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CsÖvEZnEK

többször is gondot okozott a halomi úti 
csatornahálózat meghibásodása. az 
üzemzavarok miatt halaszthatatlanná vált 
a csatorna felújítása. a halomi út gyergyó 
utca és Királyhágó utca közötti szakaszán 
a főgyűjtőcsatorna átépítését még az idén 
befejezik. a munkálatok megkezdéséről 
tartottak lakossági fórumot a Kandó téri 
iskolában augusztus 24-én. 

indUl AZ AKAdéMiA

Az illegális bevándorlásra épülő mene-
kültiparról szól a nyugdíjas akadémia új 
szemeszterének első előadása szeptember 
17-én. a félévet Ughy attila polgármester 
nyitja meg. Jászberényi József, a zsigmond 
Király egyetem felnőttképzési igazgató-
ja a talán legaktuálisabb közéleti témát 
feszegeti a menekültipar – kinek éri meg a 
migráció? című előadásában. 

BUdAPEst diAlog 

Az Európai bizottság szeretné, ha európa 
városainak polgárai ötleteikkel közvetlenül 
alakítanák saját sorsukat, a lakókörzetük-
ben folyó fejlesztéseket. a budapest Dialog 
az egyetlen működő városfejlesztési portál 
hazánkban, amely lehetőséget nyújt arra, 
hogy a főváros lakosai és önkormányzatai 
közösen, interaktív térképen fejlesszék a 
különféle terveket.

lECsÓünnEP

A lakatos lakótelep környezetéért egyesület 
szeptember 4-én rendezte meg a hagyo-
mányos lakatos-napot. a helyszín – mint 
mindig – a nefelejcs utca és a lakatos út 
sarkán lévő görögdomb volt. a közked-
velt lecsófőző verseny mellett családi 
programok és koncertek színesítették a 
rendezvényt. a lecsókirály 2 személyes 10 
napos görögországi utat nyert. 

itt A KÓstolÓ!

Az idén is háromnapos programmal várják 
a szeptemberi Kóstolót felkeresőket a 
bókay-kertben. a hagyományoknak megfe-
lelően pénteken a rockrajongók délután-
jával kezdődik a programsorozat, amely 
szombaton a főzőversennyel folytatódik, 
közben pedig három színpadon tartanak 
bemutatókat, koncerteket. Vasárnap a 
paso plays covers zárja a rendezvényt.  
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Minden eddiginél több  
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tu-
lajdonosai 

örömmel támogat-
ták a programot, 
ami által nemcsak 
egy színvonalasabb 
környezetet tudnak 
biztosítani családjaik 
számára, hanem 
lakásuk piaci értéke 
is megnő, ami nem 
elhanyagolható 
tényező a mai  
világban.  
A felújítás folyamán 
az épület falai a szo-
kásosnál vastagabb 
szigetelést kapnak, 
a lakások külső nyí-
lászáróit lecserélik,  
a fűtés szabályoz-
ható lesz. Mindent 
egybevetve a felújí-
tás jelentős komfort-
javulást eredményez 
a lakóknak.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és  
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

Újra egy nagyszabású lakossági 
célú energetikai felújítás vette 
kezdetét a XVIII. kerületben, 
hiszen folytatódik a kormány 
által támogatott Otthon Melege 
Program. A program a Sal-
lai 1007, Hosszúház utca 4. 
számú, Kolozsvár u. 34., 36 és 
a 38. számú, a Lakatos úti 4-es 
számú Lakásfenntartó Szövet-
kezet, valamint a Lakatos úti 
2-es számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását érinti.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével a magas 
fűtési költségek csökkentésével 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással a 
panelépületeknél átlagosan 70 
százalékos energia megtaka-
rítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként. ” 
nyilatkozott Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárd  
forintból újulnak  
meg a kerületi  
társasházak!
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon
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Indul
a tanév
A nyári napsütésben 
még hajlamosak va-
gyunk elfeledni, de 
a naptár kegyetlen 
valósága ráébreszt, 
hogy elmúlt a nyár, 
véget ért a vakáció, és 
szeptember 1-jén újra 
becsöngettek az isko-
lákban. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre általános 
és középiskoláiban közel 
11 ezer diák kezdte meg 
a 2016/17-es tanévet.

