövetKezMény
Az uszoda fenntartója vala-
mennyi, az ügyben gyanúsí-
tottként érintett munkaválla-
ló munkaviszonyát azonnali 
hatállyal megszüntette, és a 
létesítmény vezetőjét a vizsgá-
lat idejére felmentette a mun-
kavégzés alól. Ezen túlmenő-
en rendkívüli felmondással 
megszüntették az uszoda őr-
zésével megbízott cég szerző-
dését, s a tervek szerint peres 
úton kérnek tőle kártérítést. A 
vizsgálatok ugyanakkor még 
egyáltalán nem értek véget, 
ugyanis a meghallgatott sze-
mélyek több olyan informá-
cióval is szolgáltak, amelyeket 
a következő hetekben tovább 
vizsgálnak majd a Városgaz-
dánál, hogy teljes mértékben 
kiderítsék az igazságot. 

– A vizsgálatok nem érintik 
a Park Uszoda működését, 
a létesítményt zavartalanul 
használhatja a lakosság – 
mondta a vezérigazgató.

Lebukott a 
„strandmaffia” 
a bókay-kertben
A lakossági bejelentések segítették a szövevényes ügy feltárását 

a lebukott pénztárosok még a forgalmat számláló ellenőrnek sem adtak blokkot

éveK ótA zAvArtAlAnUl…
A vizsgálatok szerint a jól szervezett, összehangolt és 
kifinomult módszerekkel dolgozó bűntársak 2007 óta 
ténykedhettek zavartalanul. 
A kerület akkori vezetősége – a feltűnően alacsony be-
vételi eredmények ellenére – nem tartotta szükségesnek 
az ügy kivizsgálását. ez ügyben a polgármesteri hivatal 
és a fenntartó cég a politikai és a gazdasági felelősség 
kérdéskörét is vizsgálja. 
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� A csatornázatlan 
területeken élők 
érdekét szolgáló 

lépésről is szavazott 
az önkormányzat 
képviselő-testülete. Az 
október 24-i rendkívüli 
ülés vitáktól sem volt 
mentes, bár a legtöbb 
előterjesztés alapvető 
kérdéseiben egyet-
értettek a kormány-
párti és az ellenzéki 
városatyák. 

PusKás attila   

Ugyanakkor akadt olyan na-
pirendi pont is, amelynek kap-
csán a kerületi ellenzéki hír-
portál negatív felhanggal és 
a testületi ülésen is felsorolt 
tényeket figyelmen kívül hagy-
va írt.  Ez a Havanna-lakóte-
lep felzárkózatását elősegítő 
URBACT program, amelyben 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
vezető partnerként vesz részt, és 
ilyen minőségében többek kö-
zött szigorúan előírt anyagi fel-
tételeknek kell megfelelnie.

neM KéjUtAzást 
fizetteK
A képviselő-testület az Európai 
Unió által támogatott URBACT 
II program pályázatának má-
sodik szakaszához szükséges 
önrész 2,9 millió forintos meg-
emeléséről szavazott. Az ezt 
megelőző vitában Kőrös Péter, az 
MSZP frakcióvezetője az önrész 
kifejezést kifogásolta, mondván: 
szeretné elhinni, de nem tudja, 
hogy ez valójában csak előleg, 
és a kerület visszakapja a prog-
ram költségét. Továbbá részletes 
beszámolót kért arról, hogy me-
lyik partnervárosba ki utazott.

Ughy Attila úgy vélte, rossz-
indulatú feltételezés, ha valaki 
jutalomútnak tekinti a város-
látogatásokat, és felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az ehhez ha-
sonló előkészítő programokban 
való részvétel nélkül később 
esély sem lenne komoly EU-s 
pályázati lehetőségekre. A pol-
gármester egyértelművé tette, 

hogy az Európai Unió a pénz-
beli kiadásokat utólag 100 szá-
zalékban megtéríti, az önrészt 
pedig – amely egyébként a teljes 
RE-Block projekt 30 százaléka 
– az önkormányzat a befektetett 
munkájával biztosítja.

– A program szigorúan sza-
bályozza, hogy milyen kritériu-
moknak kell megfelelnünk. Ha 
nem tesszük, akkor nem nyílnak 
meg előttünk olyan lehetőségek, 
amelyek megoldást kínálnak 
például a Havanna-lakótelep 
fejlesztésére – mondta a pol-
gármester, hozzátéve: szeretné, 
ha az ellenzéki oldal legalább 
a kerület fejlesztésére irányuló 

törekvésekben megpróbálna jó-
indulatot feltételezni a városve-
zetésről.

eltörölt 
áPolási díj
A képviselő-testület a vissza-
élések miatt 2013. január 1-jétől 
eltörli a méltányossági alapon 
fizetett ápolási díj lehetőségét. 
A díj a tartósan otthoni ellá-
tásra szoruló beteg vagy idős, 
önmagukat ellátni képtelen em-
berek gondozására szolgál, de 
ellenőrizhetetlen, hogy jó helyre 
megy-e az ellátás.

Mivel számos fővárosi kerü-

let és sok település már koráb-
ban meghozta ezt a döntést, a 
XVIII. kerület népszerűvé vált 
mint fantomlakhely. Az ápolási 
díj számos névleg áttelepülőnek 
adott biztos jövedelmet, ráadá-
sul anélkül, hogy valóban rászo-
ruló személyt ápoltak volna. 

időt Kért Az 
önKorMányzAt
Az önkormányzat - Dömötör Ist-
ván képviselő javaslatára - egyide-
jűleg határozott arról is, hogy az 
így felszabaduló összeget más for-
mában (akár a közgyógyellátási 
jogosultság kibővítésével) visz-

szaforgatja az ellátásra valóban 
rászorulók támogatásába.

Csabafi Róbert és Dömötör 
István javaslatára a képviselő-
testület azzal a kéréssel fordul 
a Fővárosi Önkormányzathoz, 
hogy módosítsa a szennyvíz-
szállításról szóló rendeletben az 
ivóvízfogyasztás alapján történő 
elszámolás bevezetésének 2013. 
március 1-jei határidejét. Tü-
relmi időt kértek addig, amíg 
nem alakulnak ki az érintett in-
gatlanok közcsatornára csatla-
kozásának a műszaki feltételei. 
Mint ismert, a képviselők tavaly 
aláírásgyűjtést szerveztek a vi-
tatott fővárosi rendelet megvál-

toztatása érdekében. Reményeik 
szerint a mostani javaslatukat 
is elfogadja a Fővárosi Önkor-
mányzat.

a kerüLet fejLesztése 
a Legfőbb szempont
A visszaélések ellen is döntést hoztak

tanuló: 
– Igen, a környéken szoktam 
futni. Élsportolóként teni-
szezem, most is éppen az 
edzésre sietek. Ehhez fontos 
a jó állóképesség, amihez a 
kondizás és a futás elenged-
hetetlen. Bár nekem a tenisz 
az első, szeretek futni, és 
több mezei futóversenyen is 
részt vettem már a kerü-
letben. 
 

tanuló: 
– Igen, a családommal közel 
lakunk az erdőhöz, ezért 
sokat sétálunk a környékén. 
Az iskolával is rendszeresen 
kijártunk futni a testneve-
lésórák alkalmával. Jobban 
szeretem, amikor a torna-
óránk a szabadban van, és 
nem a tornateremben. 

tanuló: 
– Igen. Bár futni nem 
szeretek, sok időt töltök a 
szabadban. A kerület tele 
van erdős részekkel, ahol 
a barátaimmal is sokszor 
találkozunk. A kutyámat is 
mindennap kiviszem sétálni, 
de hétvégenként egy na-
gyobb társasággal hosszabb 
sétákat is szoktunk tenni a 
kiserdőben.

belsőépítész: 
– Rendszeresen sportolok, 
de mivel többnyire Vecsésen 
szoktam futni. Fontos 
nekem a testmozgás, és elen-
gedhetetlennek tartom a jó 
állóképességet. Ha az itteni 
erdőkben ritkán is futok, he-
tente többször is a kerületbe 
járok fallabdázni.

SZoKoTT-E KoCoGNI, SéTáLNI 
A KERÜLETI ERdőKBEN?

FArKAs emese rUzsA márK gergő PoCsAi FrUzsinA PAdos FerenC

Megkérdeztük:

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A REMÉNy 
üNNEPEI 
A mindenszentek ünnepe ugyan hivatalosan a ka-
tolikus egyház ünnepe, ám lényegében vallási ho-
vatartozástól függetlenül mindenki ünnepe – még 
a hitüket vesztőké is. A lélek halhatatlansága utá-
ni vágy ugyanis nem katolikus sajátosság, hanem 
az ember örökidejű reménye, s erről az egyébként 
magukat ateistának vallók sem tudnak lemonda-
ni.
November elseje ugyanis a remény napja, annak a 
vágynak az ünnepe, hogy ne csupán test legyünk, 
hogy fizikai értelemben vett elmúlásunk ne zárjon 
le mindent végérvényesen. Ezért igyekszünk az 
anyagelvű világban is szellemi kapcsolatokat léte-
síteni azokkal, akikkel fizikai értelemben már le-
hetetlen. Annak a reménynek a napja, hogy a test 
elporladásától függetlenül valamennyien üdvözöl-
hetünk, s ennek lehetőségéről nem földi halandók 
döntenek. 
Az ünnep, ha nem is minden keresztény egyház-
nál egyformán kiemelt jelentőségű, mindenhol 
ünnep. A máskor szinte kongó temetők benépesü-
lése pedig azt is mutatja, még csak kereszténynek 
sem kell lenni ehhez a vágyhoz. 
Az már a magyarság különös kegyelme, hogy 
szinte ehhez a naphoz kapcsolódva, néhány nap 
eltéréssel ünnepelhettük az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverését is. Mert bármily furcsán 
hangzik is, ünnep november 4-e, nem csupán az 
emlékezés napja. A szabadság eszméiért vérüket 
és életüket áldozókra nem elég emlékezni – ünne-
pelni kell őket! Általuk megváltattunk!
Nekik köszönhetjük, hogy a magyar nép világszer-
te elismerést kap, ha 1956-ot vagy a szabadságot 
említik bárhol. A szabadságharcot ugyan a kom-
munista szellemiség eltiporhatta, de a szabadság 
hőseit nem. Ők már biztosan üdvözültek. Elérték 
azt, amire valamennyien vágyunk. 

sütő-nagy zsolt

Jegyzet

vAn hitele 
A városgAzdánAK
A képviselő-testület 
hozzájárult ahhoz, hogy 
az UniCredit Bank 100 
millió forinttal megemel-
je a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. 
500 millió forintos hitel-
keretét. Banyár lászló, 
a városüzemeltető 
társaság vezérigazgatója 
elmondta, hogy ami-
kor 2010 októberében 
vezetőváltás történt a 
kerület cégeinél, addigra 
a társaság korábbi ve-
zetősége már 400 millió 
forintot lehívott a hitel-
keretből.  ezt követően 
a mai napig bezárólag 
már csak 30 millió forin-
tot használtak fel. 
A bank által felkínált 
további hitellehetőség 
tehát a bizalom jele. A 
vezérigazgató pedig 
hozzátette: ez nem 
jelenti azt, hogy ezt 
az összeget fel fogják 
használni, de nem lehet 
tudni, hogy milyen rend-
kívüli helyzeteket hoz a 
jövő. Ugyanakkor inkább 
arra törekszenek, hogy a 
gazdálkodásukkal csök-
kentsék a hiteltartozást. 
Mindez persze távlati 
cél, mert 430 millió 
forintot nem lehet egy év 
alatt visszafizetni.   

az ivóvízfogyasztás alapján törtenő elszámolással megvárnák a csatornázást
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A Mocorgó 
fűtésrendszere 
is megújul
Csaknem 150 gyermek, az óvodai sze-
mélyzet és a szülők végre megnyugod-
va várhatják a közelgő téli hónapokat, 
mivel december elejéig megújul a szél-
malom utcai mocorgó óvoda fűtés-
rendszere.

– Az óvoda vezetőségével egyetértésben a város-
vezetéshez fordultam segítségért, amely a feszes 
költségvetési keretek ellenére is megoldást kere-
sett az örökölt műszaki problémákra – mondta 
Kardos Gábor, Bókay-kertváros önkormányzati 
képviselője. – Az emeleti termek kifűthetősége 
a tavaszi szezonban már komoly gondot oko-
zott. A gondnok áldozatos munkával biztosítot-
ta, hogy a gyerekek a megfázás veszélye nélkül 
használhassák az óvodát. 

A kazánfelújítási munkálatokat a Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. energetikai 
csoportja szervezi. A projekt három intézményt 
érint: a Mocorgó óvoda mellett a Kastélydombi 
iskola és a Zenevár óvoda régi, elavult fűtés-
rendszerét cserélteti december elejéig korszerű 
berendezésekre az önkormányzat.

Mindhárom kazánházban Buderus konden-
zációs készülékek lesznek, amelyek még a leghi-
degebb téli napokon is garantálják a megfelelő 
hőellátást. Az óvodai kazánok működését és 
energiafelhasználását távfelügyeleti rendszer se-
gítségével folyamatosan nyomon követik.

A kivitelezés ideje alatt az intézmények fo-
lyamatos hőellátásáról ideiglenes mobil kazán-
nal gondoskodnak. A munkálatokat a tanítást, 
illetve nevelést nem zavaró időpontokban fog-
ják végezni.

➜ P. a.

Tisztelt 
Szerkesztőség!
 
Most ünnepeltük az 55. évfordulóját annak, 
hogy 1957-ben befejeztük a Ságvári Endre utcai 
(ma ismét Gyöngyvirág utcai) általános iskolát a 
XVIII. kerületben. Összetartó kis csapat voltunk 
és vagyunk, mert bár nem találkoztunk minden 
évben, a 45. évtől évente összejövünk, és 
örülünk egymásnak, hogy megvagyunk még. Az 
osztálylétszám 34 fő volt. Az 56-os események 
következtében a mi osztályunkból is elmentek 
ketten vagy hárman. Sajnos tudjuk, hogy az 
elmúlt években több osztálytársunk meghalt, 
de legalább hét-tíz osztálytársunkról semmilyen 
információnk nincs, mert az elmúlt 55 évben 
nem találkoztunk velük. A találkozó a Gerely 
utcai Dobos étteremben volt. 
 

Üdvözlettel: 
BORCSICZKy PIROSKA

egykori tanuló

Ruhát és ételt 
osztottak
Babgulyással és több zsák ruhával vár-
ta a rászorulókat a Jobbik a lőrinci piac 
mellett. több százan jöttek el.
Összesen 400 adag babgulyás főtt abban a ha-
talmas kondérban, amelyet a Jobbik kerületi 
szervezete és ifjúsági tagozata állított fel novem-
ber 3-án délelőtt az üllői út és a Haladás utca 
sarkán, a Jobbik utcai rendezvényeinek egyik 
megszokott helyszínén. Szükség is volt erre a 

mennyiségre, hiszen a meghirdetett időpontban 
már több száz emberből álló sor kanyargott a 
felállított asztalok előtt.

− Nem ez az első eset, hogy ilyen rendez-
vényt tartunk. Szeretnénk egy picit könnyíteni 
azoknak a helyzetén, akik ilyenkor felkeresnek 
bennünket – mondta Hartaházi Miklós, a kerü-
leti szervezet elnöke. − Minden, amit ma szét 
tudunk osztani, helyi polgárok adományaiból 
származik.

„Dicséretes dolog ez a cselekedet, ami nem 
az első ebben a kerületben. Sajnos egyre többen 
szorulnak rá erre az adományra” – kommentál-
ták a kezdeményezést a helyi szervezet honlap-
ján.

A Jobbik az étel mellett több zsák ruhát is 
szétosztott ezen a délelőttön. Az ugyancsak 
adományokból származó ruhanemű hamar 
gazdára talált.

➜ K. gy.

Kötelező 
agrárkamarai 
regisztráció! 
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai 
törvény alapján a 2013. február 1-21. között tar-
tandó országos kamarai választásokkal megala-
kul az új Nemzeti Agrár- és Élelmiszer Kamara. 
A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, 
így a gazdasági társaságok mellett az ősterme-
lők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tag-
jaivá válnak az új egységes köztestületnek. Az 
új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 
megerősítése, versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült köz-
feladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30. 
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. 

november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyil-
vántartásba az agrárkamara honlapján keresz-
tül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az 
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. 
Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kö-
telezettségüket. 

Regisztráció: www.agrarkamara.hu
Most megéri minél előbb regisztrálni! A no-

vember 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez 
kapják az agrárkamara új e-mailes szolgálta-
tását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFI-
GyELŐT, amely a növénytermesztési és állatte-
nyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait 
gyűjti össze. 

Ha technikai segítségre van szüksége a re-
gisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti 
országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában 
(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos fa-
lugazdász hálózatnál is. 

A KAMARA KÖZPONTI üGyFÉLSZOL-
GÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 
06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@
agrarkamara.hu 
ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELüLET: www.
agrarkamara.hu 
Az agrárkamara tanácsadó-irodája Budapesten: 
VII. ker. Thököly u. 18. Kaszás Péter (06-30-331-
2790), Orgoványiné Jancsok Katalin (06-30-331-
2845).

Lezárult a PIK átalakítására kiírt nyílt közbeszer-
zési pályázat, s a nyertes céggel, a Bau-Vertikál 
Építőipari Kft-vel október 19-én alá is írta a szer-
ződést az önkormányzat.

A kivitelező cég novemberben kezdi el a net-
tó 250 millió forint nagyságrendű átalakítást, és 
2013. szeptember 19-ig kell befejeznie a munká-
kat, amelyek révén egy teljesen megújult, kibő-
vült közösségi ház fogadhatja majd a városrész 
lakóit – tájékoztatott Wágner Tamás, a Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. projektmene-
dzsere.

A szerződés aláírását követően a városköz-
pontban több fontos változás történik, amelyek a 
pestszentimrei közlekedést és a helyi szolgáltatá-
sokat is érintik. 

– A kivitelezővel most tudjuk majd tisztázni 
az olyan, a lakosság számára kiemelten fontos 
kérdéseket, mint az OTP-fiók költöztetése vagy a 
buszmegálló áthelyezése – folytatta Wágner Ta-
más. – A BKV-val még folynak az egyeztetések, 
az OTP-vel pedig úgy állapodott meg az önkor-
mányzat, hogy a Vasút utcai épületben található 
bankfiók a közösségi ház felújításának idejére a 
Kisfaludy utca 68/b alatt lévő Imre-Pont egyik 
helyiségébe költözik.

A projektmenedzsertől megtudtuk, hogy a 
nyáron elindult fejlesztéssorozat a közeljövőben 
látványosabb szakaszába lép. Nem csupán a PIK-
nél zajlanak majd a munkák, hanem több hely-
színen egyszerre, ugyanis további közbeszerzési 
eljárások zárulhatnak le a következő hónapok-
ban.

A parkolási gondok és a gyalogosközlekedés 
problémáinak enyhítését célzó Nemes utcai köz-
lekedésfejlesztési beruházás (Nemes u. 1–60.), az 

Imre Ház átalakítása, felújítása (Nemes u. 14.) és 
az utóbbi épület szomszédságában található Hő-
sök tere felújítása kapcsán folyamatban vannak a 
közbeszerzési eljárások. A kivitelezők kiválasztá-
sa mindhárom projektnél még az idén megtörté-
nik, és a nyertes kivitelező az időjárás függvényé-
ben kezdheti el a munkákat. Valamennyi feladat 
befejezhető a megadott határidőre.

➜ sütő-nagy zsolt

Kövesse A változásoKAt!
minderről és a fejlesztés továb-
bi lépéseiről nemcsak a város-
képben, hanem a bp18.hu és a 
pestszentimre.hu honlapon is folya-
matosan tájékozódhat a lakosság.



PArtnerFeJlesztéseK
Az önkormányzat beruházásai 
mellett folyamatosan zajlanak a 
projektben konzorciumi partnerként 
részt vevő szereplők fejlesztései 
is. ezek közül a római katolikus 
templom tetőszerkezetének 
elbontása és újjáépítése (nemes 
u. 17.) és a baptista imaház 
épületrészének homlokzati felújítása 
(nemes u. 28.) a közelmúltban már 
el is készült. A katolikus templom 
melletti telken megvalósuló új 
szolgáltatóház építése (nemes u. 
15.) a kivitelező JAg mK 3. Kft-tól 
kapott információk szerint november 
elején kezdődik meg.



Elkezdődött a PIK átépítése
Újabb állomásához érkezett a Pestszentimre városközpontját megújító fejlesztés-
sorozat, megkezdődhet a projekt egyik központi elemének, a Pestszentimrei Kö-
zösségi háznak (PiK) a felújítása és fejlesztése. A projektben részt vevő konzorciu-
mi partnerek közül némelyik már be is fejezte a saját beruházását. 

Az ötvenes évek az 50-esen
A szép őszi időben meglepően sokan voltak kíváncsiak november 4-én a határ út 
és a Béke tér között közlekedő, az 50-es vonalán járó nosztalgiavillamosra. 

Tülekednie kellett annak, aki november 4-én 
már a 13 órai induláskor szeretett volna felszállni 
az 50-es vonalán indított egynapos nosztalgiajá-
ratra. Az ódon, favázas kocsit ugyanis tömeg fo-
gadta a Határ úti végállomáson.

A járatot a XVIII. kerületi önkormányzat 
anyagi támogatásával azzal a céllal indította a 
BKV, hogy az emléknapon tisztelegjen az 56 év-
vel ezelőtti események előtt. A forradalom idején 
ehhez hasonló villamosok közlekedtek a főváros 
utcáin, és ilyenek jártak sokáig az üllői úton is. 
A nosztalgiakocsira azonban nemcsak azok ültek 

fel, akik annak idején rendszeresen közlekedtek 
ilyen szerelvényekkel, hanem olyan fiatalok is, 
akik szívesen próbálták ki a régi közlekedési esz-
közt. 

A Baross utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között 
felszálló kerületiekkel együtt a villamoson uta-
zott a Hargita téri 1956-os emlékmű avatóünnep-
ségére a kerület néhány vezetője, illetve a polgár-
mesteri hivatal több munkatársa is. A járatot még 
a késő délutáni órákban is sokan vették igénybe 
egy kis nosztalgiautazásra.

➜ K. gy.
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

� folyamatosan 
karbantartják a 
kerület köz-

területein található 
játszóeszközöket a 
városgazda Xviii. 
kerület nonprofit 
zrt. városgazdál-
kodó divíziójának 
munkatársai. A nyár 
végégig befejezték 
a közvetlen bal-
esetveszélyt jelentő 
hibák elhárítását.

A városüzemeltetőnek összesen 
54 közterületen lévő játszóteret 
kell gondoznia és az azokon lévő 
403 játékot karbantartania. Van, 
ahol csak két-három játszóesz-
köz található, de olyan is akad, 
ahol tíznél több.

PriMitív, vAndál 
rongálóK
Folyamatosan gondot okoznak 
a rongálók. Ezek többnyire fia-
talok, akik gyakran ittasan vagy 
csak egyszerűen viccből, mert 
„jó buli”, tönkreteszik a játéko-
kat. Az agresszivitás levezetésé-
re sajnos tökéletesen alkalmasak 
a játszóterek, mivel a játékokat a 
mozgó, forgó alkatrészek miatt 
könnyű tönkretenni. 

– Van olyan bekerített játszó-
terünk, ahol a kerítést bontot-
ták le ismeretlenek. Mindössze 
azért, mert könnyebb volt nekik 
lerombolni azt, mint megkerül-
ni a teret – mondta Vada Gábor, 
a játszótéri karbantartó részleg 
vezetője. 

szigorú 
szABályoK 
A városgazdálkodó divízió 
munkatársainak feladata a terv-

szerű megelőző karbantartás, 
amelynek lényege, hogy a köz-
területi játszótereken található 
játszóeszközök, kerítések, ka-
puk, ivókutak ellenőrzése adott 
időközönként megtörténjen.

– Emellett a rendszeres el-
lenőrzések során észlelt vagy a 
lakossági bejelentések alapján 
felvett hibákat kell felszámol-
nunk – mutatott rá Vada Gá-
bor. – A játszóeszközök javí-
tását azonban csak korlátozott 
mértékben tudjuk elvégezni, 
ugyanis a megszigorított eu-
rópai uniós előírások és ezzel 

összefüggésben a hazai jogsza-
bályok az esetek többségében 
csak eredeti elemek, részegy-
ségek felhasználását teszik le-
hetővé.

A játszótereket kétévente 
kötelező hatóságilag is bevizs-
gáltatni. Legutóbb tavaly volt 
ilyen bejárás, amikor is az el-
használódott, megrongált esz-
közöket cserélni kellett. Sok 
esetben a játszóeszközök gyár-
tói is fejtörést okoznak az ön-
kormányzatoknak.

– Kicsi a piac, ezért nagy a 
harc a gyártók között, és elő-
fordul, hogy egy új játék be-
vizsgálása során erősen lobbiz-
nak azért, hogy a hatóság az új 
játék előnyére változtasson a 
szabványon, aminek következ-
tében a régebbi játékot le kell 
cserélni – tudtuk meg a veze-
tőtől. – Ugyanígy változhatnak 
az előírások például a mellvé-
dek magasságát vagy az esési 
terek nagyságát illetően is.

A játszótér 
Közös értéK
A XVIII. kerület 54 közterü-
leti játszótere érték, mert mint 
közösségi tér kulturált és biz-
tonságos játéklehetőséget ad a 
gyerekeknek. Ezenkívül jelentős 
pénzbeli értéket is képviselnek, 
és a fenntartásuk sem olcsó.

– A kerületi játszótereken 
található eszközök és egyéb 
műtárgyak, kerítések, ivókutak 
értéke több tízmillió forint – 
mondta Vada Gábor. – A leg-
többet kerítés veszi körül, amely 
egyrészt védelmet nyújt, más-
részt praktikus, mivel könnyen 
kihelyezhető rá az előírás sze-
rinti piktogramos tábla, amely 
egyértelművé teszi, hogy milyen 
feltételekkel vehetők igénybe a 
játszóeszközök. 

foLyamatos 
a karbantartás
 Nincs már balesetveszélyes játszótér a kerületben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

egy hintA és egy homoKozó még nem Játszótér
érdekesség, hogy nincs pontosan meghatározva, milyennek kell lennie egy játszótérnek. Amikor a legtöbb 
lakótelep épült, a házak közé bezsúfoltak két-három mászókát és homokozót, így az emberek többségében ez 
a kép él a játszótérről.
A korszerűsítés sok pénzbe kerül. elsősorban azért, mert drága az ütéscsillapító felületek – gumiszőnyeg, 
fakéreg vagy speciális homok – és az ütközési területek kialakítása.
Az önkormányzat idén 5 millió forintot tudott adni a karbantartásra, a felújítás pedig a kerület pénztárcájától 
függ. vada gábor szerint a játszóeszközök szabványosításához, az esési terek növeléséhez, valamint a hibás 
eszközök javításához vagy cseréjéhez 60-65 millió forintra volna szükség. szerencsére azért vannak segítőkész 
támogatók is, a szemere téren ennek is köszönhető a felújítás. A támogató 5 új játszóeszközt telepít, és a 
bekerítést is elvégzi.

Tavaly 100 millió, az idei év 
első kilenc hónapjában pedig 
majdnem 57 millió forintos ki-
adást jelentett Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormány-
zatának a tartós betegségben 
szenvedő felnőtt betegek ápolási 
díja. Az ellátást azonban számos 
esetben olyan személy gondozá-
sára vették fel, akinek az álla-
pota ezt nem indokolta. A kép-
viselő-testület az október 24-i 
rendkívüli ülésén megszavazta 
a méltányossági alapon fizetett 
ápolási díj eltörlését, azzal a ki-
egészítéssel, hogy a kerület ve-
zetősége a valóban rászorulókat 
más módon segíti.

KihAsznált 
KisKAPU
– Nagyon népszerű volt az álta-
lunk fizetett méltányos ápolási 
díj azok körében, akik olyan ke-

rületben vagy településen laktak, 
ahol az önkormányzat ezt már 
megszüntette – mondta Csomó 
Tamás alpolgármester. – A gond 
abból is adódott, hogy az ápo-
lási díj a gondozóra vonatkozik, 
nem pedig a gondozottra. Elég a 
kerületi lakcímre bejelentkeznie 
bárkinek azzal az indokkal, hogy 
az egyébként az ország másik 
végében élő beteg nagymamáját 
gondozza. Elég volt a nagymama 
orvosától egy igazolás, és már 
járt is az ápolási díj. 

A legnagyobb vonzerőt ta-
lán nem is maga a 22 800 forint 
jelentette – bár az sem elha-
nyagolható, ha gyakorlatilag a 
semmiért kap ekkora összeget 
valaki –, hanem az, hogy a tör-
vény kiskapuját kihasználva az 
ápolást vállaló személynek meg-
maradtak a társadalombiztosí-
tási jogviszonyai, a nyugdíj- és 
az egészségbiztosítása is.

– Ezzel a biztos háttérrel 
pedig nyugodtan vállalhat az 
illető feketén alkalmi munkát 
– mondta Csomó Tamás. – A 
cél most az, hogy ezeket az em-
bereket visszatereljük a munka-
nélküli-ellátások irányába. Ez 
persze sokaknak kényelmetlen, 
mert együtt kell működniük a 
munkaügyi központtal, állást 
kell keresniük, és a juttatásért 
cserébe évente 30 napot még 
dolgozniuk is kell.

vAn MásiK 
lehetőség
Az alpolgármester szerint nem 
kell aggódni amiatt, hogy a mél-
tányossági ápolási díj megszű-
nése miatt akár egyetlen való-
ban rászoruló ember is kiesik a 
támogatási rendszerből.

– Sokat gondolkodtunk, 
próbálkoztunk, hogy vissza-
szorítsuk a normális szintre az 
ellátottak számát, végül csak 
ez a megoldás maradt. Viszont 
akik valóban betegek, és egész 
napos gondozásra szorulnak, 
azok a szociális törvény alap-

ján besorolhatók a fogyatékkal 
élők kategóriájába. Kezdve az-
zal az egyszerű esettel, amikor 
egy idős személy csak bottal tud 
közlekedni, egészen odáig, hogy 
szellemi, fizikai leépülése miatt 
már nem tudja magát ellátni. Az 
új helyzetben tehát becsületes 
körülmények között mindenki 
hozzájuthat az ellátáshoz. Aki 
eddig is jogosan kapta a méltá-
nyos ápolási díjat, az a jövőben 
átkerülhet az alanyi ápolási ka-
tegóriába, azon az alapon, hogy 
fogyatékos személyt ápol.

A VALÓBAN RÁSZORULÓKAT 
TÁMOGATJA A KERüLET

a gyermekek biztonsága érdekében a játszótereket kétévente kötelező hatóságilag is bevizsgáltatni

véget kíván vetni az önkormányzat a méltányossá-
gi ápolási díjjal való visszaéléseknek, ezért január 
1-jétől megszünteti ezt az ellátási formát. A valóban 
rászorulók számára a jövőben más, ugyancsak havi 
rendszerességű támogatási formát állapítanak meg. 

ellátásért élettársváltás
sokan sokféleképpen próbáltak hozzájutni a méltányossági alapon fizetett ápo-
lási díjhoz, az emberek leleményessége határtalan. Csomó tamás néhány szél-
sőséges esetet említett azon 27 közül, amelyeket az önkormányzat felderített, és 
amelyekben peres úton visszaköveteli a pénzt.
– talán a legextrémebb eset az volt, hogy egy élettársi közösségben élő nőnek az 
édesanyja volt az ápolt. mivel így nem igényelhették volna a támogatást, a hiva-
talnok előtt egyeztek meg abban, hogy a férfi attól fogva papíron az édesanya
élettársa lesz.
volt, aki nem is tudott arról, hogy ápolják, más esetekben pedig egyéb szociális 
ellátás mellett vették igénybe a méltányossági ápolási díjat.



csomó tamás alpolgármester tapasztalatai alapján sokan 
keresték a kiskapukat
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének október 11-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag megalkotta 
45/2012. (X. 12.) számú önkormány-
zati rendeletét a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre városrendezési és épí-
tési szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 
12. ) rendelet módosításáról. 
p 2. A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan hozta meg a 46/2012. 
(X. 12.) számú önkormányzati rende-
letét a tiltott, közösségellenes maga-
tartásokról és a helyszíni/közigazga-
tási bírság kiszabásának szabályairól 
szóló 30/2012. (VI. 7.) rendelet módo-
sításáról. 
p 3. A javaslat az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről és a játék-
termek működési rendjéről szóló 
26/2007. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítására című napirendi 
pontot az előterjesztő visszavonta. 
p 4. A képviselő-testület 16 igen 
szavazat és 4 tartózkodás mellett 
megalkotta 47/2012. (X. 12.) sz. ön-
kormányzati rendeletét az állatok tar-
tásáról szóló 34/2008. (X. 21.) rendelet 
felülvizsgálatáról. 
p 5. A testület 16 igen szavazattal és 
4 tartózkodással hozta meg a 48/2012. 
(X. 12.) sz. önkormányzati rendeletét 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanuló-
inak térítésidíj- és tandíjfizetési köte-
lezettségéről.
p 6. A képviselő-testület 15 igen sza-
vazat és 6 tartózkodás mellett alkotta 
meg a 49/2012. (X. 12.) sz. önkor-
mányzati rendeletét a XVIII. kerületi 
önkormányzat fenntartásában lévő 
gimnáziumok és a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek Gimnázi-
uma és Továbbképző Központja ta-
nulóinak térítésidíj- és tandíjfizetési 
kötelezettségéről.
p 7. A testület  21 igen szavazattal 
egyhangúlag hozta meg az 50/2012. 
(X. 12.) sz. önkormányzati rendeletét 
az átalakításokból eredő módosítások 
átvezetését célzó egyes helyi önkor-
mányzati rendeletek módosításáról. 
p 8. A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egybehangzóan megalkotta 
51/2012. (X. 12.) sz. önkormányzati 
rendeletét a lakások bérletéről és el-
idegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) 
rendelet módosításáról.
A testület 21 igen szavazattal egyhan-
gúlag felkérte a polgármestert, hogy 
vizsgálja meg az önkormányzattal és 
intézményeivel szolgálati jogviszony-
ban álló személyeknek adott bérlaká-
sok jogi helyzetét, tekintettel az ok-
tatási rendszer átalakításából adódó 
változásokra. A képviselők felkérték 
őt továbbá arra, hogy a vizsgálat ered-
ményéről tájékozassa a testületet, s ha 
szükséges, tegyen javaslatot a lakások 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V. 31.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására annak érde-
kében, hogy a változással érintett, az 
önkormányzattal és intézményeivel 
szolgálati jogviszonyban álló szemé-
lyek lakáshelyzete ne változzon. (Ha-
tározat) 
p 9. A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egybehangzóan megalkotta 
52/2012. (X. 12.) sz. önkormányzati 
rendeletét a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és közszolgálati jogvi-
szonyának egyes kérdéseiről szóló 
15/2012. (III. 8.) rendelet módosítá-
sáról.    

HatáRozatok
p 10. A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag egyetértett azzal, hogy 
az önkormányzat csatlakozzon a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. 
évi fordulójához. A testület felhatal-
mazta a polgármestert a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására az 1. sz. mellék-
let szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület 20 igen szavazat-
tal egyöntetűen döntött arról, hogy 
a 2013. évi költségvetésben a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat költségeire 8 
millió forintot irányoz elő, egyúttal 
felkérte a polgármestert, hogy a 2013. 
évi költségvetésbe tervezze be az ösz-
szeget. 
A testület 20 igen szavazattal egyhan-
gúlag határozott a 2. sz. melléklet sze-
rinti A-típusú pályázati kiírásról. A 
testület felkérte a polgármestert, hogy 

a pályázatot az önkormányzat hirde-
tőtábláján és a Városkép című lapban 
jelentesse meg.
A képviselő-testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan döntött a 3. sz. 
melléklet szerinti B-típusú pályázati 
kiírásról. A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy a pályázatot az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a 
Városkép című lapban jelentesse meg.
A testület 20 igen szavazattal egyönte-
tűen úgy határozott, hogy a pályáza-
tok elbírálása a polgármester feladata.
11. A Budapest XVIII. kerület köz-
igazgatási területén lévő társasházak, 
lakásszövetkezeti épületek részére 
megítélt felújítási, korszerűsítési tá-
mogatások felülvizsgálata című na-
pirendi pontot az előterjesztő vissza-
vonta.
p 12. A képviselő-testület, figyelembe 
véve az előterjesztés 2. sz. mellékleté-
ben kimutatott költségeket és díjakat, 
valamint az elkészült értékbecslést, 
17 igen szavazattal egyhangúlag el-
fogadta a vállalkozó arra vonatkozó 
indítványát, hogy a gépjárműveket az 
önkormányzatnak átadja. A vállalko-
zó ezen járművek értékét a felmerült 
költségeibe és díjaiba beszámítja oly 
módon, hogy azokat értékarányosnak 
tekinti, így a beszámítást követően 
az önkormányzatnak további fizetési 
kötelezettsége nincs. A testület felha-
talmazta a polgármestert a fentiekről 
szóló megállapodás aláírására.
p 13. A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, hogy 
az önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló többször módosí-
tott 29/1997. (X. 21.) sz. rendeletnek az 
önkormányzati ingatlanvagyonra vo-
natkozó versenyeztetési eljárás szabá-
lyairól szóló 5. sz. melléklete alapján 
meghívásos, egyszerűsített zártkörű 
pályázatot ír ki a XVIII., Bajcsy-Zsi-
linszky u. 74. alatti (158910 hrsz-ú) 
ingatlanon létesítendő új óvodaépület 
építésére az alábbi feltételek szerint:  
– A földterület az önkormányzat tu-
lajdonában marad, az épület az építte-
tő tulajdonába kerül.
– Az építtető az önkormányzattal kö-
teles ráépítési megállapodást kötni, s 
az épület alatti földterület használa-
táért földhasználati díjat állapítanak 
meg. Az építtető köteles nyilatkozni 
arról, hogy biztosítja annak lehető-
ségét, hogy az önkormányzat a föld-
használati díj beszámításával meg-
szerezhesse az épület tulajdonjogát. 
– Az építtetőnek legalább három 
foglalkoztatós óvoda megépítésé-
re kiadott jogerős és érvényes épí-
tési engedéllyel kell rendelkeznie. 
– Az építtetőnek vállalnia kell, 
hogy az épület használatba vé-
telét követő 15 napon belül az 
épületre vagyonbiztosítást köt.  
– A pályázat beadási határideje 2012. 
november 30., a minimális földhasz-
nálati díj 800 forint/m2/év.
A testület felhatalmazta a polgármes-
tert az eljárás lebonyolítására, s ha az 
ajánlati ár eléri a kiíró által megha-
tározott minimális árat, a szerződés 
előkészítésére és aláírására.
A testület 20 igen szavazattal egybe-
hangzóan felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a Magyar-
országi Evangélikus Egyház (1185 
Budapest, üllői út 24.) pályázó meg-
hívására.
A testület 20 igen szavazattal egybe-
hangzóan felkérte a polgármestert: 
intézkedjen arról, hogy a ráépítési 
megállapodás tervezete tartalmazza 
az épület tulajdonjoga megszerzésé-
nek és a földhasználati díj beszámítá-
sának a módját.
p 14. A képviselő-testület A közössé-
gi kertekkel kapcsolatos javaslat című 
napirendi pontot megtárgyalva 18 
igen szavazattal egyhangúlag felkérte 
a polgármestert arra, hogy az ilyen 
jellegű igényeket tartsa nyilván, az e 
célnak megfelelő, magántulajdonban 
lévő ingatlanok felajánlásait gyűjtse 
össze, valamint vállaljon közvetítő 
szerepet a kertek kialakításában. A 
testület arra is felkérte a polgármes-
tert, hogy a kertek létrehozása érdeké-
ben a lakosság tájékoztatására jelen-
tessen meg közleményt a Városképben 
és az önkormányzat weboldalán.  
A testület 18 igen szavazattal egyetér-
tésben felkérte a polgármestert: vizs-
gálja meg, hogy mely önkormányzati 