a Kassa Utcai általános 
iskola udvarán tartott kerületi 
központi évnyitón a 2. és 
a 6. osztályos tanulók egy 
csoportjának zenés, verses 
ünnepi műsorát követően 
a nyolcadikosok az iskola 
logójával ellátott sállal, illetve 
nyakkendővel ajándékoz-
ták meg az elsősöket. a 
gyerekeket, a szülőket és 
a vendégeket – köztük 
Kucsák lászló országgyű-
lési képviselőt és galgóczy 
zoltán alpolgármestert – bak 
ferenc tankerületi igazgató 
köszöntötte. 
az iskolában idén már több 
ezer diák töltheti a minden-
napjait az eddiginél jóval 
korszerűbb környezetben, 
hiszen a Környezet és ener-
gia operatív program (Keop) 
segítségével több oktatási-
nevelési intézmény újulhatott 
meg. a projekt kiemelt célja, 
hogy biztosítsa a környezet-
barát megújuló energiaforrást 
hasznosító rendszerek ki-
építését, nagy súlyt fektetve 
a tanintézetek épületeinek 
energiahatékonyságára és 
energiatakarékosságára. 
az ünnepélyes tanévnyitók 
sorában kiemelkedően fon-
tos volt a lakatos úti eötvös 
loránd általános iskola 
őszindítója, hiszen a Város-
gazda Utánpótlás akadémia 
újabb, remélhetőleg sikeres 
helyszínnel bővült. az iskolát 
most megkezdő elsősöket a 
labdarúgásra oktatja majd az 
akadémia két edzője.

Az iskolakezdésről bővebben 
a 3., a 7., a 9. és a 15. oldalon

� a tervek szerint jövőre 
elkezdődhet pestszentimre 
központi vasútállomásának 

felújítása és az állomás környe-
zetének rendbetétele. a beruhá-
zásban a XViii. kerületi önkor-
mányzat partnereként részt vesz 
a máV zrt. is. a felújítás az imrei 
városközpont parkolási gondjai-
nak megoldását, de legalábbis 
számottevő enyhítését is jelenti.

Puskás AttilA    

Amint azt Lévai István Zoltán alpolgár-
mester elmondta, a tervezett beruházás a 

pestszentimrei központ fejlesztésének egy 
újabb lépcsője. A tervek az év végéig ké-
szülnek el, a munkálatok jövőre kezdőd-
nek meg.

Az alpolgármester úgy fogalmazott, 
hogy Pestszentimre fő állomása megér-
demli, hogy kulturált, szép és komfortos 
legyen. Fontosnak tartja, hogy méltó kör-
nyezet vegye körül azokat, akik vonattal 
érkeznek a kerületbe, vagy naponta vas-
úton igyekeznek munkába, illetve térnek 
onnan haza.

– Az állomásnak és környezetének a fel-
újítása, a terület rendezése során meg kell 
teremteni a lehetőségét annak is, hogy egy-
fajta P+r megoldás segítse a környékről a 
belvárosba igyekvőket. A MÁv Zrt. nyitott 
az együttműködésre, közös költségvetéssel 
kész anyagilag is beszállni a projektbe. 

Lévai istván Zoltánhoz hasonlóan Bauer 
Ferenc, a körzet önkormányzati képviselő-
je, egyben a Pestszentimrei városrészi Ön-
kormányzat elnöke a kerületrész megítélé-
se szempontjából is örömtelinek nevezte a 
fejlesztési tervet.

– A lakosság részéről régóta fennálló jo-
gos igény, hogy a 21. századhoz méltatlan, 
elhanyagolt vasútállomás megújuljon. Úgy 
érezzük, hogy ez a változás előreviszi majd 
Pestszentimrét, és az itt élők hangulatát is 
javítja – mondta Bauer Ferenc.

A tervezett P+r rendszerű parkolással 
kapcsolatban a képviselő hozzátette: az is 
fontos szempont, hogy a tulajdonosok biz-
tonságban tudhassák a járműveiket. 