ingatlanok hasznosíthatók közösségi 
kert céljára, továbbá  a kertek létreho-
zása ügyében vegye fel a kapcsolatot a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-vel, folytassa le a működtetéshez 
szükséges egyeztetéseket, és a konkrét 
ingatlanok ismeretében készítsen elő-
terjesztést a testület részére a döntés-
hozatal végett.
p 15. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy dön-
tött, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján 2013. 
január 1-jétől vállalja az önkormány-
zat illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az ál-
lami intézményfenntartó központ ál-
tal fenntartott köznevelési intézmény 
Nkt. 76.§-a szerinti működtetését.
p 16. A testület 20 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással javasolta Budapest 
Főváros Önkormányzatának, hogy 
a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő, a 
közterület- és városrésznevek megál-
lapításáról, valamint azok jelöléséről 
szóló új rendelettervezet melléklete 
a jelenleg hatályos, a közterület- és 
városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelöléséről szóló 9/1989. 
(1990. I. 31.) sz. fővárosi tanácsi ren-
delet mellékletében szereplő, a XVIII. 
kerületben található védett utcanevek 
listáját az alábbi utcanevekkel egészít-
sék ki: 
– Bókay Árpád, Garay és Szemere 
Miklós u. (1900-as évek), Szemere Ist-
ván tér (1993), Rudawszky u. (1922), 
Kubinyi Imre u. (1909), Visnyovszky 
Lajos u. (2001), Sina Simon sétány 
(1990), Kappel Emília u. (2000-es 
évek), Margó Tivadar u. (1973), Kon-
dor Béla sétány (1978), Ráday Gedeon 
u. (1926).
– Az 1910-ben elnevezett Gyöngyvi-
rág, Nefelejcs, Liget, Jegenyefasor, Fe-
dezék, Akadály, Honvéd, Huszár, Tü-
zér, Madarász, Pacsirta, Sas, Sólyom, 
Varjú, Vércse, Álmos, Árpád, Huba, 
Ond, Töhötöm, Előd, Tas, Zalán és 
Zsolt utca. 
– Az 1922-ben elnevezett Gyergyó, 
Háromszéki, Kara, Kevevári, Király-
hágó, Szakolcai és Árvai utca.
 Az 1930-as években elnevezett Bártfa, 
Beregszász, Besztercebánya, Dobsina, 
Érsekújvár, Fülek, Garam, Ipolyság, 
Kárpát, Kassa, Késmárk, Kiskőszeg, 
Komárom, Korpona, Körmöcbánya, 
Krasznahorka, Léva, Lomnic, Lo-
sonc, Lőcse, Lugos, Máramarossziget, 
Maros, Munkács, Nagybecskerek, 
Nagyszalonta, Nagyszombat, Nyitra, 
Pancsova, Pozsony u., Pöstyén tér, 
Rimaszombat, Rozsnyó, Ruttka, Sel-
mecbánya, Szatmárnémeti, Szitnya, 
Tátra u., Tátrafüred tér, Temesvár, 
Trencsén, Ungvár, Vág, Versec, Zilah, 
Zólyom, Abrudbánya, Bánffyhunyad, 
Beszterce, Brassó, Csíkszereda, 
Dés, Déva, Fogaras, Gyulafehér-
vár u., Hargita tér, Kézdivásárhely, 
Küküllő, Nagyenyed, Nagysze-
ben, Olt, Orsovahida, Sepsiszent-
györgy, Szamos, Székelyudvarhely, 
Torda, Torockó, Tusnád u., Uzsok 
tér, Vajdahunyad, Vízakna, Zágon, 
Zalatna, Dráva, Fiume, Muraköz, 
Szabadka, Száva, Újvidék, Zombor, 
Benedekfalva, Goroszló és Tövishát 
utca.
– Az 1940-es években elnevezett 
Abaújvár, Bódva, Csallóköz, Gömör, 
Igló, Lajta, Latorca, Sajó, Szepes és 
Ugocsa utca.  
– A Főpolgármesteri Hivatal észre-
vételei alapján javasolt utcanevek:   
Tulipán (1900), Akácfa (1910), Nagy-
szőlős (1922), Ibolya (1925), Szegfű, 
Rezeda és Virág u. (1926),  Muskátli 
és Nagybánya u. (1930), Marosvá-
sárhely u. (1932), Désháza u. (1953), 
Hársfa, Kolozsvár, Párkány, Poprád, 
Tapolcsány és Zenta u. (1940), Csolt 
u. (1969), Tarkő u. (1979). 
– A Pestszentimrei Városrészi Önkor-
mányzat által javasolt utcanevek:
Akácos, Bükk, Csörgőfa és Fenyőfa u., 
Juharos sor, Kőrisfa u., Nyárfás sor, 
Tölgy u., Akácos köz, Tölgyfa köz, 
Bányai Júlia, Jade, Hegyikristály, Ak-
vamarin, Tigriskő, Jáspis, Rózsakvarc, 
Ametiszt, Topáz és Határ u., Köztár-
saság útja, Krepuska sétány, Lőrinci 
út, Péteri út, Templom u., Vasút utca. 
A testület 20 igen szavazat és 1 tar-
tózkodás mellett javasolta Budapest 
Főváros Önkormányzatának, hogy 
a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő, a 
közterület- és városrésznevek megál-

lapításáról, valamint azok jelöléséről 
szóló új rendelettervezet mellékleté-
ben a jelenleg hatályos, a közterület- 
és városrésznevek megállapításáról, 
valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. 
(1990. I. 31.) sz. fővárosi tanácsi rende-
let mellékletében a XVIII. kerületben 
található védett utcanevek listájában 
szereplő alábbi utcaneveket töröljék, 
illetve azok ott ne szerepeljenek: Cse-
rép, Iparvasút, Szélmalom utca. 
A testület 20 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodással felkérte a polgármestert, 
hogy az 513–514/2012. (X. 11.) sz. 
javaslatokról tájékoztassa a Fővárosi 
Önkormányzatot, illetve vizsgálja 
meg a városrészek területi elhatáro-
lását, és ennek eredményéről szintén 
tájékoztassa a Fővárosi Önkormány-
zatot. 
A képviselő-testület 20 igen szavazat-
tal fenntartás nélkül egyetértett azzal 
a javaslattal, hogy a XVIII. kerületben 
található Havanna, Szentlőrinc és La-
katostelep városrészeket (lakónegye-
deket) a továbbiakban lakótelep elne-
vezéssel illessék. A testület felkérte a 
polgármestert, hogy a javaslatról tájé-
koztassa a Fővárosi Önkormányzatot.
p 17. A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, hogy 
a jövőben a jogszabály feltételezett ha-
tásaihoz igazodó részletességű előze-
tes hatásvizsgálatok az előerjesztések 
részét képezzék, és felkérte a polgár-
mestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Budapest Főváros Kormányhivatalát.
18. A képviselő-testület 15 igen szava-
zat és 5 tartózkodás mellett döntött a 
lejárt idejű határozatokról.
19. A testület zárt ülésen határozott 
a Pestszentimrei Városrészi Önkor-
mányzat egyik tagjának változásáról. 
20. A képviselő-testület zárt ülésen 
hozott döntést bizottsági tag válasz-
tásáról. 
21. A testület zárt ülésen döntött ar-
ról, hogy a melléklet szerinti tarta-
lommal egyezségi megállapodást köt 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
az egyesület víz- és csatornadíj-tarto-
zásáról, és felkérte a polgármestert a 
megállapodás aláírására.
22. A képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a XVIII., üllői út melletti 
147015, 147016 és 147017 hrsz-ú ingat-
lanok hasznosításáról. 
23. A testület zárt ülésen hozott hatá-
rozatot a fellebbezéssel megtámadott 
I. fokú lakásépítési helyi támogatás 
határozat elbírálásáról.  

SüRgőSSégi 
HatáRozatok
p 1. A Pestszentimre Városközpont 
Funkcióbővítő Rehabilitációja pro-
jekt érdekében kötendő haszonbérleti 
és bérleti szerződésekkel kapcsolatos 
döntéshozatal című napirendi pontot 
az előterjesztő visszavonta. 
p 2. A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag hozzájárult a Pándy 
Árpád Pestszentimre Gyűjtemény 
Alapítvány név használatához az 1188 
Budapest, Szélső u. 89/b székhely alatt 
a 2012. szeptember 20-án készült köz-
gyűlési jegyzőkönyv alapján létrejövő 
alapítvány számára, és egyben enge-
délyezte a névhasználatot. A testület 
felkérte a polgármestert a hozzájáruló 
és engedélyező döntés megfelelő köz-
lésére.
p 3. A képviselő-testület a Kőrös Pé-
ter önkormányzati képviselő (MSZP) 
sürgősségi előterjesztése című napi-
rendi pontot 492/2012.(X. 11.) sz. ha-
tározatával nem vette napirendre.

inteRpellációk
p Petrovai László önkormányzati 
képviselő (LMP) Ughy Attila polgár-
mestert interpellálta a Városkép című 
lapban a képviselő-testület szeptem-
ber 11-i rendkívüli üléséről megje-
lent tájékoztatással kapcsolatban.  A 
képviselő hiányolta továbbá, hogy a 
honlapon a képviselő-testületi ülés-
ről szóló beszámolóban nem szerepel, 
hogy az Erzsébet-utalvánnyal kapcso-
latos döntés ellenzéki kezdeményezés-
nek köszönhető. A Városkép cikkében 
ugyan elvétve megjelenik az ellenzéki 
kezdeményező szerep, de az elmaradt 
rokkantsági ellátásokat ellentételező 
átmeneti segélyre vonatkozó testületi 
határozatot az eredeti szándékot el-
fedve interpretálják. 

A képviselő jelezte, hogy ha Városkép 
újságban megjelenő cikkben nem em-
lítik meg azonos súllyal a másik kez-
deményező véleményét, akkor nem 
járul hozzá az LMP álláspontjának 
közléséhez.
Petrovai László ezeket a kérdéseket 
tette fel a polgármesternek: Adott-e 
utasítást az önkormányzat vezető-
sége a Városkép szerkesztőségének, 
hogy a szeptember 11-i rendkívüli 
ülésen történtekről az ellenzék valós 
szerepének elfedésével tájékoztasson? 
Mennyiben tartja összeegyeztethető-
nek a közszolgálatisággal, a lehetőség 
szerint mind teljesebb körű, pártatlan 
és objektív tájékoztatás követelmé-
nyével e közpénzekből finanszírozott 
lap fentebb leírt eljárását az ülésen 
történtekkel kapcsolatban? Tervez-e 
bármilyen szankciót, intézkedést an-
nak érdekében, hogy a jövőben ne tör-
ténjen hasonló?
Ughy Attila válaszában hangsúlyoz-
ta, hogy nem vezérli kézzel sem a 
Városképet, sem az egyéb újságo-
kat. A plurális demokrácia híveként 
a későbbiekben is ezzel a módszerrel 
kíván élni. Tehát nem kíván bele-
szólni a szerkesztőség munkájába.  
A plurális demokrácia híve az újság-
szerkesztéssel kapcsolatban is. Mivel 
hosszú időn keresztül maga is egy üz-
leti napilapot vezetett, különösen érzé-
keny erre, hiszen akkor is a tulajdonos 
képviselőjeként igyekezett a legkevésbé 
beleszólni a szerkesztőség munkájába. 
Mint önkormányzati vezető ugyanezt 
a módszert kívánja alkalmazni a Vá-
rosképpel kapcsolatban is.  
Az interpelláló a választ elfogadta.

kéRdéSek

p 11. Önkormányzatunk lépései 
köznevelési intézményeink kapcsán 
címmel Petrovai László önkormány-
zati képviselő (LMP) elmondta, hogy 
az önkormányzat a szeptember 6-i 
ülésén szándéknyilatkozatot fogadott 
el: „Az eddigi minőségi közoktatás 
biztosítása érdekében az önkormány-
zat ragaszkodik a fenntartásában 
működő iskolákhoz, és továbbra is 
szeretné fenntartóként megtartani 
közoktatási intézményeit, amelyekre 
eddig is kiemelt figyelmet fordított, 
és jelentős saját forrást biztosított.”  
A képviselő az alábbi kérdéseket tette 
fel Kucsák László alpolgármesternek: 
Az önkormányzat kiad-e hasonló 
szándéknyilatkozatot? Milyen lépése-
ket tervez az iskolák működőképessé-
ge és szakmai autonómiája, valamint 
igazgatóik megvédése érdekében? 
Hogyan kívánja rendezni a pedagógi-
ai szakszolgálat helyzetét? Milyen, az 
iskolák számára eddig nem kötelező, 
de általuk ellátott feladato kat kíván 
megtartani, illetve átvállalni a leendő 
intézményfenntartótól? Hogyan kí-
vánja elkerülni a leendő kettős irányí-
tásból adódó esetleges feszültségeket? 
(Az iskolaigazgatót a járási, illetve a 
tankerületi központok vezetői neve-
zik ki, a gazdasági igazgatót pedig az 
önkormányzat.) 
A Petrovai László kérdéseire írásban 
adott válasz: 
Az önkormányzat vezetősége nem ter-
vezi olyan nyilatkozat kiadását, amely 
ellentétes a parlament által a nemze-
ti köznevelésről elfogadott 2011. évi 
CXC. törvényben (Nkt.) megfogalma-
zottakkal. Az Nkt. az iskolák szakmai 
autonómiáját egyértelműen megfo-
galmazta, sőt egyes döntésekben na-
gyobb önállóságot kaptak az iskolák, 
mint a korábbi időszakban.  Az okta-
tásirányításért felelős Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) nem 
tett az autonómiával ellentétes lépé-
seket. Az iskolák működését a megje-
lent jogszabályok határozzák meg. Az 
önkormányzat feladata az, hogy a jog-
szabályok alapján a legjobb megoldást 
találja meg az iskolák működtetésére, 
amiről előterjesztést készít a novem-
beri képviselő-testületi ülésre.
A jelenlegi iskolaigazgatók kitöltik a 
pályázati idejüket, nem váltják le őket, 
amikor a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz (KIK) kerülnek. 
További igazgatói megbízásuk azon-
ban csak pályázat útján lehetséges. 
A pályáztatást a KIK fogja lebonyo-
lítani, de az önkormányzat él majd a 
véleményezési jogkörével, amelyet az 
Nkt. határoz meg. 

A pedagógiai szakszolgálattal kapcso-
latosan még nem jelent meg az EMMI-
rendelet. A feladat állami hatáskörbe 
kerül. A feladatok ellátása továbbra 
is igényli a jelenleg a szakszolgálatnál 
dolgozók foglalkoztatását. 
Mivel az iskolák fenntartója a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont lesz, a működtetési feladatokat 
pedig az önkormányzat látja el, az új 
fenntartóval kötendő megállapodás-
ban minden olyan feladatot rögzíteni 
kell majd, amelyik nem alapfeladata az 
iskolának, de mégis ellátja. Most még 
nem tudható, hogy az önkormányzat 
2013. évi költségvetési bevételei mire 
adnak módot a nem kötelező felada-
tokon kívül. A kerület vezetősége 
azonban arra törekszik, hogy az előző 
években hitelből finanszírozott, de az 
oktatás színvonalát emelő szolgálta-
tásokat mint működtető olyan mér-
tékben segítse elő, amilyenben azt az 
önkormányzat finanszírozhatósága 
megengedi.
Az önkormányzat sehova nem ne-
vez ki gazdasági igazgatót, mivel az 
átadandó intézményeknek nem lesz 
költségvetésük, a működtetéshez pe-
dig nem szükséges ilyen munkakörre 
kinevezni iskolánként munkavállalót. 
Jelenleg egy átadandó intézményben 
van gazdasági igazgatóhelyettes, a töb-
bi önállóan működik, gazdasági fel-
adataikat eddig a GESZ látta el. Az in-
tézmények működtetéséhez szükséges 
könyvelési, gazdasági feladatok ellátá-
sa továbbra is a GESZ feladata lenne.  
Nem lesz kettős irányítás, az iskola 
szakmai vezetője az igazgató, a mű-
ködtetés feltételeinek biztosítója pe-
dig az önkormányzat által megbízott 
szervezet. 
p 2. A rendőrségi támogatások fel-
használásáról, a térfigyelő rendszer 
állapotáról az alábbi kérdéseket tette 
fel Petrovai László önkormányzati 
képviselő (LMP) Lévai István Zoltán 
alpolgármesternek: Jelenleg hány tér-
figyelő kamerát tartalmaz a kerületi 
térfigyelő hálózat? Ezekből 2012. szep-
tember 30-án mennyi volt üzemképes 
állapotban? Kinek a feladata a hálózat 
üzemképességének fenn tartása? Mi-
lyen keretből, milyen intézkedéseket 
tettek eddig összegszerűen 2012-ben? 
Ahogy minden évben, 2011-ben is 
az önkormányzattól a közbiztonsági 
alapítványon keresztül kapott támo-
gatás egy részét a kerületi rendőrök 
jutalmazására fordították. Kik kaptak 
2011-ben jutalmat (név, rendfokozat, 
beosztás, a jutalom összege)? A jutal-
mazott mióta szolgál a kerületben, mi 
volt a jutalom indoklása? 
Lévai István Zoltán elmondta, hogy a 
térfigyelő hálózat jelenleg 75 élőképet 
adó kamerát tartalmaz, továbbá van 
három önálló kamera adatrögzítővel. 
Ezek a Patika téren (Hősök tere), a 
Sárkány Center parkolójában és a Vá-
sáros téren a játszótérnél találhatók. A 
szeptember 30-i állapotnak megfele-
lően 39 kamera volt üzemképes.  Az 
önkormányzattal kötött karbantartási 
szerződés értelmében a hálózat üzem-
képességének fenntartása a Multi 
Alarm Zrt. feladata, ez a cég végzi a 
hibaelhárítást, az eseti és a tervezett 
karbantartást. Idén eddig 2 224 424 
forintot fizetett ki az önkormányzat 
erre a célra, de folyamatban van a 
fennmaradó kamerák kijavítása, ami 
bruttó 4 millió forintot meghaladó 
összegbe kerül. 
A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 
vezetőjének javaslata, a Közalapítvány 
a XVIII. kerület Közbiztonságáért 
kuratóriumának egyhangú döntése 
alapján 2011 decemberében 63 rend-
őr részesült jutalomban. A kapitány-
ság vezetője a hosszabb ideje végzett 
eredményes munkát, továbbá a ki-
emelkedő munkateljesítményt, mint 
például a sikeres elfogást, illetve az 
eredményes bűnügyi felderítést vette 
figyelembe. 2011-ben (a bűnügyi, a 
közrendvédelmi, az igazgatásrendé-
szeti és a hivatali szolgálati ágakban) 
12 tiszt, 35 tiszthelyettes és 15 közal-
kalmazott kapott összesen 3 759 942 
forint nettó jutalmat. 

tájékoztatók, 
bejelentéSek 
p A polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket a következő rendes testületi 
ülés időpontjáról: november 22. 

a védendő kerüLetrész- és  
utcanevekrőL is döntöttek
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7CivileK„Mindig is szerettem volna tudni, ki ír a falakra. Most végre tudom…” 

� A graffitit a leg-
többen elítélik, 
de vannak, akik 

műalkotásként tekin-
tenek rá. Büntetendő, 
a terjedése mégis 
megállíthatatlan. Az 
illegalitás élteti, mégis 
a törvényes keretek 
között válik értékessé.

A graffitizés mai formája az 
1960-as években terjedt el, és 
azóta sok iparág épült köré. A 
közterületeken látható graffitik 
általában a magántulajdon ron-
gálásával, a tulajdonos megkér-
dezése nélkül készülnek. Ezt az 
illegális tevékenységet a törvény 
bünteti, hiszen vandalizmusnak 
minősül. Így a firkászok gyors 
és igénytelen alkotásait láthatjuk 
városszerte az utcán, házfalakon 
vagy a tömegközlekedési esz-
közökön. Ezek között leggyak-
rabban bombákat vagy tageket 
láthatunk. A bomba egy percek 
alatt elkészíthető, nem túl kidol-
gozott rajz, míg a tagek filccel 
vagy üvegbe karcolva hirdetik a 
csapat vagy a firkász nevét, eset-
leg egy rövidebb üzenetet. Így a 
hétköznapokon ritkán győződ-
hetünk meg a graffiti művészi 
értékéről.