– Ezenfelül többen is jelezték, hogy 
gondolkodjunk kerékpártároló elhelyezé-
séről is.

JElEntŐs 
PArKolÓhEly-
BŐvítés várhAtÓ
az imrei vasútállo-
másnak és környeze-
tének a rendbetétele 
a tervek szerint három 
ütemben történik 
meg. a Vasút utca 
déli ágán tervezett 
parkolót a vasútál-
lomás felújításával 
egyidejűleg érdemes 
kialakítani, a máV-val 
közösen. ez a projekt 
több időt vesz igény-
be, a szakemberek 
szerint mintegy három 
év alatt lehet megva-
lósítani, ezért célszerű 
az előkészítését mi-
előbb elkezdeni. 
az utca vasút felőli 
oldalán hétköznap 
folyamatosan legalább 
100 méter hosszan 
parkolnak az autók. 
a parkolási helyzet 
megoldására a Vasút 
utca ezen szakaszán 
összesen 147 parko-
lóhelyet alakítanának 
ki. ezek közül 55 
általános célú, 47 pe-
dig úgynevezett p+r 
parkolóhely lenne. 
az előzetes tervek 
további 41 parko-
lóhely kialakítását 
tartalmazzák a Vasút 
utca északi részén, 
és lehetőség szerint 
pestszentimre felső 
állomásnál is létesül 
majd p+r parkoló.

a kerület 
kapuja

A PArkolásrA is goNDoltAk

csabafi róbert és bauer Ferenc (jobbra) önkormányzati képviselő a pestszentimrei állomásnál egyeztetett 
lévai istván Zoltán alpolgármesterrel a Máv-val közösen tervezett fejlesztésről
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2 Közélet Az év végére befejeződhet a csatornafelújítás a Halomi úton

Puskás AttilA   

A mintegy 500 méter hosszú, 
nagy átmérőjű csatorna átépí-
tése augusztus végén kezdő-
dött el. A rekonstrukció idejére 
a fővezeték – kiemelt hálózati 
szerepe miatt – nem iktatható 
ki a rendszerből, ezért párhu-
zamos nyomvonalon építik át. 

Kellemetlen 
szagoK
A munkálatok megkezdéséről, az 
azzal járó változásokról tartottak 
lakossági fórumot a Kandó téri 
iskolában augusztus 24-én. 

– Közel negyvenen jöttek 
el és kérdezték az illetékeseket, 
vagy mondták el észrevételeiket, 
kérdéseiket – mondta a fórumot 
moderáló Dámsa József önkor-
mányzati képviselő.

A lakosokat évtizedek óta 
zavaró kellemetlen szagok 
erőssége az elmúlt években 
fokozódott a meghibásodások 
miatt. A rekonstrukciót köve-
tően ez a szagforrás megszű-
nik. A környéken élők fon-
tosnak tartják azt is, hogy a 
Fővárosi Csatornázási Művek 
(FCSM) illetékesei talajmintát 
vegyenek a szennyezett föld-
ből. 

Észrevételként elhang-
zott, hogy esőzéskor kiönt 
a szennyvíz. Az FCSM Zrt. 
képviselői szerint ennek egyik 

lehetséges oka az, hogy az eső-
víz-elvezetőket illegálisan rá-
kötötték a csatornahálózatra. 
A megoldás időigényes, mert 
az érintett lakosokat fel kell 
szólítani az illegális rákötések 
megszüntetésére. Probléma-
ként merült fel az is, hogy a 
bekötőcsövek leszűkült átmé-
rővel, rossz állapotban csat-
lakoznak a fővezetékhez. A 
rekonstrukció során ezért új 
rákötések készülnek.

Környezetbarát  
technológia
Az új csatorna elkészülése 
után a régi vezetéket megszün-
tetik. A munkákat az utcában 
működő oktatási intézmények 
megközelíthetősége érdekében 
korszerű, feltárás nélküli, cső-
sajtolásos technológiával végzi 
az FCSM Zrt. Ennek az az elő-
nye a hagyományos nyílt árkos 

technológiával szemben, hogy 
nem szükséges a teljes nyom-
vonal kiásása, így a lakókör-
nyezetre kifejtett környezeti 
hatások – zaj- és porterhelés – 
is kisebbek, valamint kevesebb 
útlezárásra van szükség. Szin-
tén előnyös, hogy mindössze 
három helyszínen, a Királyhá-
gó, a Háromszéki és a Gyergyó 
utcai csomópontban kell mun-
katerületet kialakítani. 