UnAlMAs 
legAlitás?
A szabadfalakon látható graffitik 
nem csupán tagek, firkák vagy 
vicces feliratok. Ezek a falak egy 
folytonosan frissülő utcai galé-
riát képeznek, ahol a firkászok 
legálisan készíthetik el rajzaikat. 
Egy-egy ilyen kép megszületését 
komoly tervezés előzi meg egy-
szerű papír vagy számítógépes 
programok segítségével. Itt le-
hetőség van igényesen, idővel és 
kannával sem spórolva készíteni 
a műveket. Budapest legismer-

tebb szabadfala a Filatorigátnál 
található, ahol már a 90-es évek 
eleje óta lehet legálisan alkotni.

A XVIII. kerületben a Laka-
tos-lakótelepen nyílt lehetőség a 
legális festésre. A Lakatos út és 

a Jegenye fasor határolta ipar-
telepet elválasztó, csaknem 300 
méter hosszú kerítést használ-
hatják a firkászok. Az ötlet két 
fiatal fejében született meg, akik 
kérésükkel Boros János telepve-

zetőhöz fordultak. Boros elmon-
dása szerint a falat egyébként is 
összefirkálják a graffitisek, így 
viszont legalább színvonalasabb 
rajzok fedik azt, és színeseb-
bé válik az unalmas szürke fal. 

Emellett az alkotók rendben is 
tartják a falat, mivel festés előtt 
célszerű kisebb-nagyobb javí-
tásokat végezni rajta, hogy a 
készülő mű tartósabb és minél 
tökéletesebb legyen. Habár a 
fal már hónapok óta szabadon 
használható, eddig mások nem 
éltek a lehetőséggel.

soKszínű 
fUnKCionAlitás 
Egy firkász szerint, ha egy sza-
badfalnak vannak még üres 
részei, az maga a boldogtalan-
ság. Olyan, mintha egy em-
bert elhallgattatnának. Nem 
üdvözli azt, aki ránéz. Nem 
üzen. Csak a dolgát teszi. Ez a 
megfogalmazás is az üresség 
kitöltésének vágyát bizonyítja, 
amit a szürke lakótelepek vagy 
sivár betonfalak idéznek elő. 
A Lakatos-lakótelepi legális fa-
lon a képektől a hirdetésekig 
sokféle alkotás megtalálható, de 
rotációról még szó sincs. Nincs 
verseny, sok még a magányos 
szürke falrész. Itt az elkészítési 
idő nem játszik szerepet, hiszen 
nem sürget a törvény figye-
lő szeme. Lehet, hogy a rajzok 
önmagukban hétköznapiak, de 
színviláguk, méretük és elhe-
lyezkedésük felkelti az emberek 
figyelmét. A telepvezető elmon-
dása szerint kevés a visszajelzés, 
de negatív kritika eddig nem 

érte a falat. A laikus szemlé-
lők érdeklődéssel nézegetik az 
újabb és újabb alkotásokat. A 
képek – mint a festő férfi vagy 
a macskák – a legnépszerűbbek, 
bár egyes esetekben a publikum 
megkérdőjelezi a valósághűsé-
get, de ez már az alkotói szabad-
ság része. Bár jó néhány felirat 
olvashatatlannak bizonyul, ezek 
a kidolgozott és színes tagek a 
jelhagyás fontos részei. Érdekes-
sége még a falnak, hogy hirde-
téseket is láthatunk rajta, amit a 
két ötletgazda készített a telepen 
dolgozó cégek kérésére. Ugyan-
akkor kár volna, ha reklámfallá 
válna a felület.

„A szabadfalakon 
látható graffitik 
nem csupán tagek, 
firkák vagy vicces 
feliratok. ezek a 
falak egy folytonosan 
frissülő utcai 
galériát képeznek, 
ahol a firkászok 
legálisan készíthetik 
el rajzaikat. egy-
egy ilyen kép 
megszületését 
komoly tervezés előzi 
meg egyszerű papír 
vagy számítógépes 
programok 
segítségével.”



ezek a falak egy folyamatosan frissülő utcai galériát képeznek

szabadfaL a Lakatos 
úti LakóteLepen
Vandalizmus vagy művészet? 

A rendezvény célja az, hogy a 
kerületben működő kulturális 
és művészeti civil szervezetek, 
alapítványok és egyesületek, 
művészeti csoportok ápolják a 
kapcsolataikat, jobban megis-
merjék egymást, és kulturális 
seregszemle keretében bemu-
tatkozási lehetőséget kapja-
nak. 

A 3. Márton-napi Civil 
Mustrára november 10-ig le-
het jelentkezni. A rendezvé-
nyen való részvétel ingyenes. 
A szervezők arra kérik az ér-
deklődőket, hogy megjelenési 
szándékukat telefonon, e-ma-
ilben, személyesen vagy faxon 

jelezzék a szükséges űrlap ki-
töltésével. 

Mivel kevés a kiállítóhely, a 
rendezvényhez idén egy izgal-
mas alkotói játék is kapcsoló-
dik. Szervezetenként néhány 
alkotó vagy alkotói csoport 
részvételét és egy 5-10 perces 
bemutatkozó műsort javasol-
nak a szervezők.

A rendezvény díszvendége 
Gattyán Ágnes iparművész.

További információ: 
E-mail: kikeletegyesulet@

gmail.com, ecsilli@gmail.com, 
gulyastibor@t-online.hu; te-
lefon: 06-20-334-3885, 06-30-
552-6948; fax: 217-0806

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A XVIII. kerületi Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató A közne-
velés átalakul címmel szakmai 
napokat tart pedagógusok, szü-
lők és diákok számára november 
12. és 15. között. Mivel az elmúlt 
időszakban nagy változások tör-
téntek az oktatási rendszerben, 
a szervezők fontosnak tartják az 
elért eredmények, átalakítások és 
változások bemutatását és a kö-
zeledő pályaválasztás megköny-
nyítését. 

A nagyszabású rendezvényre 
csaknem 50 kerületi óvoda és is-
kola munkatársait várják.

Az első nap az esemény 
kiemelt napja, ekkor a Kon-

dor Béla Közösségi Házban 
Brassói Sándor, az Emberi Erő-
források Minisztériuma oktatá-
sért felelős államtitkárságának 
főosztályvezetője tart előadást 
az aktuális helyzetről és a köz-
oktatási reformról. Ezt követően 
a köznevelés tartalmi szabályo-
zásáról beszél Bodó Márton, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet munkatársa.

A második napon több hely-
színen, célcsoportokra bontva 
tartják az előadásokat. A Rózsa 
Művelődési Házban a pedagógiai 
munka nehézségeiről és a stressz 
szerepéről lesz szó. A burnout 
szindróma, vagyis a kiégés a 

pedagógusok körében is létező 
jelenség. Nemcsak az idevezető 
útról hallhatunk majd, hanem a 
kivezető útról, a lehetséges meg-
oldásokról is.

Harmadnap a Bókay Árpád 
Általános Iskolában az egészségé 
lesz a főszerep. Egészség és siker 
az iskolában címmel dr. Somhe-
gyi Annamária reumatológus, 
az Országos Gerincgyógyászati 
Központ prevenciós igazgatója 
beszél a köznevelési törvénybe 
foglalt teljes körű iskolai egész-
ségfejlesztésről.

A pályaválasztás rendszerint 
nagy fejtörést okoz a fiataloknak 
és a szülőknek is. Az elképzelések 
képlékenyek, a jövő és a munka 
világa még nagyon távolinak tű-
nik, viszont néhány döntést már 
a középiskola kiválasztásával 
meg kell hozni. A második vagy 

harmadik nyelv elsajátításának 
lehetősége, a speciális kurzusok 
vagy fakultációk, illetve a ki-
emelt tehetséggondozás mind-
mind olyan opció, aminek nagy 
jelentősége lehet a későbbiekben.

A rendezvény utolsó napján 
a Karinthy Frigyes Gimnázi-
umban tartandó pályaválasztási 
ankét keretében a fiataloknak al-
kalmuk nyílik egy délután alatt 
hozzájutni az általános tudniva-
lókhoz és megismerkedni az ak-
tuális trendekkel. Az irány meg-
határozását önismereti tesztek és 
pszichológiai tanácsadás segíti. 
Az eseményen számos középis-
kola kiállítóstanddal és egyéni 
konzultációs lehetőséggel várja 
az érdeklődőket.

A rendezvényről további in-
formáció a 295-0877-es telefon-
számon kapható.

TOVÁBBTANULÁS ELŐTT
Pedagógiai és pályaválasztási napok a kerületben 

isMét MUstrán 
A CivileK
A Kikelet hagyományőrző egyesület ebben az év-
ben is megrendezi a civil szervezetek találkozóját. 
Az immár hagyományossá váló rendezvény novem-
ber 16-án 15 órakor kezdődik a rózsa művelődési 
házban (városház u. 1–3.). 

a Karinthy gimnáziumban évről évre több diák vesz részt a pályaválasztási ankéton

egész életen át tartó tanulás – ha van kitől. A novembe-
ri szakmai napok keretében terítéken a közoktatás át-
alakítása, a pedagógusok helyzete és a pályaválasztás 
nehézségei.

Az oldalt összeállította: csermai mariann
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8 A kék orrú repülőgépmodell is hiányzik még a gyűjteményből Kultúra

� A tomory lajos 
Pedagógiai és 
helytörténeti 

gyűjtemény mun-
katársai a korábban 
gyűjtött Malév-anyag 
kiegészítésére febru-
ártól intenzív gyűjtésbe 
kezdtek, hogy minél 
több emlék- és hasz-
nálati tárgyat mentse-
nek meg az enyészet-
től, és a közeljövőben 
kiállítsák azokat. 

füleP erzséBet   

Az 1954. november 26-tól 2012. 
február 3-ig működő Magyar 
Légközlekedési Vállalat (Malév) 
neve sokakban kelthet kellemes 
érzéseket. Nemcsak azokban, 
akik egy felhőtlen külföldi nya-
ralásra repültek, hanem azok-
ban is, akik csupán a Ferihegyi 
repülőtér (ma Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér) teraszáról 
nézték a fel- és leszálló kékorrú 
repülőgépeket.

A kerületi lakosok pedig 
még sokkal több szállal kö-
tődtek a vállalathoz, mint az 
utasok vagy a gépcsodálók. 
A repülőtér területének na-
gyobb része Pestszentlőrinc-
Pestszentimréhez tartozik, és 
nagyon sok volt maléves dolgozó 
egyben kerületi lakos is. Szinte 
nincs olyan család, amelynek 
ne lett volna a repülés szolgála-
tában dolgozó rokona, ismerő-

se vagy szomszédja. Ha nem is 
légiutas-kísérő vagy pilóta, de 
a Malévhoz kapcsolódó légiirá-
nyító vagy a földi kiszolgálást 
végző munkás, szerelő biztosan. 
(A Malév mintegy 2600 embert 
foglalkoztatott.)

várjáK A 
reliKviáKAt 
– Felhívást tettünk közzé a ke-
rületi lapokban és a helyi tévé-
ben, amelyre már a kezdetekkor 
sokan jelentkeztek, és folyama-
tosan hoztak nekünk tárgyakat, 
fényképeket – mondta Pápai 
Tamás László, az intézet mun-
katársa. 

– Így jutottunk többféle kor-
szakból származó légiutas-kí-
sérői és földi személyzeti ruhá-
hoz, azonban nagy bánatunkra 
pilótaruhát még senkitől nem 
kaptunk. Természetesen sok 
megőrzött reprezentációs aján-
déktárgy is beérkezett (táska, 
kirakó, lufi). Számos, az uta-
sok kiszolgálásához szükséges 
tárggyal is gyarapodtunk, pél-
dául az ételek csomagolásához 
használt porcelán és műanyag 
tálakkal, hamutartókkal, fém és 
műanyag evőeszközökkel, poha-
rakkal. Külön érdemes kiemelni 
egy hatdarabos bontatlan por-

celán teáskészletet (csészék és 
alátétek), amely több tárggyal 
egyetemben már vendégsze-
repelt a Vasvári Pál Múzeum 
nyári Malév-emlékkiállításán 
Tiszavasváriban. 

– A tárlat pestszentlőrinci el-
helyezésével kapcsolatban több 
alternatíva is felmerült. A célunk 
az, hogy méltóan mutassuk be a 
Magyar Légiközlekedési Vál-
lalatot – hangsúlyozta Heilauf 
Zsuzsanna, a helytörténeti gyűj-
temény vezetője.

egyenrUháK 
és ModelleK
A helytörténeti gyűjtemény 
munkatársai várják mindazok 
jelentkezését, akik a Malévhoz 
köthető tárgyi, fotó- és egyéb 
dokumentumaikkal, emlékeik-
kel hozzájárulnának a megszűnt 
légitársaság múltjának megőr-
zéséhez. A felajánlott anyagot 
egy későbbi kiállításon szeret-
nék bemutatni. Azokról a fotók-
ról, amelyeket a tulajdonos meg 
kíván őrizni, digitális másolatot 
készítenek, és az eredeti anyagot 
visszaszolgáltatják. 

– Azokra is számítunk, akik 
Malév-repülőgépmodellekkel 
rendelkeznek, vagy tudnak ilyet 
készíteni – mondta a gyűjte-

ményvezető. – De várunk még 
egyenruhákat a hozzájuk tar-
tozó kiegészítőkkel (öv, táska, 
sál, sapka, emblémás póló stb.), 
reklámlapokat, plakátokat, 
utastájékoztatókat, jelvényeket, 
az utasellátásban használt emb-
lémás tárgyakat, filmfelvételeket 
és bármit, ami kapcsolódik a 
Malévhoz.  

Az e-mailben beküldött írás-
beli visszaemlékezéseket a gyűj-
temény erre a célra kialakított 
honlapfelületére teszik fel. 

összefogással mentik a múltat 
A megszűnt légitársaság múltjának megőrzése

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Xviii. kerület gondozási központjainak öt csapata 
vett részt a 100 éve született író, örkény istván em-
lékére rendezett műveltségi vetélkedősorozaton. A 
záró versenyt október 24-én rendezték a Kondor 
Béla Közösségi házban.

A végső győztes a Somogyi László Szociális Szolgálat csapata 
lett. Az öt fordulóból álló vetélkedősorozat az intézmény két 
munkatársának, Tóth Olgának és Rajkai Szandrának az ötlete 
nyomán jött létre.

– Úgy hallottuk, hogy korábban már volt hasonló vetélkedő 
a kerület gondozóházai között, és úgy gondoltuk, hogy Örkény 
István születésének 100. évfordulója alkalmából felelevenítjük 
ezt a kis versenyt – mondta Rajkai Szandra. – Az első négy for-
dulóban egy-egy, Örkény István műveivel kapcsolatos kérdéssort 
kellett megoldani. Voltak egyéb feladatok is, például az Egyper-
ces novellák valamelyikét kellett a csapatoknak némajátékkal 
előadniuk.

Minden alkalommal más-más intézmény volt a házigazda. 
Először Örkény István életműve, majd az Egyperces novellák, a 
Macskajáték, illetve a Tóték című kisregény volt a témakör. A 
döntő pedig összefoglalta a négy vetélkedőt.

– A vetélkedő állomásait külön-külön is értékeltük, s végül 
az öt eredmény alapján hirdettünk győztest – mondta Bálint Ra-
móna, a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetője. 
– A kiállítási belépőkből, színházjegyekből és könyvutalványok-
ból álló díjakról a Gyöngyvirág Szociális Szolgálattal közösen 
gondoskodtunk.

ÖRKÉNy 
EMLÉKÉNEK 
ADÓZVA 
VETÉLKEDTEK

Városházi zenei 
élmények
mozart és Beethoven szólt hozzánk Fellegi ádám zon-
goraművész tolmácsolásában október végén a város-
háza dísztermében. A szokásos magas színvonalon 
interpretált művek most is élményt nyújtottak a lőrinci 
közönségnek, akik közül többen már kilencedik éve 
rendszeres látogatói a vasárnap esti koncertnek.

 A Liszt-díjas zongoraművész ezúttal szakított a hagyománnyal, 
nem mesélt a művekről, a zeneszerzőkről, „csak” játszott két órán 
keresztül. Ebben segítőtársa volt egy dvd-készülék is, amelyből 
egy hegedű- és egy csellóművész is megcsillanthatta tehetségét, így 
„hármasban” muzsikáltak a közönségnek, igazi kamarakoncertet 
varázsolva a falak közé. Mozarttól a Kegelstatt, Beethoventől a Fő-
herceg trió csendült fel. A két mű között azért annyit megjegyzett 
Fellegi Ádám – célozva a technikai segítségre: „Látják, ilyen a sze-
gények triója. Sajnos a komolyzene iránt csökkent az érdeklődés, 
kamarazenei hangverseny már alig van. Mozartnál szerencsére 
kegyelmes volt a dvd, imádkozzunk, hogy jó legyen Beethovennél 
is, holnap úgyis viszem a szervizbe.” A nemcsak játékáról, hanem 
humoráról is közismert művészt ezen az estén nem hagyta cserben 
a dvd-készülék. A koncert végén érdeklődésünkre elmondta, hogy 
nem is olyan könnyű így triót játszani, mert egyidejűleg kell figyelni 
a képernyőn megjelenő társakat és a kottát. 

Azt is megtudtuk Fellegi Ádámtól, hogy ezekben a hetekben, túl 
a hetvenen, egy másik műfajba is kirándulást tett, méghozzá a ke-
rületünkben élő filmrendező-zenésznek, Szobolits Bélának köszön-
hetően, aki a Brass on Brass dixiezenekar vezetőjeként meghívta őt 
játszani az együttesébe. A komolyzenész Gershwin Kék rapszódiáját 
adta elő nagy sikerrel, és azt mondta a Városképnek: „Nagyon élvez-
tem az együttmuzsikálást ezzel a remek zenekarral.”

Fellegi Ádámmal legközelebb november 18-án este 6 órakor 
találkozhatunk a városháza dísztermében, ahol Schubert és Ravel 
egy-egy híres szerzeménye csendül fel – immár a művek ismertete-
tésével fűszerezve.

➜ (temesi)      

Kézműves kuckó 
a Kondorban
érdekes színfolt a gyermekeknek kínált prog-
ramok között az a képességfejlesztő játszó-
ház, amelyet lőke maya óvónő és Budavári Klá-
ra gyermekkönyvtáros álmodott meg, s amelynek 
szombat délutánonként a Kondor Béla Közösségi 
ház ad otthont. 

Mindkét foglalkozásvezető 20 éve aktív részese a kerü-
let gyermekprogramjainak, így ismerik a problémákat is.   
– Sok szülőt foglalkoztat az a kérdés, hogy vajon iskolaérett-e a 
gyereke – mondta Budavári Klára. – A játszóházban ezen a di-
lemmán is szeretnénk segíteni. Kisgyermekkorban még könnyen 
lehet fejleszteni olyan képességeket, tulajdonságokat, amelyekre 
később, az agyi érési folyamatok lezárulását követően, már nincs 
lehetőség. A finommotoros mozgás erősítésével nemcsak az írás-
hoz szükséges képességeit fejlesztjük a gyermekeknek, hanem a 
különféle kézműves technikákhoz szükségeseket is. 

A foglalkozásvezető hangsúlyozta, hogy a kisiskolások is 
hasznát veszik a programnak, mert nemcsak a kreativitásuk fej-
lődik, hanem a koncentrálóképességük is, ami nagyon fontos a 
sikeres iskolai élethez.

Minden gyerekkel egyénileg foglalkoznak, figyelembe véve a 
korukat, a képességeiket, az érdeklődésüket.

– Sok készségfejlesztő társasjátékunk van, amelyekkel szíve-
sen játszanak a gyerekek a kézműves foglalkozás után – folytatta 
Lőke Maya. – A legutóbbi foglalkozás témája a halloween volt. 
Bár nem magyar ünnep, a gyerekeket vonzza a misztikus lények 
világa, így boszorkányok, szellemek, denevérek, pókok készültek. 
Természetesen egyiket sem ijesztő formában jelenítettük meg. 

Szombatonként 15–17 óráig nagy szeretettel várják a kuckóba 
a gyermekeket és a szülőket. A tervezett programokról a http://
www.kezmuveskucko.eoldal.hu  honlapon lehet tájékozódni.

➜ f. e.