A csatornafelújítási munká-
latok a hét minden napján 7 és 
17 óra között zajlanak, és vár-
hatóan decemberben fejeződ-
nek be. A levert vaslemezek a 
munkagödrök kitámasztását 
biztosítják. A földre lefektetett 
vaslemezek akadályozzák meg 
a járművek beszakadását.

A munkálatok alatt a gép-
kocsi-forgalom korlátozása 
nem lesz jelentős, a BKK Zrt. 
a kétirányú forgalom megtar-
tását látta célszerűnek. 

� többször is gondot okozott idén a halomi úti 
csatornahálózat meghibásodása. a rövid időn 
belül visszatérő, üzemzavart okozó hibák miatt 

halaszthatatlanná vált a csatorna felújítása. a halo-
mi út gyergyó utca és Királyhágó utca közötti sza-
kaszán a főgyűjtőcsatorna átépítését az év végéig 
tervezik befejezni. 

Dámsa József önkormányzati képviselő lakossági fórumot szervezett, hogy az itt élők pontosan tájékozódhassanak az átépítésről, 
és észrevételeikkel segítsék a fejlesztés megvalósítását 
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LECSErÉLiK A rÉGi 
CSővEZETÉKET
Lakossági fórumon tájékoztatták az érintetteket

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

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

BAUEr FErEnC

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

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván
Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

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

horváth ZsÓFiA

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

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

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

KŐrÖs PétEr

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

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

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

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

torMA BEátA 

Fidesz-kDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

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

KérésrE FElMériK AZ ingAtlAn állAPotát
a lemezek leverése erős rezgést okoz, ezért fontos tudni, hogy bárki kérheti a kivitele-
zőt, hogy az ingatlanán előzetes állapotfelmérést végezzenek. a munka során keletkező 
károk esetén a kivitelezőt teljes helyreállítási kötelezettség terheli. 
az állapotfelméréshez a 06-1-883-1402 telefonszámot hívhatják.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági iroda:
Dr. HuNyADkürti sZilviA

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.

okMáNyiroDAi 
kirENDEltség 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

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-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
(Tel.:294-1685)
Pestszentimrei 

Városrészi 
Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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KözéletKönnyebb lett az iskolakezdés!
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Könnyebb lett az iskolakezdés! KÖZÉLET 3

� Szülők, pedagó-
gusok és tanulók 
egyaránt izga-

tottan gyülekeztek a 
megújult Kassa Utcai  
Általános Iskolában, 
hogy közösen nyissák 
meg a 2016–2017-es 
tanévet a kerületben. 
Idén már több ezer 
diák töltheti iskolai 
mindennapjait az 
eddiginél jóval korsze-
rűbb környezetben, 
hiszen a Környezet 
és Energia Opera-
tív Program (KEOP) 
segítségével több 
oktatási-nevelési 
intézmény újulha-
tott meg. A projekt 
kiemelt célja, hogy 
biztosítsa a környezet-
barát megújuló ener-
giaforrást hasznosító 
rendszerek kiépítését, 
nagy súlyt fektetve 
az oktatási-nevelési 
intézmények épületei-
nek energiahatékony-
ságára és energiata-
karékosságára. 

VÁROSKÉP        

A z idei tanévnyi-
tó ünnepségen a 
p e d a g ó g u s o k o n ,  
diákokon és szülő- 

kön kívül Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, Galgóczy  
Zoltán alpolgármester, Bak  
Ferenc, a tankerület vezetője vett 
részt. Miután Horváth Gábor, 
az iskola igazgatója köszöntötte  
a vendégeket, a pedagógusokat 
és a diákokat, különösképpen 
az első osztályosokat, kezdetét  
vette a színvonalas műsor, 
amellyel az intézmény tanulói és 
tanárai készültek az eseményre.
Abban, hogy a gyerekek most 
már modernebb környezet-
ben kezdhették meg a tanul- 
mányaikat, nagy szerepe volt 

delkezésre bocsátotta a forrást, 
akkor igazi csapatmunka vette 
kezdetét. Az önkormányzat ve-
zetői és munkatársai, a Városre-
habilitáció 18 Zrt. szakemberei 
és az intézményekben dolgozók 
egy emberként álltak mellém, 
hogy ezek a projektek sikeresen 
valósulhassanak meg” – mond-
ta a tanévnyitó után az ország- 
gyűlesi képviselő.
A kerületi szülők ezúttal is min-
den segítséget megkaptak a tan-
évkezdéskor, hiszen több mint 
8600 iskolás kisgyermek kapott 
ingyenes füzetcsomagot szep-
tember első napjaiban.
Az itt élő családok pénz-
tárcájában idén sokkal 
több marad, hiszen a csa-
ládi adókedvezmény révén  
könnyebb lehet a tanév- 
kezdés is. 
Sokat segíthet az is, hogy a tan-
könyvköltségek kétharmadát az 
állam állja, aminek révén ösz-
szesen 735 ezren – minden alsó 
tagozatos gyermek és a szociáli-
san rászoruló felsősök – kapják 
ingyen a tankönyveiket.
„Az iskolában töltött időszak 
rendkívül fontos a gyermekek 
és szüleik számára is. Minden 

szülő akkor nyugodt, ha látja, 
hogy gyermeke boldog és sikeres 
lesz. Az iskolás évek egy egész 
életre meghatározzák gyerme-
keink jövőjét, így kiemelten 
fontos számomra, hogy a tanu-
láshoz és a tanításhoz megfelelő 

körülménye-
ket teremt-

sünk a diákok és tanáraik 
számára, hiszen nekünk, szü-
lőknek és pedagógusoknak, 
mindig a gyerekek az elsők.  
Sikeres iskolakezdést és tané-
vet kívánok minden diáknak!”  
– tette hozzá Kucsák László.

Kucsák László sikeres lobbitevé-
kenységének. A kormányzattal 
való együttműködésének és az 
európai uniós �nanszírozásnak 
köszönhetően a kerület számos 
oktatási-nevelési intézményé-
nek épületenergetikai fejleszté-
se valósulhatott meg, magában 
foglalva az épületek utólagos 
külső hőszigetelését, a nyílászá-
rók cseréjét, a tetőszigetelést és 
a fűtés korszerűsítését. A fejlesz-
tések a költséghatékonyabb üze-
meltetés mellett biztonságosabb 
és komfortosabb környezetet is 
eredményeztek. A teljes körű 
beruházás az intézmények szá-
mára hosszú évekre biztosítja a 
takarékos működést.
„Nagy szeretettel köszöntöm 
az első osztályosokat, akik ma 
először lépik át a felújított is-
kola kapuját, hogy megkezdjék 
általános iskolai tanulmánya-
ikat. Elérkezett egy új tanév, 
mely egyfajta megújulást is 

hozott mindannyiunk számá-
ra. A megújulás nem csupán az 
intézmények életében követke-
zett be, hanem az ott tanulók 
mindennapjaiban is. A fejlesz-
tések célja nemcsak az épületek 
korszerűsítése és takarékosabbá 
tétele, hanem a diákok kör-
nyezettudatosságra nevelése 
is. Annak tudatosítása, hogy a 
környezetünk jövője az ő kezük-
ben is van: hogy 20-30 év múl-
va milyen világban élünk, attól 
függ, hogyan bánunk most a 
minket körülvevő természettel. 
A felújítás az Európai Unió és a 
kormányzat által �nanszírozott 
Környezet és Energia Operatív 
Program keretében valósulha-
tott meg. Az elmúlt évben több 
mint másfél milliárd forintot 
fordíthattunk a kerület több 
oktatási-nevelési intézményé-
nek energetikai korszerűsítésé-
re. Többes számban beszéltem, 
mert amikor a kormány ren-

„NEKÜNK, SZÜLŐKNEK ÉS 
PEDAGÓGUSOKNAK, MINDIG  
A GYEREKEK AZ ELSŐK” 
Felújított iskolákban kezdhették meg a tanulmányaikat a diákok