A gyűJtemény 
elérhetősége  
személyesen – előzetes 
egyeztetéssel – hétfőtől 
péntekig 9 és 15 
óra között a tomory 
lajos Pedagógiai 
és helytörténeti 
gyűjteményben (1181 
Budapest, Kondor Béla 
sétány 10.) vagy keddtől 
szombatig 14 és 18 óra 
között a Múzeumsarok 
kiállítóteremben (1183 
Budapest, szent 
lőrinc sétány 2.) lehet 
jelentkezni. továbbá 
a 297-4951-es és a 
06-20-397-0998-as 
telefonszámon, valamint 
levélben, illetve a 
muzeum@muzeum18.
com e-mail címen.
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Sikeres a 
Hello 18! 
médiakurzus
októberben már a második turnus 
kezdte tanulmányozni a televíziózás, 
az elektronikus média működését a 
középiskolások számára szervezett 
ingyenes médiakurzuson. A tanfolyam 
sikerét bizonyítja, hogy több tehetsé-
ges fiatal is gyakornoki lehetőséghez 
jutott.

A nyáron indított első, három hónapos kurzus-
ra 20 diák jelentkezett. A Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. szervezésében tartott 
tanfolyamon szinte az összes televíziós munka-
körrel megismerkedhettek a diákok. Betekintést 
nyerhettek a szerkesztők, a műsorvezetők és az 
operatőrök mindennapi munkájába, s maguk is 
kipróbálhatták a műsorkészítést.

– A célunk az, hogy megismertessük az ér-
deklődő tizenévesekkel a média világát. A tízhe-
tes elméleti és gyakorlati oktatáson igyekeztünk 
megmutatni, hogy miként működik a helyi mé-
dia, a kerületi, illetve az önkormányzati sajtó 
– mondta Nyul Zsuzsa, a kurzus házigazdája, 
osztályfőnöke. – Ebben sokat segítettek a gye-
rekeknek a Városgazda Zrt. Média Divíziójának 
munkatársai, Sütő Nagy Zsolt, a Városkép című 
lap felelős szerkesztője és Bajory Ágnes Rita, 
az önkormányzat sajtófőnöke. Ruck Róbert, a 
TV18 munkatársa az operatőri és a vágó szak-
ma rejtelmeibe vezette be a diákokat. 

A fiatalok az előadásokon megismerkedhet-
tek több külföldi csatorna – például a CNN és 
a BBC – hírstruktúrájával is. A szervezők arra 
törekedtek, hogy a tanulók az önálló feladatok 
között is elsősorban őket, illetve a környezetü-
ket közvetlenül érintő témákat dolgozzanak fel. 

– Meghívtunk olyan szakembereket is, akik-
től a diákjaink megtudhatták, miként működ-
nek például a licencműsorok. Ismereteket kap-
tak továbbá a politikai újságírásról és a rádiós 
műsorszerkesztésről is. Riportot készítettek 
többek között Vadon Jánossal, a kerületünkben 
élő rádiós műsorvezetővel. A mymusic.hu in-
ternetes zenei portál három fiatalnak is gyakor-
noki lehetőséget adott, és úgy tűnik, egyikük-
re hosszabb távon is számítanak – tudtuk meg 
Nyul Zsuzsától.

A második, őszi kurzust 24-en kezdték meg. 
A december közepéig tartó tanfolyamon az új-
ságírás és a magyar televíziózás története, a köz-
szolgálati és a kereskedelmi tévék műsortemati-
kája, a Facebook használata és a kamera előtti 
szereplés gyakorlása színesíti a tananyagot.

➜ P. a.

Hírek
András-naptól 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Közművelődési és Sport Közalapítványa egy 
éve pályázatot hirdetett a kerületi általános és 
középiskolásoknak a karácsonyi és a farsangi 
ünnepkörhöz kapcsolódó alkotások készítésére 
András-naptól húshagyóig címmel.  A beérke-
zett munkákból rendezett kiállítás az év végéig 
tekinthető meg a Kondor Béla Közösségi Házban. 
A tárlat szomszédságában helyet kaptak azok a 
papírfigurák is, amelyeket a Speciális Oktató és 
Fejlesztő Intézmény 5. osztályos tanulói készí-
tettek a Garamvölgyi Zsolt papírszobrász vezette 
foglalkozásokon.

Randevú Párizsban
A Budapesti Bulvárszínház előadásában november 
11-én 15 órától láthatják az érdeklődők Louis 
Velle francia színművész és színműíró Randevú 
Párizsban, avagy Szenteltvíz és kokain című víg-
játékát a Rózsa Művelődési Házban. A szereplők: 
Harsányi Gábor, Farkasházi Réka, Sáfár Anikó, 
Csala Zsuzsa, Straub Dezső, Böröndi Tamás, 
Beleznay Endre, Várkonyi András.

Az összefogás 
napja volt
A Csontváry iskola egyik diákját fájdal-
mas tragédia érte, amikor egy baleset-
ben elvesztette a szüleit. A diáktársak 
az iskola vezetőinek segítségével gyűj-
tést szerveztek az árván maradt gyer-
mek számára. 

Az ökoiskola tanulói már több éve szelektíven 
gyűjtik a hulladékot. A papír- és a kupakgyűj-
tést az osztályok kiegészítették azzal, hogy a 
PET-palackokat és a fémdobozokat a hipermar-
ketekben visszaváltják, s az ebből befolyó össze-
get felajánlották a fiúnak.

A gyerekek lelkesedését tapasztalva az isko-
la pedagógusai megkeresték Oláh Ibolyát, aki 
elfogadta a felkérést, és ingyenes meglepetés-
koncertet adott október 27-én az iskolában. A 
rendezvényen részt vett Káté Gyula olimpikon 
is, az iskola volt tanulója. A diáktársak ezen a 
napon nyújtották át az összegyűlt pénzt az ár-
ván maradt tanulónak. 

➜ (v.)

A forradalom 
árnyai képeken 
árvay zolta saját élményeiből állított 
emléket 1956 évfordulójára. Az alkotá-
sok nem a harcok hangulatát mutatják 
be, hanem a képzőművész személyes 
érintettségét. Azt, hogy ő és családja 
hogyan élte meg ezt az időszakot, s 
hogyan lehetett azt átvészelni.

A képek egy része montázstechnikával készült, 
s eredeti tárgyi relikviák is megjelennek rajtuk. 
Ezek igazán személyessé és megfoghatóbbá te-
szik az alkotásokat. Másrészt pedig az egysze-
rű valóság látható. A pincébe vezető út vagy a 
lenti szénporos félhomály, amit egy-egy nap-
sugár átütő erővel tört meg. A helyszín, amely 
búvóhelyül szolgált, ahol sokan vészelték át a 
kritikus periódusokat. Láthatjuk még az ül-
lői út utcaköveit, amelyeken a harckocsik jár-
tak, és egy törött Molotov-koktél darabjait is. 
Az egyik képén egy falban lévő ember árnya 
sejlik fel, amely érdekes képet fest az akkori 
korszakról. Árvay elmesélte, hogy azokban az 
időkben a kijelentés, miszerint a falnak is füle 
van, a mindennapjaik része volt. Ez egy kö-
rülbelül hétéves kisfiú számára szinte felfog-
hatatlan. Megmagyarázhatatlan volt számára, 
hogy a saját otthonukban miért kell suttogni-
uk, és hogy számtalan témáról nem beszélhet-
nek. Életbe lépett hát a gyermeki fantázia… 
A kiállítás az egyént szólítja meg, és emlékezés-
re készteti. A képeket nézegetve az embereknek 
eszükbe jut a saját érintettségük vagy a családi 
történeteik. A művész célja tehát az volt, hogy 
ne hagyjuk feledésbe merülni a múltat, és az 
évfordulók alkalmával szakítsunk időt a méltó 
megemlékezésre.

➜ cs. m.

Hírek
Varázslatos görögök
A XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
Varázslatos görög szellem címmel öt részből álló 
ingyenes előadás-sorozatot szervez. Az előadó 
Pais István filozófiatörténész professzor, az idő-
pontok: november 16., december 14., január 18., 
február 15., március 22. 18 óra. Az első téma: 
Az ókori görög szellem időszerűsége. 

Bár az épület kissé barátságtalan arcát mutatja az 
üllői út felé, nem érheti csalódás azt, aki egyszer 
belép a kapun. Belülről korszerűen felújított tá-
gas és világos terek fogadják a mozogni vágyókat. 
Minden a praktikusságot és a kényelmet szolgálja. 
A három teremhez nagyterem, kisterem és ba-
lett-terem, valamint több öltöző és zuhanyzó is 
tartozik. Az épületben végigfutó padlófűtés első 
hallásra talán luxusnak hat, de valójában minden 
tánciskolának elengedhetetlen eleme kellene hogy 
legyen. Emellett a szülők, illetve a várakozók szá-
mára közösségi teret és egy csendes kis belső ud-
vart is kialakítottak.

A Dance City Center musical- és táncisko-
la három éve működik a kerületben. Az iskola 
alapítója és művészeti vezetője Molnár Ferenc, 
a Madách Színház táncos-koreográfusa. Fele-
ségével, Kun Verával újították fel az épületet, 
amely méltó hely lett évtizedes szakmai tapasz-
talatuk átadására. Céljuk a zenés színház, a 
musical megismertetése és népszerűsítése. Ok-
tatóik mind képzett tánctanárok, akik lelkesen 
adják át tudásuk legjavát az ifjú tehetségeknek. 
Az érdeklődök széles palettáról válogathatnak a 
musical-tánctól az amerikai dzsesszen át az utóbbi 
idők divatos zumbájáig. A mozgást pedig nem lehet 
elég korán elkezdeni, és nem érdemes abbahagyni, 
így az óvodások mozgáskultúrájának fejlesztésétől 

a nyugdíjas zumba goldig változatos korosztályt 
várnak. Fontos megemlíteni, hogy a szülők szá-
mára lehetőséget adnak párhuzamos edzésekre, 
vagyis a gyerekek táncpróbáival egy időben erő-
sítő edzéseket tartanak felnőtteknek. Így a szülők 
könnyebben beépíthetik a sportot a hétköznap-
okba, és az „üresjáratot” is hasznosan tölthetik. 
A növendékek produkcióját a kerületben számos 
eseményen, iskolai rendezvényen, a majálison 
vagy a Lakatos-napokon is láthatjuk. Az iskola 
tánccsoportja fellépett már a Művészetek Palo-
tájában is, idén pedig a Pestszentimrei Közösségi 
Házban a Dohnányi Ernő Zeneiskola gitárszakos 
növendékeivel mutattak be közös műsort. Rend-
szeresen szerveznek olyan közösségépítő prog-
ramokat, mint a farsangi bál vagy a karácsonyi 
ünnepség, ahol a családtagoknak készülnek rövid 
műsorral. A nyáron tánctábort szerveztek a fiata-
loknak – igazi táborhoz hűen a tánciskola épüle-
tében bent alvós formában. A szakmai tudás mel-
lett a nyitott hozzáállás és a lelkesedés adja meg 
azt a pluszt, hogy a tánc ne csak a kötelező sport 
szerepét töltse be a kicsik és a nagyok életében, 
hanem valóban az életük részévé váljon. 

Aki kedvet kapott a tánciskola megismeré-
séhez, az november 17-én, szombaton délelőtt a 
nyílt napon a helyszínen is megteheti. 

➜ csernai mariann

Legyen a tánc az életünk része!
Forgalmas helyen, mégis kevés figyelem közepette működik a kerület egyik magas 
színvonalú tánciskolája. ovisoktól nyugdíjasokig mindenkinek lehetőséget kínál a 
táncra és a feltöltődésre.

Egy összeforrott csapat
szombatonként török ibolya szobrászművész tűzzománcos, szobrász és kerami-
kus tanfolyama várja a felnőtteket és a gyerekeket a Kondor Béla Közösségi ház-
ban. 

Török Ibolya, akinek több alkotása látható a 
kerületben – például az Uzsok téri örmény 
emlékmű –, úgy is kiveszi a részét a helyi mű-
vészeti életből, hogy igyekszik átadni a tudá-
sát másoknak. Immár 16 éve szombatonként 
(9–14 óráig) tanfolyamot tart az érdeklődők-
nek. Eleinte csupán a tűzzománc technika sze-
repelt a programban, később bővült a palet-
ta szobrászattal és négy éve kerámiakörrel is.  
– Az évek során sikerült a műhelyt elég jól felsze-
relni a szükséges eszközökkel. A Kondor Béla Kö-
zösségi Ház negyedévente anyagköltséggel járul 
hozzá a működéshez, ami meg éppen nincs, azt 
hozom otthonról – mondta a tanfolyamvezető. – 
A kerámiázáshoz rendelkezésre áll az elektromos 
korong és ami a munkához alapvetően szükséges, 
a szobrászoknak pedig csak a modellről kell gon-
doskodniuk, az agyagot és az állványt biztosítjuk.   
A közösségi ház szűkös anyagi helyzeté-
ben jelenleg nem tud fizetni a szakkör ve-
zetéséért, Török Ibolya mégis úgy döntött, 
hogy nem ereszti szélnek a csapatot, amely-
nek tagjai örömmel járnak a szakkörbe.  

A tanfolyam nemcsak arra jó, hogy a résztvevők 
különféle dísztárgyakat, ékszereket készítsenek, 
hanem arra is, hogy fejlődjön az ízlésük, a kéz-
ügyességük.

– Együtt alkothatnak, gondolkodhatnak, fej-
lődhetnek, nyitottabbá válhatnak új dolgok meg-
ismerésére – hangsúlyozta a tanfolyamvezető. – 
A csoport részt vehet alkotótáborokban, együtt 
nézhet meg kiállításokat, és ez az a hely, ahol a 
tagok a személyes problémáikat is bátran meg-
oszthatják egymással.

Ibolya elmondta, hogy általában kü-
lön-külön foglalkozik a csapat tagjaival, 
mert mindenki máshol tart a tudásban.  
A tanítványai különböző pályázatokon is rendsze-
resen indulnak, és gyakran nyernek díjakat. A ré-
giek közül már mindenki kapott elismerést, volt, 
aki több alkalommal is. Van néhány olyan fiatal, 
aki időközben elvégezte a művészeti szakközépis-
kolát, és olyanok is vannak, akik OKJ-s végzett-
séget szereztek tűzzománcozott dísztárgy készítő 
szakmából, de még mindig járnak a körbe.

➜ fülep erzsébet
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hirdetés

1. oldal

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt 
üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 4 db gépkocsi beálló – 12 m2  

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár (fűtés nincs)

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - péküzlet
Csontváry u 23. fsz. 293. – 20 m² - iroda

Csontváry u 23. fsz. 298. – 30 m² - vegyes iparcikk
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel

Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár

Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - látványpékség

Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer

Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 4. – 23 m² - üzlet

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda
Havanna u 50. fsz. 217. – 9 m² - varroda

Havanna u 52. fsz. 290. – 29 m² - vegyesbolt
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - zöldséges

Havanna u 52. fsz. 292. – 23 m² - ruhajavító
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u. 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u. 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u. 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  

Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat
Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek

Lakatos út 13. fsz. 5-6. – 164 m² - iroda
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda

Margó T. u. 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  
Margó Tivadar u 148. fsz. 1. – 24 m² - raktár
Margó Tivadar u 154. fsz. 2. – 17 m² - garázs

Margó Tivadar u. 140/163. sz. – 14 m2 – raktár  
Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Nagybecskerek u 30. – 108 m² - iroda
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 

Nagybecskerek u 30. – 45 m² - élelmiszer bolt

2. oldal

Nemes u 26. fsz. 4. – 31 m² - zöldséges
Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai-Ipacsfa u A/39 – 18 m² - garázs

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs )
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda (fűtés nincs)

Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Sina Simon sétány 8. fsz. 2. – 31 m² - iroda
Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs )

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 25. fsz. 150. – 17 m² - garázs

Tövishát u 33. fsz.1. – 20 m² - üveges
Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs

Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz (fűtés nincs)
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár (fűtés nincs)
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda (fűtés nincs)

Tövishát u. 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  
Tövishát u. 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u. 33. fsz. 2. – 20 m² - iroda
Tövishát u. 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - olcsó áruk boltja
Üllői út 317. fsz. 5. – 157 m² - autóalkatrész

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges
Üllői út 686. fsz. 5. – 25 m² - virágüzlet

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla sétány 16. szám alatt

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 3.000.-Ft befizetés,  vagy a fenti cím alatt 
készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése után a 

mellékletekkel együtt ugyanitt leadható.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. november 12. 11.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2012. november 16. 14.00 óra 

Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu, www.varosgazda18.hu
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n Kertészmérnök vállal takarékos kertek kivitelezését, kertfenntartást, gyümölcsfák 

metszését, kaszálást, kerttakarítást. Hívjon bizalommal! Papp Gábor Tel.: 06-70-229-78-21

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

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

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

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

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 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!

oKtAtás
n matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános- és középiskolás tanulók 

számára. Telefon: +36-1/294-5985

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

állás/PályázAt
n Budapesten a XiX. és a Xviii. kerületben keresünk önálló munkavégzésre képes, 

munkaerőt ingatlanforgalmazó munkakörben. Kiemelkedő kereseti lehetőség, rugalmas munkaidő. 
(FŐÁLLÁS) Érdeklődni: 0670-500-4467, Budahouse Partners Ingatlanforgalmazó KFT.

n A Xviii. kerületi otthon CentrUm irodába két munkatársat keresünk 
ingatlantanácsadó munkakörbe. Érdeklődni: 0670/454-1810

Festmény
n diplomata lakás berendezéséhez Iványi-Grünwald, Ferenczy, Patkó, Szőnyi 

festményt vásárolnánk. T.: 0630/949-2900

KözérdeKű
n Az egy nap gyermekeinkért Alapítvány (Brassó Utcai Általános Iskola 1182 

Budapest Brassó utca 1.) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az szja 1%-át felajánlották 
és ezzel támogatták alapítványunkat. A befolyt 1.452.280,-+ 107.793,-Ft-ból értékes 
taneszközöket, jutalom könyveket,  szemléltető  eszközöket, sporteszközöket vásároltunk, 
amit a Brassó Utcai Általános Iskola tanulói használnak.  Köszönjük, hogy az idei évben 1. 
319.669,- Ft-ot ajánlottak fel az alapítványi célokra. Kurdi Gyula kuratóriumi elnök

vegyes
n eladó 176cm magasságra alig használt karate ruha, S/M méretű vadonat új bicisklis 
bukósisak, 2db kétajtós jó állapotban lévő régi stílusú, politúrozott szekrény Tel: 30/466-1536

ingAtlAn
n ingatlant vásárló,  befektető  ügyfeleinknek  keresek  Budapest, XVIII. kerületben  

újszerű,  jó állapotú lakásokat, házakat. Rozdalszki  László T: 70 454 1805 

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!

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

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

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

n Pestlőrinc, szemeretelep, Munkács utcánál, csendes, szép utcában, jó 
közlekedéssel, sürgősen eladó 150nöl-es össszközműves telken, 2 szobás, nagy 
lakókonyhás, világos, kitűnő elrendezésű, cirkófűtéses, masszív, összkomfortos családi ház, 
terasz, garázs, pince, kis műhely, tároló, kút. Az épület nem telekhatárra épült, kerten belül 
körbejárható, tehermentes. Irányár: 16,4 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n Pestszentimre, Benjamin utcánál sürgősen eladó 150nöl-es telken, 80nm-es, 
összkomfortos családi ház. Az épület a 70-es években épült beton alapra, 2 szoba, nagy 
konyha, fürdőszoba, kamra, előszoba és üveges, zárt terasz, gázkonvektor fűtés, telken belül 
körbejárható, tehermentes. Irányár: 11,9M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n Pestlőrinc, Csontváry utca végénél, Kispest szomszédságában sürgősen 
eladó, parkra néző, napfényes, teljes körűen felújított, 59nm-es, I. emeleti öröklakás. 
Hő- és hangszigetelt nyílászárók, tűz- és betörésbiztos bejárati ajtó, felújított fürdőszoba, 
hidromasszázs zuhanykabin, felújított konyha, szép konyhabútor és új tűzhely, járólap, 
parkettás szobák, kellemes, csendes szomszédok, tiszta kapualj és lépcsőház. Irányár: 6,7 M 
Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n Pestlőrinc, szarvascsárda térnél, az Üllői úton eladó kétlakásos házban 67nm-
es, 2 szobás házrész 110nöl-es saját, elkerített kerttel. Szép, boltíves, nagy, 38nm-es 
saját pince, kút, rendezett kert. Külön bejárat és garázs megoldható! Vállalkozás, üzlet 
kialakítására is kiváló. Irányár: 8,7M Ft. Tel: 06-30/357-2164

n Pestlőrinc, ganzkertváros, szép, széles utcájában (Háromszék utca) eladó 150nöl-
es, összközműves telken 130nm-es, 4 + 1 félszobás + gardrobszobás, 2 fürdőszobás, teljes 
körűen felújított családi ház, 30nm terasszal, hőszigetelt vakolattal, garázzsal, kis műhellyel. 
Irányár: 31,8M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n Pestlőrinc, lakatos-telep, Dolgozó utcában, parkosított, rendezett, csendes 
környezetben eladó négyemeletes, téglaépítésű társasház földszintjén 45nm-es, 1 szobás 
(1,5 szobássá alakítható), felújított, parkra néző, alacsony rezsijű összkomfortos lakás. Fűrés, 
víz, villany fogyasztás szerint. A lakás tehermentes, 10% foglalóval leköthető. Irányár: 8,7M 
Ft. Telefon: 06-30/357-2164

n 62nm-es, vi. emeleti panelja lehet (ajtón védôráccsal) áron alul: 1990000 ft-ért! Nem 
önkormányzati, tehermentes, költözhet azonnal! B-A-Z megye, Ózd. 06/20-477-1435

n KiAdó! Alacska úti lakótelepen hőszigetelt társasházban 89m2-es, 3 ½ szobás, 
színvonalas, (parkettás, járólapos) magasföldszinti lakás bútorozottan hosszabb távra kiadó 
1000 Ft/m2+rezsiért. Kéthavi kaució szükséges. Érdeklődés: 06 20 5243043

n KiAdó! AlACsKAi LAKÓTELEPEN KIADÓ EGY MÁSFÉL SZOBÁS, TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 
CSENDES, NAPOS LAKÁS,  BÚTOROZVA, GÉPESÍTVE.AZONNAL BEKÖLTÖZHETŐ. DÍJA: 
40.000.-FT+REZSI. KÉT HAVI KAUKCIÓ SZÜKSÉGES TEL: 30/771-8232

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
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 havanna lakótelepen 53 m2-es fűtésmérős erkélyes azonnal költözhető lakás 

eladó csak 6,3 M-ért.Tel. 0630-6813052
n önálló telek bontandó házzal sürgősen ár alatt eladó Liptáktelepen 11,5 m 

utcafronttal csak 10,9 M-ért. Tel. 0630-6813052

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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� sűrűbben járnak a 
buszok, a gyömrői 
úti vasúti kereszte-

ződésben kevesebbet 
kell várni, és ferihegy-
nél könnyebb vonatra 
szállni. A nyár vége–ősz 
eleje több változást 
hozott a kerületi közle-
kedésben.

KeréKgyártó györgy  

Több kisebb változtatás történt, 
illetve történik az utóbbi időben 
annak érdekében, hogy a kerü-
leti közösségi közlekedés gyor-
sabb és kényelmesebb legyen. 
Az autósoknak kevesebbet kell 
várakozniuk a szemeretelepi 
vasúti átjárónál, és azok is jól 
jártak, akik a belső kerületek 
megközelítéséhez is szívesen vá-
lasztják a vasutat. 

BUszoK 
sűrűBBen
Fellélegezhettek a busszal köz-
lekedők: a BKK október 1-jétől 
több, a kerületet érintő busz-
járat követési idejét sűrítette a 
hétvégi napokon. A korábban 
szombaton és vasárnap válta-
kozó sűrűséggel járó 54-es busz 
azóta egységesen 30 percenként, 
az azelőtt hétvégén óránként 
induló 55-ös pedig ugyancsak 
félóránként jár. A sűrítéssel 
a két járat közös szakaszán, 
Pestszentimre és a Boráros tér 
között így már 15 percenként 

lehet buszra szállni, ami lénye-
ges könnyítés az imreieknek.  
Változott a 84E menetrendje is. 
A korábbi három helyett ma már 
négy járatot indítanak óránként, 
ráadásul az utolsó busz hétköz-
nap és hétvégén egyaránt 21 
órakor indul a Határ útról.

Kényelmi szempontból fon-

tos, hogy a nyár folyamán a 
BKV 13 alacsonypadlós holland 
buszt vásárolt a dél-pesti garázs 
számára. A Van Hool márkájú 
járműveket novembertől terve-
zik forgalomba állítani a 93-as, 
a 99-es, a 119-es busz, illetve a 
166/166A/266-os autóbuszcsa-
lád útvonalán.

vonAttAl 
KönnyeBBen
A Ferihegy és a város belső része 
között vonattal közlekedők szá-
mára jelent könnyebbséget, hogy 
szeptember óta a jegyet a peronon 
elhelyezett konténerpénztárban 
lehet megváltani. (Korábban az 

1-es terminál Tourinform- irodá-
jáig kellett elgyalogolni, később a 
peronon felállított automatából 
lehetett megvásárolni, ám előbbi 
nehézkesnek, kényelmetlennek, 
utóbbi népszerűtlennek bizo-
nyult.) A MÁV döntésének kö-
szönhetően az InterCity-járatok 
is megállnak Ferihegyen, vagyis 

vidékre is kényelmesebben lehet 
utazni. Az InterCity-jegyeket 
és -pótjegyeket természetesen 
ugyancsak meg lehet váltani a 
konténerpénztárban.

Akik nem tömegközlekedé-
si eszközzel, hanem kerékpárral 
érkeznek a ferihegyi állomásra, 
tavasz óta biztonságosan tárol-
hatják a biciklijüket az ott elhe-
lyezett tárolókban. A területet 
kamera és őr is figyeli.

Az autósok szintén be tudnak 
kapcsolódni az elővárosi köz-
lekedésbe. A májusban bezárt 
Ferihegy 1-es terminál mellett 
ugyanis a repülőtér üzemelte-
tője P+R-parkolót alakított ki, 
amelynek használati díja 14 órára 
mindössze 500 forint. 128 férő-
hely áll rendelkezésre, s innen 2 
perc sétával lehet eljutni a vasút-
állomáshoz, ahol a BKV-bérlettel 
is igénybe vehető vonatokra lehet 
átszállni. A repülőtértől vonattal 
10–25 perc alatt érhetők el Bu-
dapest olyan fontos közlekedési 
csomópontjai, mint Kőbánya-
Kispest, Zugló vagy a Nyugati 
pályaudvar.

AUtóvAl 
gyorsABBAn
Az autósokat érinti az az átalakí-
tás, amelyet a BKK a Gyömrői út 
és az Igló utca kereszteződésében, 
Szemeretelep vasútállomásnál vé-
gez még lapzártánk idején is. Sok 
bosszúságot okozott, ha fölösle-
gesen kellett vesztegelni a leenge-
dett sorompó előtt, de ennek most 
vége. A kereszteződésben egy 
olyan érzékelőrendszert szerelnek 
fel, amely összekapcsolódik a vas-
úti biztosítórendszerrel. A sorom-
pó tehát éppen csak annyi ideig 
lesz lezárva, amíg a vonat áthalad, 
vagyis az autósok várakozási ideje 
néhány percre zsugorodik. A mun-
kálatok november 14-ig tartanak, 
addig sávlezárásokra és elterelésre 
kell számítani a környéken.

Könnyebb lett a tömegközlekedés a kerületben, a változásokat érdemes megismerni

a-bóL b-be könnyedén
 A közösségi és az autós közlekedés is változik a kerületben
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ötéves hagyomány a 
sportkastély előtti szent 
imre-szobor ünnepélyes 
szalagozása. Az idén elő-
ször labdarúgótorna kí-
sérte az eseményt.

− Tizenegy település ünnepel 
most együtt Pestszentimrével, 
hiszen 2007 óta, vagyis az Ár-
pád-házi szent születésének mil-
lenniuma óta valamennyi kár-
pát-medencei, Szent Imre nevét 
viselő település megünnepli ezt 
a névnapot – mondta Kucsák 

László alpolgármester november 
3-án a Sportkastély előtt azon a 
vidám hangulatú ünnepségen, 
amelyen az önkormányzat és 
helyi civil szervezetek képviselői 
megszalagozták az épület előtti 
parkban felállított mellszobrot.

A Szent Imre-napi összejö-
vetel a kerületrész legfiatalabb 
ünnepe.

− A környék lakossága 2007 
óta találkozik itt, a szobor 
előtt, hogy egy kedves öröm-
ünnep keretében megemlékez-
zen Pestszentimre névadójáról 

– kezdte köszöntő szavait Ódor 
Katalin, a helyi közösségi ház 
igazgatója.

Kucsák László felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a kerületben 
két templom kertjében is áll 
Szent Imre-szobor, mint ahogy 
az egykori herceget ábrázoló 
műalkotások másutt is több-
nyire szakrális területen kaptak 
helyet a Kárpát-medencében. 
A pestszentimrei mellszobrot 
azonban szándékosan és hang-
súlyozottan szekuláris területen 
állították fel, azzal a szándékkal, 

hogy ott a teljes helyi közösség 
emlékhelyét alakítsák ki.

Az imreiek ünnepe egyéb-
ként jövőre kiteljesedhet, hiszen 
a kerületrész lesz az egyik ven-
déglátója a Szent Imre nevét vi-
selő települések soron következő 
nemzetközi találkozójának.

A szervezők idén hagyo-
mányteremtő szándékkal az 
ünnepség köré szerveztek lab-
darúgótornát is, ami azzal ma-
gyarázható – amint arra Kucsák 
László is utalt –, hogy Szent 
Imre herceget hagyományosan 
az ifjúság, így a sport védőszent-
jeként is tisztelik. A versenyen 
előbb az old boys csapatok (PSK, 
Vecsés, SZAC), majd az öregfiúk 
(XVIII. kerületi önkormányzat, 
Zrínyi SE, PSK) mérték össze az 
erejüket. 

➜ K. gy.

üNNEP PESTSZENTIMRÉN

 

Kucsák lászló alpolgármester fontosnak tartja, hogy ne csak a katolikus, hanem 
minden pestszentimrei közösen ünnepeljen a szent imre-napokon

HíRek
Varázslatos  
görög szellem 
A XVIII. kerületi Görög 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Varázslatos görög szellem 
címmel öt részből álló 
ingyenes előadás-soroza-
tot szervez. Az előadó Pais 
István filozófiatörténész 
professzor, az időpontok: 
november 16., december 
14., január 18., február 
15., március 22. 18 óra. 
Az első téma: Az ókori gö-
rög szellem időszerűsége. 

András-naptól 
húshagyóig 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormány-
zata Közművelődési és 
Sport Közalapítványa egy 
éve pályázatot hirdetett 
a kerületi általános és 
középiskolásoknak a 
karácsonyi és a farsangi 
ünnepkörhöz kapcsolódó 
alkotások készítésére 
András-naptól húshagyóig 
címmel. A beérkezett 
munkákból rendezett kiál-
lítás az év végéig tekint-
hető meg a Kondor Béla 
Közösségi Házban. A tárlat 
szomszédságában helyet 
kaptak azok a papírfigurák 
is, amelyeket a Speciális 
Oktató és Fejlesztő Intéz-
mény 5. osztályos tanulói 
készítettek a Garamvölgyi 
Zsolt papírszobrász vezette 
foglalkozásokon.

A szent imre-
mellszoBron 
szAlAgot 
helyezett el

– Budapest Xviii. ke-
rület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkor-
mányzata 

– Pestszentimrei városrészi 
önkormányzat

– dr. széky endre 
Pestszentimre történeti 
társaság

– együtt Pestszentimréért 
egyesület

– Pestszentimrei sport 
Klub

– Pestszentimrei Közösségi 
ház
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Változások után, remélhetőleg békés időszak előtt a lőrinci unitáriusok egyHáz
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november második va-
sárnapján áldják meg a 
felújított pestszentimrei 
római katolikus plébá-
niatemplomot. Az ünne-
pi szentmisét 10 órakor 
tartják.

 
 Aki október közepén járt az 
imrei plébániatemplomban, az 
azt láthatta, hogy javában foly-
nak a munkálatok, ám sok még 
a tennivaló.

Akkor úgy tűnt, hogy mesz-
sze még a vége, sok még a mun-
ka a Szent Imre-templom meg-
áldásáig, az ünnepi szentmiséig. 
Az elmúlt hét közepén azonban 
már azt mondta Gödölle Már-
ton plébános, hogy véglegesnek 
tekinthető: november második 
vasárnapján, 11-én a 10 órai 
ünnepi szentmisén megáldják a 
templomot, mert addigra befe-
jezik a hónapok óta tartó nagy 
munkálatokat.

Megújult a tetőszerkezet, 
október utolsó napjaiban be-
fejezték a templom oldalfalai-
nak a külső festését is, majd az 
elektromos munkálatok követ-
keztek.

A Szent Imre-templom fel-
újítására és megszépítésére két 
forrásból jutott pénzhez a plé-
bánia. Nagyobb részben az el-
nyert EU-pályázat forrásaiból, 
kisebb részben saját erőből, a 
hívek önzetlen támogatásából.

Az ünnepi szentmisét 
Kránitz Mihály teológiapro-
fesszor, a PPKE Hittudományi 
Karának tanszékvezetője celeb-
rálja. 

84 éve volt Az első 
szentmise
A megújuló, megszépülő 
szent imre-templom 
telkét az 1926. április 
26-án kelt szerződéssel 
vásárolta meg a 
katolikus egyház 
templomépítés 
céljára. A terület 2627 
négyszögölnyi volt, s 220 
millió koronába került. 
A templom tervezésére 
és építésére Bánszky 
mihály műépítészt kérték 
fel, akinek a 160 ezer 
pengős költségvetését 
elfogadták.
Amint azt trungel 
iván akkori lelkész 
feljegyezte, 1927. 
június 1-jén volt az 
első kapavágás, az 
alapkövet pedig pünkösd 
vasárnapján helyezte el 
Baksay Károly püspöki 
helynök, és ezért ez 
lett a helyi búcsú 
napja. Amikor trungel 
atyát elhelyezte a váci 
püspök, a helyére 
Paulovics Pál került, 
aki egy 60 ezer pengős 
kölcsönből felépítette a 
falakat, a tetőzetet és a 
torony falazatát, tehát 
a templomnak azokat 
a részeit is, amelyek 
most újulnak meg. Az 
első szentmisét 1928 
karácsonyán tartották az 
új templomban.


 

MEGÁLDJÁK A TEMPLOMOT 
PESTSZENTIMRÉN
Megújuló tetőszerkezet, újrafestett oldalfalak, elektromos munkák

Bánó Miklós több mint egy 
éven át volt a pestszentlő-
rinci gyülekezet gondnoka. 
Októberben döntött úgy, 
hogy önként lemond a tiszt-
ségéről.

„Örömömre szolgál, hogy 
az elmúlt esztendő nem volt 
hiábavaló. Köszönetünket 
kell kifejezni a kerület ön-
kormányzatának, hogy hoz-
zájárult a Szervét Mihály 
téri templomunk alapvető 
felújítási munkálataihoz. Re-
mélem, az elnyert pályázati 
összeget jó gazdaként hasz-
nálják fel…

A Magyar Unitárius 
Egyház júniusi kolozsvári 
zsinatán módosították az 
egyháztörvényünket. Ennek 
értelmében a megválasztan-
dó tisztségviselő –esetemben 
az egyházgondnok – unitá-
rius vallásához nem férhet 

kétség. Engem azelőtt válasz-
tottak meg erre a tisztségre, 
hogy a törvény életbe lépett 
volna. Egyes vélemények 
szerint az új törvénynek visz-
szamenőleges hatálya nincs, 
de ez a lemondásommal 
kapcsolatos döntésemet már 
nem befolyásolta.

Apai oldalról felvidéki 
evangélikus családból szár-
mazom, s ennek megfelelően 
kereszteltek meg. A felesé-
gem és a leányom unitárius 
vallású. Pestszentlőrincen 
azonban volt olyan, aki 
megkérdőjelezte a vallásom 
„valódiságát”. A kialakult 
bizalmatlan légkörre való 
tekintettel mondtam le a 
gondnoki feladatok ellátásá-
ról, nem más okból. Sajná-
lom az unitárius barátaimat, 
akik szolidárisak voltak ve-
lem, és ki is mondták: nem 

örülnek a kialakult légkör-
ből fakadó lemondásomnak. 
Természetesen az élet ettől 
még nem áll meg. Hozzáve-
tőleg két évtizede „család-
tagként” fogadtak be maguk 
közé a székelykeresztúri 
unitáriusok, részben a ka-
ritatív munkám elismeré-
seként. Néhai Báró József 

esperes segedelmével is 
meleg szívvel fogadtak ak-
kor, amit a mai napig nagy 
megtiszteltetésnek veszek. 
Elmondhatom, hogy otthon 
érzem magam Erdélyben, 
de ugyanígy a Felvidéken is. 
Az elmúlt időszak lélek-
emelőnek nem mondható 
eseményei megviseltek, így 

az elkövetkező napokat Szé-
kelyföldön töltöm, a régi 
barátaimmal való találko-
zás reményében. Az is vezé-
rel, hogy elhunyt barátaim, 
ismerőseim nyugvóhelyét 
meglátogassam. Meggyőző-
désem, hogy lelket nyugtató 
és feltöltő napok után utazom 
vissza Magyarországra.”

HaLLgassunk 
a pax et bonumra!
A lelkésznő előre tekint, a lemondott gondnok lelket nyugtató  napokat remél

� vezetőváltás történt nemrégiben 
a pestszentlőrinci unitárius egyház-
ban. A bő egy esztendeje szol-

gálatot teljesítő gondnok, Bánó Miklós 
önszántából mondott le a tisztségéről. 
A távozás okát kezelhetnénk akár bel-
ügyként is, ám kíváncsiak voltunk a dön-
tés hátterére. A gondnokot arra kértük, 
hogy számoljon be a döntése hátteréről, 
a lelkészt pedig arra, hogy a gyülekezet 
milyen úton kíván tovább haladni Bánó 
Miklós távozása után.

HíRek
Istentisztelet – 
verseny előtt
A lőrinci evangélikus 
templomban október 
26-án tartották a 
Sztehlo Gábor evangé-
likus gimnázium által a 
reformáció emléknapjára 
rendezett történelem-
verseny nyitó istentisz-
teletét.

kikapcsolódás, 
feltöltődés
A Betánia üdülő (Haj-
dúszoboszló, Puskin u. 
10.) 4 apartmanban (6 
szobában), 17 ágy-
gyal várja a pihenni, 
kikapcsolódni vágyókat. 
Jelentkezni Komárominé 
Márta gondnoknál 
(20/886-3525) vagy a 
komaromitibor@freemail.
hu és betania.baptist.hu 
e-mail címeken lehet.

„Nevezetes” 
névnapok hava

A római naptár kilencedik hó-
napja november, ebből származik 
a hónap neve. (novem = kilenc). 
Régi magyar elnevezése szerint 
Szent András hava, csillagásza-
ti megnevezése a Nyilas hava, a 
meteorológia pedig őszutóként 
tartja számon. November min-
denszentek napjával kezdődik, 
amelyet IV. Sixtus pápa iktatott 
be 835-ben az egyházi ünnepek 
sorába a kevésbé ismert szentek 
emlékezetére. Mindenszentek 
ünnepén azokat a megdicsőült 

lelkeket ünneplik, akikről nem emlékezik meg külön a naptár. 
Szorosan kapcsolódik mindenszentek napjához a november 2-i 
halottak napja. E két napon nemcsak az egyház, hanem az em-
berek is megemlékeznek a halottjaikról. A temetőket kitisztítják, 
a sírokat feldíszítik. Számos templomban rekviemmel emlékez-
nek.