TUDTA-E?!
– 2010 óta átlagosan 40 százalék-
kal csökkent a tankönyvek ára,  
ami jelentős megtakarításra 
adott módot a szülőknek.
– 2017-ben több mint  
400 milliárd forinttal többet  
fordít a kormányzat az oktatásra.
– A rendszerváltozás óta  
a legnagyobb összeget – összesen  
74 milliárd forintot –fordítják 
gyermekétkeztetésre, és  
a rászorulóknak a szünidőkben 
is biztosítják  
az ingyenes étkezést.
– Idén 90 ezer gyerek vett részt 
Erzsébet-táborozásban,  
a program öt éve alatt pedig már 
mintegy 300 ezren éltek ezzel  
a lehetőséggel.
 

„ „TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTOT  
FORDÍTOTTUNK KERÜLETI INTÉZMÉNYEK  
FELÚJÍTÁSÁRA

■ Őszi szünet: 2016. november 2. – 2016. november 4.
■ Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2.
■ Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április18.
■ Az első félév 2017. január 20-ig tart,  
   az első félévi bizonyítványt január 27-én osztják. 
■ A nyári szünet első napja: 2017. június 16.

Vágd ki és rakd olyan helyre, ahol mindig szem előtt van!

Kisokos a 2016/2017-es tanévre

Napelemes rendszert 
építettek ki az általános iskola 

villamosenergia-ellátásának 
biztosítására

Kucsák László a XVIII. kerület 
országgyűlési képviselője köszöntötte  

a diákokat, szülőket és a pedagógusokat 
a központi a központi tanévnyitón 

Fotó: Ravasz Balázs  
- Sly Studio

iskolakezdes.indd   1 2016.09.07.   10:13
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olvasói levél

vigyázzunk 
egymásra!
Augusztus 24-én történt. Telefonon felhívták 
édesanyámat, hogy nagyon nagy baj történt 
velem. Azonnal hozzon magával pénzt, ezt 
csak így tudja megoldani. Anyámat a szom-
szédok arra kérték – köszönöm nekik –, hogy 
most azonnal hívja fel az ismerősöket, és tá-
jékozódjon a történtekről, mielőtt elindul.  
Szerencsére öt percen belül nála tudtam len-
ni. Elmagyaráztam neki, hogy ezt játsszák el 
az idős emberekkel ezek a gerinctelen férgek.  
Köszönöm, hogy a rENDőrSÉG – csupa nagy-
betűvel – is gyorsan megérkezett, egyből két 
helyről is. ők is elmagyarázták az eseteket, és 
arra kérték anyámat, hogy ő is minél több isme-
rősének mondja el a történetét, hogy ne essenek 
áldozatul

Ezen a héten itt, a Lakatos-lakótelepen ez 
már a 4., azaz a negyedik ilyen eset volt.

Tehát vigyázzunk egymásra!
Sz. Cs.

Szociális 
szolgálatok 
bográcsoltak
verőfényes nap fogadta augusztus 25-
én a Xviii. kerületi szociális szolgála- 
tok bográcsos főzőversenyén részt 
vevő csapatokat és vendégeiket a 
szent lőrinc Katolikus általános iskola 
kertjében. 

A főzőverseny szervezője az Életfa Szociális 
Szolgálat volt, a meghívottak pedig a Gyöngy-
virág, a Somogyi László és a Borostyán szociális 
szolgálat főzőcsapatai, nyugdíjasai. 

Az Életfa vezetője, Barnáné Matazsdi Edit a 
bográcsok és a színpad közötti szlalomozását 
függesztette fel szusszanásnyi időre.

– Harmadik alkalommal rendezünk bog-
rácsos főzőversenyt az önkormányzat kiemelt 
támogatásával. Ebben az évben a leves a fősze-
replő. Szakácsok, kukták titokzatos receptekkel 
felszerelve 8 órától készítik az illatdús leveseket, 
amelyeket dél körül bemutatnak egy-egy kísérő 
szöveggel megspékelve: „A mi levesünk a legfi-
nomabb, mert…” 

Az intézményvezető úgy gondolta, hogy né-
gyes holtverseny alakul ki.

– A szociális szolgálatok saját készítésű szó-
rakoztató műsorszámaikat mutatják be – tette 
hozzá –, amelyeknek minden évben tomboló 
tapsvihar a jutalmuk. Lesz kártyaverseny, totó-
zás, majd persze a közös ebéd. Dömsödi Farkas 
Bálint Gyere, táncolj! című zenés műsora zárja 
a mai programot. A vidámságnak löketet adott 
a rendezvényt megnyitó Dömötör István alpol-
gármester, aki egy csipkés melltartóval, bugyi-
val ékesített kötényben jelent meg. Miután le-

vette a főzőversenyek elengedhetetlen kellékét, 
üdvözölte a nagy számban megjelent, de még 
erősen kuncogó vendégeket.

– Önkormányzatunk kiemelt figyelemmel 
kíséri a kerületi időseket szolgáló szervezett és 
spontán programokat. Támogat minden olyan 
kezdeményezést, amely tartalmas élményekkel 
gazdagítja a szépkorúakat. Ez a vidám bográ-
csos főzőverseny pont ilyen. A versenyt ezen-
nel megnyitom, és saját korábbi tapasztalataim 
alapján jelzem, hogy könnyes nevetésre és jó 
hangulatra készüljenek!

A fergeteges kánkán- és Psota irén-paródia, 
valamint a veresegyházi asszonykórus Janicsák 
istvánnal előadott produkcióját követően bejött 
az alpolgármester jóslata, könnyező nevetés és 
vastaps volt a jutalom.

Ê gönczöl András

ismét van 
zöldzsák!
hosszas tárgyalás és várakozás után 
az önkormányzat újra tudja biztosítani 
az ingatlantulajdonosoknak az 5 darab 
ingyenes zsákot, amelyek már átvehe-
tők az ügyfélszolgálati irodákban. 

Fontos tudni, hogy ezek olyan biológiailag le-
bomló zsákok, amelyek lebomlótulajdonsága 
már kielégítő – ellentétben azokkal, amelyek az 
első gyártási szériában néhány nap alatt lebom-
lottak. 

Az ügyfélszolgálatokon csak az ingyenes zsá-
kok átvételére van lehetőség, vagyis értékesítés 
nincs. vásárolni – ahogy eddig is – a hulladék-
gyűjtő udvarokban lehet. A szállítási napok vál-
tozatlanok, azokról és a zöldhulladék-gyűjtéssel 
kapcsolatos egyéb tudnivalókról a www.fkf.hu 
oldalon lehet tájékozódni. 

A zsákokba továbbra sem lehet ágakat he-
lyezni, azokat egyméteres nagyságúra darabol-
va és összekötözve kell kihelyezni. 

Megköszönve türelmüket, az okozott kelle-
metlenségekért az FKF Zrt. nevében is elnézé-
süket kérjük. 

XVIII. kerületi Önkormányzat 
Műszaki, Építéshatósági

és Környezetvédelmi Iroda

Már a 9. szemeszter kezdődik szeptember 17-én 
a Nyugdíjas Akadémián, amelyet az első elő-
adás előtt 9 órakor Ughy Attila polgármester 
nyit meg. Az előadás során Jászberényi József 
a migránsokkal való foglalkozás üzleti oldalát 
mutatja be a hallgatóknak, rávilágítva arra, hogy 
anyagilag sokaknak hasznos a tömeges beván-
dorlás.

– Nemcsak azért fontos ez a téma napjaink-
ban, mert október 2-án szavazhatunk arról, hogy 
akarjuk-e a menekültek, bevándorlók európai 
visszaosztását, hanem azért is, mert ha Magyar-
országra jelentős számban érkeznek ezek az em-
berek, akkor nálunk is jelentkezni fog az a prob-
lémakör, amit az előadás címe jelez – mondta az 
intézetvezető, aki konkrét példákon keresztül 
mutatja majd be az általa csak menekültiparként 
jelölt tevékenységet. – Németországban néhány 
éve nagyon sok cég, vállalkozó és magánember is 
felfedezte, hogy a migránsokkal való foglalkozás 
óriási üzlet. A lényeg az, hogy ehhez a lehető leg-
alsó kulturáltsági szinten lévő migránsokra van 
szükség. Akik írástudatlanok, felkészületlenek. 
Ezeket a bevándorlókat zúdítják például Német-
országra azok a vállalkozó szelleműek, akik az-
tán, az államot mintegy fejőstehénnek használva, 
„ellátják” a rászorulókat. 