A gyertyagyújtás is mágikus szokást idéz, arra szolgál, hogy a 
sírjukból e napon kiszabaduló lelkek visszataláljanak a helyükre, 
és ne kísértsék az élőket. Régebben a falusi nép víg torral em-
lékezett az elhunytakra. Éjjelre ennivalót hagytak a megterített 
asztalon, mert a hiedelem szerint a halottak ezen az éjszakán 
meglátogatták az övéiket. Másnap az enni-innivalót a koldusok-
nak adták. Ahol a „halottak etetése” nem volt szokás, ott elemó-
zsiát osztogattak a temető kapujában kéregetőknek.
Novemberben több „nevezetes” névnap is szerepel a naptárban: 
Márton (november 11.), Erzsébet (november 19.), Katalin (no-
vember 25.), András (november 30.).

szent-iványi ilonA, A gyü-
leKezet lelKésze Az oKoK 
Keresése és A sárdoBálás 
helyett inKáBB előre, Az ÚJ 
FelAdAtoKrA teKint. tA-
lán nem véletlenül AdtA A 
„BéKéBen, örömmel” CÍmet 
Az ÍrásánAK.
 „A sikeres augusztusi magyarkúti 
gyermektáborozás után, szeptember 
30-án a homoródalmásról és környé-
kéről elszármazott híveket hívták, és 
várták a templomba. Az úrvacsoraosz-
tással egybekötött istentisztelet után 
Bodor sándor presbiter szervezésében 
ünnepi műsorban gyönyörködhettek 
az érdeklődők, majd finom falatok 
kerültek az asztalra. zsúfolásig megtelt 
a templom és a gyülekezeti terem is, 
ahol gyermekek szavaltak, és egy ifjú 
székely páros széki táncokat mutatott 
be.
októberben személyi változás történt a 
gyülekezetünk összetételében. A köz-
gyűlésen választások voltak, aminek 
eredményeként a már korábban ön-
ként lemondott gondnok, Bánó Miklós 
tisztségét giba ferenc pénztáros vette 
át, aki a családjával együtt hosszú 
évek óta példamutató munkát végez a 
gyülekezetben.
Az október 27-i magyarországi unitá-
rius választások végeredményeként 
személyemet a második legmagasabb 
papi hivatalba helyezték, főjegyzőnek 
választott meg a Magyar Unitárius 
egyház közgyűlése. Az új magyaror-
szági püspöki helynök Kászoni józsef 
belvárosi lelkész lett. 
október végén a reformációra emlé-
keztünk a gyülekezetben, és koszorút 
helyeztünk el szervét Mihály emléktáb-
lájánál, amely a róla elnevezett téren 
lévő unitárius templom falán található. 
A kerületünkben utcanév viseli a Xvi. 
századi nagy unitárius reformátor, 
dávid ferenc nevét. Az óvoda falán 
lévő emléktáblát november közepén, 
az egyházalapító püspök halálának 
az évfordulóján koszorúzza meg a 
presbitérium.”
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14 A lajosmizsei vasútvonal történetét bemutató kiállítást szerveznekProgramajánló

Programok vasúttörténet
a múzeumsarokban

A lajosmizsei vasútvonal történetét bemutató kiállítást 
szervez november 9-től a dr. széky endre helytörté-
neti társaság és a tomory lajos Pedagógiai és hely-
történeti gyűjtemény a múzeumsarokban.

– Ez az első alkalom, amikor a két szervezet közös kiállítást hoz 
létre – mondta Pándy Tamás, a helytörténeti társaság elnöke. – A 
tárlaton terveink szerint 10-12 tablón mutatjuk be többek között a 
lajosmizsei vasútvonal alapító dokumentumait és a pestszentimrei 
állomások korabeli tervrajzait. 

Ezenkívül számos fotó segítségével lehet megismerkedni a ko-
rabeli mozdonyokkal, vasúti szerelvényekkel, s a vasút imádóinak 
olyan csemegével is szolgál a kiállítás, mint néhány nyomvonaltér-
kép és az építést követő műszaki átvétel jegyzőkönyvei.

– A lajosmizsei vasútvonal szerepe vitathatatlan Pestszentimre 
kialakulásában, tulajdonképpen a település ennek köszönheti a lét-
rejöttét – hangsúlyozta Pándy Tamás. – A vasút segítségével szál-
lították Kőbányáról a trágyát az Alföldre, hogy termővé tegyék a 
homokot.

A kispesti gyárak (a Kistext, a traktorgyár, a Hengermű őse, a 
Lipták gyár) ezért a vasútért települtek ide. Velük együtt alakult ki 
Lőrincen a Lipták- és a Rendessytelep. Elmondhatjuk tehát, hogy a 
mai XVIII. kerület mindkét része meghatározó módon gyarapodott 
a lajosmizsei vasút megépítésével.  

A vasútvonalat 1889-ben adták át, s a 2009. évi 120. évfordulón 
a teljes, 63 kilométeres szakaszon nosztalgiavonat ment végig, ame-
lyet valamennyi állomáson ünnepség fogadott.

– Szerettük volna idén megismételni ezt a vonat utat, de nem si-
került. Remélem, hogy jövőre lesz rá pénz, és meg tudjuk szervez-
ni – mondta Pándy Tamás. – A 120 éves évfordulóra megjelentetett 
könyvet is szeretnénk újra kiadni.

➜ P. a.
.

egy igaz barátság 
pillanatai – zenében 

elmesélve
A barátság az élet egyik olyan alappillére, amely nél-
kül jóval kevesebbek lennénk. egy igaz barát ott van 
mellettünk akkor is, ha épp kudarcot vallottunk, ha 
padlón vagyunk, de akkor is, amikor a siker pillanatait 
éljük meg.

Egy olyan műsorban, mint amilyen az X-Faktor, szinte elkerülhe-
tetlen, hogy a versenyzők barátságokat kössenek egymással. Hosszú 
időn át vannak összezárva, és rengeteg közös élményben van részük. 
Ráadásul egymás támaszaivá is válnak, hiszen rengeteg a teendő, és 
az állandó próbák miatt elzárva élnek a családjuktól, szeretteiktől, 
azoktól, akik a biztonságot nyújtják nekik.

November 25-én egy ilyen különleges helyzetben kiala-
kult barátság pillanataiba tekinthetünk bele a zenén keresztül. 
Gyurcsík Tibor talán az egyik legjobb példája az igaz barátnak: el-
sőként esett ki a tehetségkutató műsorból, amit nagyon nehezen élt 
meg, de igyekezett gyorsan túl lenni ezen, és teljes elkötelezettség-
gel támogatta Kocsis Tibort, aki végül a 2011-es évad győztese lett. 
Ez a délután róluk fog szólni a Rózsa Művelődési Házban, ahol eddigi 
pályafutásuk legfontosabb dalait mutatják be a közönségnek. A ren-
dezvény egyik különlegessége Leszkovszki-Tóth Éva zongorakísérete.  
Vendégként pedig kik mások is lehetnének majd jelen, mint az 
Apollo23 tagjai, azaz Varjú René, Kumich Tamás és Nánássy Ti-
bor, akik szintén fontos szerepet játszanak mindkét énekes életében. 
Ha látni szeretnék a csodát, és testközelből átélni, nem csak a mo-
ziban, széles vásznon, akkor november 25-én mindenképp itt a he-
lyük!

Egy barátság pillanatai
Gyurcsík Tibor és Kocsis Tibor közös délutáni műsora

Időpont: 2012. november 25. Helyszín: Rózsa Művelődési Ház 
1183 Budapest, Városház utca 1. 

Jegyárak: 3600, 3300, 3000, 2700 Ft  
Jegyrendelés:  

www.hangjegy.hu rendeles@hangjegy.hu 
+36-20/473-7838, +36-70/984-2677

rózsA művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 9. 16 óra: Vasváry Ildikó 
amatőr festő kiállításának megnyitója. A 
belépés díjtalan.
November 11. 15 óra: Szenteltvíz 
és kokain. Komédia a Budapest 
Bulvárszínház előadásában. Szereplők: 
Harsányi Gábor, Sáfár Anikó, Farkasházi 
Réka, Csala Zsuzsa, Várkonyi András, 
Beleznai Endre, Straub Dezső, Böröndi 
Tamás. Belépőjegy: 2200 Ft/fő.
November 16. 16 óra: Gattyán Ágnes 
iparművész kiállításának megnyitója. A 
belépés díjtalan.
November 16. 20 óra: Retro Party a 
60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek 
nagy slágereivel. Zenél: DJ Tony Chang. 
Belépőjegy: 1000 Ft.
November 18. 11 óra: Mézga Géza – 
mesemusical a Szabad Ötletek Színháza 
előadásában. Belépőjegy 990 Ft.
November 23. 20 óra: Meeting Point 
Band-koncert. Fellépnek: Tóth János 
Rudolf, gitár-ének; Csadó Attila, gitár-
vokál; Móré Attila, dob-vokál; Zsoldos 
Tamás basszusgitár. Belépőjegy 1000 
Ft.
November 24. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
November 24. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
November 25. 16 óra: Egy barátság 
pillanatai – Gyurcsik Tibor és Kocsis 
Tibor közös műsora.
Terembérlési lehetőség esküvőre, 
bemutatóra előzetes egyeztetés alapján. 
A Rózsa Művelődési Házban Ticket 
Express- és Jegymester-jegyiroda 
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 2 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.
További információ az 
elérhetőségeinken kapható.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
November 13. 17 óra: Kreatív 
nyelvtanulás. Bemutatóóra a 
Sportkastély VIP-termében.

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
November 10. 18 óra: FTC-PLER-
Budapest–Cegléd NB I-es férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
November 17. 19 óra: Orvosok bálja
November 18. 16 óra: FTC-PLER 
II–Balatonfüred II NB I/B-s férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
November 23. 20.30: Astra Közterület 
SK–BEAC női futsal bajnoki mérkőzés
November 24. 19 óra: SZAC-bál
November 25. 12 óra: a Cartoon 
Heroes női floorball-csapatának 
kupamérkőzése

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 15. 17 óra: Egészséges 
életmód címmel Tóth Gábor élelmiszer-
ipari mérnök és táplálkozáskutató 
előadása. Tervezett témák: Az 
étrendváltoztatás lépcsőfokai. Hogyan 
változtassunk, és hogyan ne? Alapelvek 
és tanácsok egy „sokat ígérő” világban.
November 20. 14 óra: a Szent Lőrinc 
Lakótelepi Nyugdíjas Klub összejövetele
November 21. 17 óra: KézműveSzerda 
– csuhéfigurák, csuhébabák készítése
November 23. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Internethasználói foglalkozás indul a 
könyvtárban, 20 órában, délelőttönként 

9–14 óráig. Első csoport (haladó): 
november 19., 26., december 
3., 10. Második csoport (kezdő): 
november 21., 28., december 5., 12. 
Jelentkezni személyesen, a részvételi 
díj befizetésével lehet. A részvétel díja: 
beiratkozott olvasóknak 100 Ft/óra, 
regisztráltaknak 200 Ft/óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
November 8. 10 óra: Csevegő csütörtök
November 12. 14 óra: Meseolvasás

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
November 16. 17 óra: Mesekuckó – 
bábszínház
November 21. 14 óra: Kézműves-
foglalkozás – kreppvirágkészítés

gAlériA 18

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
November 6-tól Kodrucz Gergő 
fotóriporter Pillanataim című kiállítása. 
A tárlat 2013. január 4-ig tekinthető 
meg.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
November 8. 17 óra: Örményország 
bemutatkozik! Örményországban 
honos, kézzel festett népviseletek és 
népművészeti remekek kiállítása. A 
kiállítás november 25-ig tekinthető 
meg.
November 10. 8 óra: Babaholmik 
börzéje
November 10. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Délután 
kézműves-foglalkozás.
November 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 11. 9 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
November 11. 10 óra: Vadászgörény-
fesztivál
November 12. 14 óra: a 
Pedagógiai napok programsorozat 
nyitókonferenciája
November 14. 8 óra: Logopédiai 
konferencia a Pedagógiai napok 
keretében
November 15. 15 óra: Fehér asztalnál – 
NYÉVE-összejövetel
November 16. 18. óra: Varázslatos 
görög szellem – az öt részből álló 
előadás-sorozat első részének címe: 
Az ókori görög szellem időszerűsége. 
Előadó: Pais István filozófiatörténész 
professzor
November 17. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
November 17. 15 óra: Tere-fere klub
November 18. 11 óra: Csoki koncert
November 20. 18 óra: Közéleti témák 
közszereplőkkel
November 22. 9.30: a Pillangószínház 
előadása gyermekeknek
November 23. 10 óra: Ki mit tud? a 
Kerületi Diáknapok programsorozat 
keretében
November 23. 18 óra: Asztalitenisz-
verseny a Kerületi Diáknapok keretében
November 24. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
November 24. 14 óra: Magyarnóta-
műsor
November 25. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub

városházA dÍszterem

városház utca 16.
November 11. 17 óra: a Turi család 
hangversenye
November 18. 18 óra: Fellegi 
Ádám Liszt-díjas zongoraművész 
koncertje
November 20. 18 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola zongora 
tanszakának bemutató koncertje 
November 23. 16 óra: Ady Endre 
szerelmi költészete – verses 
összeállítás a NATIK szervezésében

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
November 14. 17 óra: Ismeretterjesztő 
előadás Fedák Sáriról. Helyszín: a 
Budapesti Történeti Múzeum. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
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.
November 9-én nyílik A lajosmizsei 
vasút története című időszakos kiállítás, 
amely a kiállítóterem külső felületén 
lesz megtekinthető.
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 november 10-től: keddtől 
szombatig 14 és 18 óra között. 

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
A közösségi ház felújításának ideje 
alatt a programjainkat 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.):
November 7. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub – karácsonyi készülődés
November 12. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub – lakásdíszítés
November 13. 18 óra: Tudatos életmód 
klub – Útvesztő vagy útmutatás címmel 
Halász Alexandra előadása a jövendölés 
történetéről és módszereiről.
November 14. 17.30: Kertbarát klub – 
korszerű tápanyag-utánpótlás. Előadó: 
Gyócsi Zoltán.
November 19. 17.30: Színházbarát 
klub. Meghívott vendég: Mácsai Pál, az 
Örkény Színház igazgatója.
November 20. Tudatos életmód klub – 
őszi ételek készítése Kisa Judittal.
November 21. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub – gyöngyfűzés
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 57.)

November 17. 17 óra: Családi táncház 
és népi játszóház
Kastélydombi Általános Iskola (Nemes 
utca 56–60.)
November 10. 17 óra: Nosztalgia 
táncklub. Belépőjegy: 500 Ft.
November 17. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub – karácsonyi dekoráció és adventi 
naptár készítése
November 17. 17 óra: Nosztalgia 
táncklub. Belépőjegy: 500 Ft.
Zumba kedden és csütörtökön 19.15 
és 20.15 között. Klinda tánciskola 
vasárnaponként órarend szerint. 
Beiratkozás és befizetés az új kurzusra 
november 11-én. Aikido szerdán 18–20 
óráig, szombaton 10–12 óráig a 4 
danos Gulyás László vezetésével. Díja: 
6000 Ft/hó.

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, szkennelés, 
nyomtatás, ingyenes WIFI!
Hétfőnként 13–18 óráig családsegítő 
szolgálat, szerdánként 15–17 óráig 
fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
csütörtökön 17 órától kézimunka 
szakkör. Barangoló kör november 9-én 
és 23-án.

PolgároK házA

üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–14 óra között.
A jogi tanácsadás átmeneti ideig 
szünetel.

BAl 18

üllői út 337. 
(MSZP-székház)
A Bal18 Közéleti kávézó havonta 
változó programmal várja a politikai és 
a társadalmi kérdések iránt érdeklődő 
közönséget. 
November 8. 17.30: Társalgó a Bal18-
ban. Meghívott vendég: Molnár Gyula, 
Újbuda korábbi polgármestere. Várható 
témák: Felmentő ítéletek sorozata – 
nem talált bűncselekményt a Központi 
Nyomozó Főügyészség a 2006-os 
zavargások idején a honvédségi 
tömegoszlató eszközök rendőrségnek 
való átadása kapcsán. Molnár Gyulát 
és Lakos Imrét bűncselekmény 
gyanújának hiányában felmentette 
a bíróság egy ingatlanértékesítési 
ügyben. Indul-e újra Molnár Gyula a 
polgármesteri székért 2014-ben?
Beszélgetőtárs: Dr. Feitl István, 
a Politikatörténeti Intézet 
igazgatóhelyettese

nAtiK – nőK A Xviii. 
Kerületért AlAPÍtvány

üllői út 453.
Telefon: 295-0777, fax: 295-0666
www.natik.hu
November 20. 17.30: Közéleti 
témák közszereplőkkel. Helyszín: 
Kondor Béla Közösségi Ház. Az 
előadás témája: a kisebbségek 
helyzete Magyarországon. 
Meghívott vendég: Dr. Kállai Ernő 
ombudsmanhelyettes, a kisebbségi 
ügyek országgyűlési biztosa. A 
belépés díjtalan, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

téglAgyári megálló

üllői út 453.
Telefon: 06-20-576-9655
November 10.: Diszkó – Midnight 
Session
November 17.: Jótékonysági 
táncdélután
November 17. Karaoke-parti
November 24.: Deák Bill Gyula-
koncert
A rendezvények kezdési időpontjáról 
és a belépőjegyek áráról a Téglagyári 
Megálló elérhetőségein lehet 
érdeklődni.

lmP Köz-Pont

üllői út 489.
November 21. 17.30: LMP Klub 
„Társadalmi leszakadás és a 
felemelkedés lehetséges útja" 
címmel szerveznek beszélgetést. 
Vendég: Szabó Tímea, a Lehet Más 
a Politika országgyűlési képviselője.



Városkép p 2012. november 7. XXI. évfolyam 18. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15A Kassa utcaiaknak az utóbbi évtizedben bérelt helyük van a korosztályos elitben, sőt a döntőkben is sPort

�
talán egyetlen 
kerületi lakosnak 
sem kell bemu-

tatni a „Kassát”, mert 
szinte mindenki hallott 
már az eredményeik-
ről, az erőfeszítéseik-
ről. A felnőtt bajnok-
ság kínálta szünet 
a lehető legjobbkor 
jött, hogy tegyünk 
egy kitérőt a sportág 
kerületi utánpótlás-
szentélyébe.

 
A sportág iránti szeretet, alázat. 
E rövid mondat is elég ahhoz, 
hogy jellemezzük az intézményt, 
amelyről a kézilabdában járta-
sak jól tudják: már „ezer éve” a 
sport elkötelezett híve, követője 
és oktatója. 

A jövő 
BAjnoKnői?
„Mondhatjuk, a kézilabdát az 
iskolánk honosította meg a ke-
rületben, hiszen a sportág a hat-
vanas évek eleje óta jelen van az 
életünkben és minden egyes na-
punkban  – mondta Vladár Ist-
ván testnevelő tanár, aki a nyolc-
vanas évektől oktat kézilabdát 
a Kassában, s két évvel ezelőtt 
a legjobb utánpótlásedzőnek 
is megválasztották. – Eleinte a 
Honvéd sportiskolájaként mű-
ködtünk, majd a rendszerválto-
zás után az akkor alakuló Malév 
SE kezdeti lépéseiben is részünk 
volt, mert rengeteg játékost ad-
tunk az egyesületnek. Mindez 
Fazekas Lászlónak, Laci bácsi-
nak köszönhető, aki az elmúlt 
évig, a haláláig tanított testne-
velést az intézményben, s aki 
korábban az ifjúsági és a junior 
válogatott edzője is volt.”

Az iskolában ma csaknem 70 
gyerek kézilabdázik, fiúk és lá-
nyok vegyesen. Az ifjú hölgyek 
azért is fontosak, mert Vladár 
István szerint a női kézilabdázás 
helyzete mostoha a fővárosban, 
ezért Kovács Mihállyal karöltve 
szeretnék újjáéleszteni a leány 
utánpótlást.
A kemény munka gyümölcse 
pedig idővel beérik. A Kassa ut-
caiaknak az utóbbi évtizedben 
bérelt helye van a korosztályos 

elitben, sőt a döntőkben is. A si-
kereket pedig nemcsak a szám-
szerű eredmények jelzik, ha-
nem az is, hogy több játékos az 
NB I-ig repült a Kassa szárnyai 
alól. Példaként megemlíthető a 
Tatabányán játszó Pordán Bá-
lint vagy – ha nem akarunk ki-
menni a kerületből – Scheuring 
Balázs, aki 19 évesen tagja az 
FTC-PLER Budapest felnőtt ke-
retének.

„Büszkén mondhatjuk, hogy 
a főváros többi részén összesen 
nincs annyi csapat, mint itt – 
magyarázta Vladár tanár úr. – 
Amíg Budapesten több helyen 
a kerületi bajnokságot sem tud-
ják megrendezni, addig nálunk 
például a legkisebbeknél, a szi-
vacskézilabdázóknál hat-nyolc 
csapat is pályára lép majd a 
közelgő kerületi versenyen, mi-
közben tavaly mindössze 13-14 
ilyen csapat volt az egész fővá-
rosban.”

A Kassa a lehetőségei révén 
is kiemelkedik a többi isko-
la közül, hiszen az intézmény 
rendelkezik szabványméretű 
szabadtéri pályával, amelyet sá-
tortető tesz játékra alkalmassá 
a hidegebb hónapokban is. Eh-

hez kapcsolódva Vladár István 
elmondta: a pályát külsősök is 
rendszeresen igénybe veszik, 
mert az felnőtt kézilabdázásra is 
alkalmas. Büszke is lehet erre az 
iskola, mert sok helyen többek 
között a létesítmények hiánya 
miatt nehéz oktatni a sportágat.

„A kézilabdázást nehéz taní-
tani a testnevelésórákon – ava-
tott be a részletekbe az edző. – 
Kissé agresszív gyerekeket kell 
kordában tartani és sportszerű-
ségre tanítani a pályán és azon 
kívül is. Felkészült tanár és fel-
készült gyerekek kellenek hozzá. 
Iskolai keretek között röplabdá-
zást, kosárlabdázást vagy éppen 
labdarúgást sokkal könnyebb 
oktatni, mert e sportágakban 
nem annyira hangsúlyos a test-
test elleni küzdelem.”

Az ftC-Pler 
A doPPing
Valóban, a kézilabdázás nehezen 
keverhető össze a sakk-szakkör-
rel, még akkor is, ha nem tarto-
zik a legkeményebb sportágak 
közé. Talán éppen ez az oka 
annak, hogy egyre jobban nő 
a népszerűsége világszerte, így 

hazánkban is. Vladár István el-
mondta, hogy a Kassában sosem 
volt gond a fiatalok toborzásával, 
jöttek maguktól szép számmal.

„Az utóbbi időben egyre 
több külsős is jelentkezik ná-
lunk. Nagy doppingerő, hogy 
a kerületben az FTC-PLER ré-
vén meghatározó NB I-es klub 
is működik. Ráadásul a sport-
águnk népszerűsége jelentősen 
megnőtt a negyedik helyet érő 
londoni olimpiai remeklésnek 
köszönhetően. Mondom, bár 
biztos vagyok benne, hogy min-
denki tudja: minden gyereket 
szeretettel fogadunk, mert segí-
teni akarunk a tehetséges fiata-
loknak.”

 
„nagy doppingerő 

az, hogy a kerületben az 
FtC-Pler révén meg-
határozó nB i-es klub is 
működik.”


  

Az NB I-ben szereplő férficsapat 
következő mérkőzése:

Ftc-pleR budapest–
cegléd kSe

Lőrinci Sportcsarnok, 
november 10. (szombat) 18 óra

Az oldalt összeállította: róth ferenc

Kassa Utcai általános iskola

a KézilaBdázás 
BudaPesti fellegvára 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a Kassa utcai diákok okkal feszítenek büszkén az ftc-Pler mezében

EGy ELMARADT 
MECCS KAPCSÁN

 
Bizonyára sokak előtt ismert: október 26-án 
elmaradt a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokba 
meghirdetett Kecskemét–FTC-PLER Budapest NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés, mert a házigazda nem tudta 
kifizetni sem a terembérleti díjat, sem a rendezési 
költségeket. Így csapatunk ölébe hullott a két bajnoki 
pont, a hozzá tartozó 10-0-ás gólkülönbséggel, ami 
tagadhatatlanul jól jött.
Az „öröm hangjai” után azonban érdemes 
elgondolkodni azon, vajon miként kerülhetett olyan 
helyzetbe egy első osztályú csapat, hogy a nem 
csillagászati összegű, mintegy 200 ezer forintnyi 
rendezési költséget nem tudja vállalni. A konkrét 
választ természetesen nem tudhatjuk. Egyrészt azért, 
mert ez akár a kecskemétiek belügyének is tekinthető, 
másrészt azért, mert a fővárosi csapatot és a szurkolóit 
kevéssé érdekelheti a háttér, amikor már zsebben a két 
pont.
Azonban, túl a klubsovinizmuson, el lehet gondolkodni 
azon, hogy vajon miként juthatott ide (le) egy olyan 
sportág első osztályú együttese, amelyet a kiemeltek, 
a látványsportok közé soroltak, s ebből fakadóan 
jóval nagyobb bevételei adódnak (lásd TAO), mint a 
szegényeknek.
Ennek tükrében különösen igaz lehet, hogy 
megmentőként érkezik az az állami támogatás, 
amely azokat – a kerületünkben is működő – egyéni 
sportágakat emeli ki a „mélyszegénységből”, amelyek 
oly sok örömöt szereztek millióknak a londoni 
olimpián.

Jegyzet

 Lehet, sőt biztos, hogy lesz-
nek rangosabb, színvonalasabb 
meccsek is november második 
hétvégéjén hazánkban, de az iga-
zi pestszentimrei és pestszentlő-
rinci futballbarátoknak e szom-
bati napon a PSK–SZAC lesz a 
Barcelona–Real, a MU–Chelsea, 
netán a Dortmund–Bayern. 
Ugyanis olyan találkozóról van 
szó, amely előtt mit sem számít, 
hogy melyik csapat hányadik a 
BLSZ-tabellán. Itt a három pont 
megszerzése a lényeg, annak van 
becsülete.

Amikor e cikk leadása előtt, 
október utolsó napjaiban be-
szélgettem a két csapat szakve-
zetőjével, természetesen még 
egyik sem tudta megmondani a 
„tutit”, azt azonban igen, hogy 
a győzelemmel lennének elége-
dettek.

Pénzes Sándor, a házigaz-
da PSK csapatának az edzője 
elmondta, hogy mint minden 
egyes rangadójuk, ez is nehéz 

lesz, de a cél nem lehet más, 
mint hogy odahaza tartsák a 
három pontot, mert ez dukál 
a szurkolóiknak, meg azért is 
fontos, hogy a rossz őszi idény-
kezdést végleg maguk mögött 
tudhassák.

– A három pontért futunk 
ki a pályára, de tudjuk, hogy ha 
van háromesélyes meccs, akkor 
ez az.

Maráczi János, a SZAC mes-
tere is hajlott erre a véleményre, 
mert mint elmondta, eddig az ő 
csapata is sikeres őszt tud maga 
mögött, a PSK viszont a rossz 
kezdés után egyre inkább magá-
ra talál, és zsinórban nyer.

– Ettől függetlenül nem ál-
lunk be védekezni, ellenkezőleg: 
nyomás alatt akarjuk tartani a 
kapujukat, hogy a háromesélyes 
mérkőzés három pontja végül a 
miénk legyen.

Ami a közelmúltat, az elmúlt 
idényt illeti, az imreiek mérlege 
a jobb. Tavaly ősszel hazai pá-
lyán pattanásig feszült légkör-
ben 2-1-re, idegenben hasonló-
an emlékezetes összecsapáson, 
pedig 1-0-ra nyertek. A szoros 
csaták eredményei jelzik, ezúttal 
sem lesz sima mérkőzés. 

PATAKI KRISZTIÁN 
3 ARANyAT ÉS 
2 BRONZOT NyERT

Angliában, Brightonban rendezték meg októberben 
az itF tékvandó világkupát, amely a szakág egyik 
legfontosabb, ha nem a legfontosabb versenye. 
ezért is számít nagy sikernek, hogy a kerület 
sportolója, Pataki Krisztián kiválóan szerepelt. 

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

AZ ÖRÖK DERBI, AHOL NEM 
LÉTEZIK PAPÍRFORMA

tisztelt hölgyem! ha a férjura november 17-én délelőtt 
sehogy sem ér rá, sőt el is kívánkozik otthonról, legyen 
megértő, mert nem lélekerősítőért ugrik le a sarkiba, 
hanem oda igyekszik, ahová sok-sok más imrei és lő-
rinci társa. A PsK–szAC kerületi rangadót szeretné 
megnézni, amely mindig több egy focimeccsnél. ne 
nézzen hát ferde szemmel rá, ha nincs otthon harang-
szóra, a derbi ugyanis 11 órakor kezdődik.

A négynapos eseményen 45 
ország 1579 versenyzője mérte 
össze a tudását. A verseny fő-
rendezője, Philip Lear a meg-
nyitó ünnepségen elmond-
ta, hogy az indulók száma a 
brightoni világkupán a leg-
magasabb a sportágban valaha 
megrendezett versenyek közül.

A hihetetlen létszám volt az 
oka annak, hogy a különböző 
versenyszámok egyszerre 10 
(!) küzdőtéren folytak, ame-
lyekről folyamatos közvetítést 
lehetett látni az interneten és a 
brit sportcsatornákon.

A tizenegy versenyzőt 
számláló magyar válogatott 
tagjaként Pataki Krisztián 
szinte hihetetlen teljesítményt 
nyújtva kápráztatta el a kö-
zönséget, s döntötte szomo-
rúságba az ellenfeleket. Kiváló 
sportolónk három arany- és 
két bronzérmet szerzett. A 
68 kilósok küzdelmében 
(kumite), a formagyakorlat-
ban (kata) és a tradicionális 
küzdelemben állhatott a do-
bogó legmagasabb fokára.

Krisztián a speciál techni-
kai törésben bronzot szerzett, 
s a csapatküzdelmekben is 
odatette magát, hozzájárulva 
az újabb sikerhez.

A csapatversenyen általá-
ban 5 + 1 fő alkot egy csa-
patot, de a magyarok csak 
négy sportolóval neveztek, 
ráadásul a kiutazás előtt az 
egyikük súlyosan megsérült, 

így csak hárman indulhattak. 
Kandikó Zoltán, Pataki Krisz-
tián és Szász Péter lépett küz-
dőtérre, s valamennyiüknek 
meg kellett nyernie a küz-
delmét ahhoz, hogy a csapat 
továbbjusson. Ez sikerült is, 
de végül csak a bronzig jutot-
tak. Azért „csak” addig, mert 
Kandikó Zoltán sérülés miatt 
nem tudott tovább versenyez-
ni, így maga a csapat sem foly-
tathatta a küzdelmet.

A világkupa legeredménye-
sebb féri versenyzője Pataki 
Krisztián lett. Ilyen sikert még 
soha nem élhetett meg a szak-
ág.

Az érmein túl a sportember 
arra is büszke lehet, hogy az 
ifjúsági korcsoportban indu-
ló tanítványa, Nagy Adrián a 
tradicionális küzdelemben ki-
magasló teljesítményt nyújtva 
szerzett bronzérmet az angliai 
viadalon.
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16 A Hargita téri emlékmű tervezője, F. Kovács Attila mesél a láthatatlan összetartó erőrőlKultúra

�Kerületünkben 
a hargita téren 
1956 forradalmá-

nak, szabadsághar-
cának és mártírjainak 
tiszteletére emlékmű-
vet emelt az önkor-
mányzat. A terveket a 
Kossuth-díjas, Balázs 
Béla-díjas és „Polgári 
Magyarországért” 
díjas f. Kovács Attila 
építész és látványter-
vező készítette. vele 
beszélgettem a műről, 
annak szimbolikus és 
anyagszerű mivoltáról, 
de először a környé-
ken lakók véleményé-
vel szembesítettem őt. 

töröK andrás istván

– A napokban körbejártam a 
már majdnem kész alkotást. A 
járókelőkkel beszélgetve meg-
hallgattam a műről alkotott 
véleményüket. „Csúnyán ter-
peszkedő, komoran szürke és 
tömbszerű”, mondta egyikük. 
Volt, aki kriptához hasonlította, 
mivel egy-egy kövön név is sze-
repel… 

– 1956 őszén, ahol csak le-
hetett, az utcákat, tereket borí-
tó bazaltkockákból építették a 
barikádokat, éppen olyanokból, 
amilyenekből ez az emlékmű is 
készült – válaszolta a művész. 
– Kívülről nem lehet látni a kö-
veket összekötő habarcsot, így 
a hatás olyan, mintha a kövek 
csak egymásra lennének rakva, 
ahogyan a barikádban is volt. 
A bazaltkockák olyan jelképei 
’56-nak, mint a lyukas zászló. A 
kövekből rakott négy fal egy 5 
x 5 x 5 méteres teret foglal ma-
gában, tehát valóban egy nagy, 
szürke kockát alkot. A fal kőele-
mei azonban, egységes tömböt 
képezve, az összekapcsolódást, 
az összetartást jelképezik. Ezzel 
az volt a célom, hogy emlékez-
tessek a forradalomban tapasz-
talt közös akaratra, amelyet kez-
dünk elfelejteni… 

neveK tengere
– A kövekre vésett nevekről 
annyit: ezeket a forradalom és 
szabadságharc egy-egy mártír-
ja viselte, és a két és félezer név 
bizonyos fokig megszabta az 

emlékmű méretét is. Az ország-
ban számos emléktábla készült, 
amelyeken a háborúk, forradal-
mak helyi áldozatainak neve 
szerepel, öt, tíz vagy húsz név 
egymás alatt, katonás rendben. 

Ezen az emlékművön azonban 
a sokaságuk miatt nem lehetett 
egymás alá, szabályos sorokban 
és oszlopokban felvésni a neve-
ket, így azok mind a négy falon 
olvashatók.

összhAngBAn 
A Kereszttel
– Egy házaspár azt sérelmezte, 
hogy az emlékmű teljesen el-
takarja Fadrusz Jánosnak a tér 
közepén álló alkotását, a sok 
évtizede meglévő és sokféle po-
litikai rendszert túlélő műemlék 
feszületet. 

– Semmi sem áll messzebb 
tőlem, mint eltakarni Fadrusz 
János művét. A Nagyenyed utca 
felől valóban nem lehet úgy rálát-
ni a feszületre, mint eddig, de a 
tér két oldalán is megy út, azon 
is járnak. A füves tér kitaposott 
sétaútjai, amelyek más utcák fe-
lől jönnek, az emlékmű helyén 
találkoztak, s ezek az utak szin-
te kijelölték az építmény helyét. 
Az önkormányzat kavicsborí-
tást szándékozik tenni ezekre 
az utakra. Vigyáztam, hogy az 
építmény egy centivel se legyen 
magasabb, mint a feszület: a szin-
tezést én magam végeztem. A 
Fadrusz-kereszttel szemben álló 
bazaltfalon egy szintén kereszt 
alakú bemélyedést alakítottunk 
ki: a keresztformát adó kövek itt a 
fal eredeti síkjától tíz centiméter-
rel vannak beljebb. A bemélyedő 
kereszt kockaköveire véstük fel 
körülbelül hatvan kerületi mártír 
nevét, s csaknem húsz olyan sze-
mély nevét is, akik itt haltak meg 
a harcok következtében, de nem 
voltak ennek a kerületnek lakói. 
Ha a neveket olvasva elcsendese-
dik a lelkünk, talán észrevesszük, 
hogy ez a bemélyesztett kereszt 

a szemközti Fadrusz-keresztnek 
tükörképe, lenyomata, negatív 
mása. Ezzel a megoldással az volt 
a célom, hogy az így megalkotott 
belső és külső tér, vagyis a pozi-
tív és negatív formák, mintegy 
párbeszédet folytatva egymással, 
jótékony hatást keltsenek a szem-
lélődő ember lelkében. Az a nyelv 
pedig, amivel a célomat igyekez-
tem elérni, egy materiális, anyag-
szerű nyelv: a bazaltkő formációk 
nyelve. 

A forrAdAloM 
lángjA loBog
– A Nagyenyed utcai homlokza-
ton is láttam kirajzolódni vala-
milyen kontúrt, de az állványzat 
akkor még takarta…

– Itt a beljebb álló kövek az 
1956-os évszámot rajzolják ki. 
Most, az építési munkálatok be-
fejezése után, még az emlékmű 
környezetén kell javítanunk: a 
Nagyenyed utcáról bevezető út 
két szélén már elültettük a vér-
szilvafákat. Ennek a fafajtának, 
ahogy a neve is mutatja, jelleg-
zetes kéreg- és levélszíne van: 
emiatt illik az emlékműhöz. A 
két fasor folytatódni fog, és szé-
lesre nyílva közrefogja majd az 
emlékmű két oldalát. 

– A forradalom általában a 
felmagasodást, a felemelkedést, 
a láng lobogását juttatja eszünk-
be. Lesz-e ilyesféle jellege az em-
lékműnek? 

– Lesz, erről már értekeztünk 
is a pirotechnikus kollégákkal: 
az építmény tetején egy, a fák-
lyához hasonlóan égő, gázzal 
működő örökláng-készüléket 
helyezünk el. Ez nem azt jelenti, 
hogy állandóan égni fog, hanem 
azt, hogy ünnepi alkalmakkor 
meggyújtva felidézi az ’56-os 
forradalom lángját. 

„ha a neveket 
olvasva elcsendesedik 
a lelkünk, talán 
észrevesszük, hogy ez 
a bemélyesztett kereszt 
a szemközti Fadrusz-
keresztnek tükörképe, 
lenyomata, negatív 
mása.”



a bazaltkő 1956 
szimbóluma lett
F. Kovács Attila Kossuth-díjas építész az alkotása szimbólumairól vall

a művész abban bízik, hogy a két emlékmű erősíti egymást 
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A lőrinci lövőházban (a mai 
Zila kávéház) egykor Krúdy 
Gyula is megfordult. Kanizsa 
József író, költő, aki nagy tisz-
telője Krúdynak, azt gondolta, 
hogy a kávéház méltó helyszí-
ne lehetne a Krúdy Kör kerü-
leti kulturális programjainak.  
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
harminc éve Óbudán, a Zichy-
kastélyban alakult meg, hogy 
az irodalom népszerűsítése 
mellett a fiatal irodalmárokat 
segítse, irodalmi műhelyt léte-
sítsen, és a Krúdy-hagyományt 
ápolja. 

Kanizsa József, aki nem-
rég töltötte be a 70. életévét, 
26 éve a kör titkára. A szüle-
tésnapjára jelent meg legújabb 
kötete, a Fénnyel jöttem, amely 
fél évszázad terméséből válo-
gatott verseket, prózai íráso-
kat, fotókat tartalmaz.  Jelen-
leg a 39. könyvén dolgozik, 
amelynek címe: A hit ereje.     
Pályája során számos kitünte-
tésben részesült, többek között 
a Krúdy Gyula-emlékérem 
bronz és ezüst fokozatának 

(1989, illetve 2002), a Magyar 
Kultúra Lovagja címnek (2002), 
a Krúdy-emlékplakettnek (2007) 
és a Körmendi Szabad Sajtóért 
elismerésnek (2012) a birtokosa. 
2009-től Kőbánya díszpolgára.

Az irodalmár elmesélte, 
hogy a szülei és a testvérei za-
lai olajbányászok voltak, és sem 
az édesapja, sem az édesany-
ja nem értett a betűvetéshez.  
– Petőfi, József Attila, Illyés 
Gyula költészetének a hatásá-
ra kezdtem el a versekkel fog-
lalkozni – mondta. – Krúdy 
Gyula műveit már gyerekko-
romban olvastam, és magával 
ragadtak az író gyönyörű ha-
sonlatai. Engem Zala megye 
szép tája, a szülőfalum, Zajk 
indított el írói, költői utamon.   
Az első írásai is Zalában, a Zalai 
Hírlapban jelentek meg, 1958-
ban. Emellett számos irodalmi 
folyóiratban, újságban, antoló-
giában publikált.  Újságíróként 
több lapnak volt a külső mun-
katársa. Lapot és könyveket is 
szerkesztett. Évtizedek óta nyit 
meg kiállításokat. Természete-
sen ezúttal is hozzátette a sza-
vajárásaként ismert mondást: 
mindezt zalai szívvel teszem!

➜ fülep erzsébet

immár öt éve, hogy a Kávéházi esték programsorozat keretében a Krúdy gyula 
irodalmi Kör havonta kiállításmegnyitóval egybekötött zenés irodalmi rendezvényt 
szervez a zila kávéházban.
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