Jászberényi József hozzátette, hogy minderre 
azért is van lehetőség, mert a migránsok között 
nincs, vagy nagyon kevés a képzett szakember, 
például orvos vagy mérnök, akiket kevésbé kel-
lene már képezni, gyógyítani, gyógyszerekkel 
ellátni.

– Udo Ulfkotte német konzervatív újságíró a 
migránsipar témájában már több könyvet is meg-
jelentetett, s van köztük olyan, amelyik magya-
rul is elérhető. Sok naiv, egyébként jó szándékú 
ember bedől, és szívét-lelkét adja a segítőnek vélt 
tevékenységhez. 

Az előadó nem csupán általánosságban akar 
beszélni a migránshelyzet okozta problémákról.

– Konkrét szervezetek működését fogom be-
mutatni. Azt, hogy hogyan működik egy jóté-
konysági, állami vagy civil szervezet. Miként 
dolgoznak ebben az iparágban vállalkozók, ma-
gánszemélyek, sőt rengeteg ügyvéd.

A Nyugdíjas Akadémia már előző nap, szep-
tember 16-án, 16 órakor elkezdődik az iszlámról 
szóló tanfolyam első kiselőadásával. Ennek má-
sodik része egy héttel később, szeptember 23-án 
hangzik el. Ugyancsak szeptember 16-án kezdő-
dik a feng shui tanfolyam. Újdonságként olasz 
nyelvi kurzust is indítanak.

Ê Puskás Attila 

A migránskérdéssel nyit 
a Nyugdíjas Akadémia 
Az illegális bevándorlásra épülő menekültiparról szól a nyugdíjas Akadémia új sze-
meszterének első előadása szeptember 17-én. Jászberényi József, a Zsigmond Ki-
rály Egyetem felnőttképzési igazgatója, az akadémia vezetője a jelenleg talán leg-
aktuálisabb közéleti témát feszegeti A menekültipar – kinek éri meg a migráció? 
című előadásában. 

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a szeptember 15-i 

SZÁMBAN!

94x138_5_pest-budai.indd   1 2016.08.17.   13:11

A nyári iskolai szünetben mindent megtettek a város-
gazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. szakemberei azért, 
hogy a kerület összes oktatási-nevelési létesítményé-
ben minden jól működjön a tanévnyitóra.

A városgazda Zrt. vezérigazgatója, Banyár László elmondta, hogy 
az intézmények üzemeltetőjeként munkatársaival együtt büszkék 
az elvégzett fejlesztésekre.

– Kiemelt célunk, hogy a kerület oktatási-nevelési intézménye-
inek öltözői, vizesblokkjai 21. századi külsőt kapjanak, és ezt a tö-
rekvésünket az önkormányzat vezetése támogatja.

A vezérigazgató kiemelte, hogy az eddig elvégzett fejlesztések-
hez az utánpótlás-akadémián keresztül is hozzá tudtak járulni.

– Az iskolai testnevelés és sportélet színvonalának emelése 
érdekében labdarúgó-szakosztályunk révén indultunk a Magyar 
Labdarúgó Szövetség TAO-pályázatán. Az MLSZ-támogatás mellé 

az önkormányzat biztosította az önrészt, és ebből a pénzből kor-
szerűsítettük az Eötvös Loránd és a Kondor Béla általános iskola 
két-két öltözőjét, a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal együtt.

A felújítás során kifestettek és nyílászárót cseréltek. Megújul-
tak az armatúrák, a csempe- és a padlóburkolatok, a radiátorok és 
a fűtéscsövek is. Elvégezték az elektromos és a gépészeti hálózat 
teljes cseréjét, és felújították az öltözői padokat is.

A sportlétesítményekhez tartozó sportöltözők felújítása érde-
kében további TAO-pályázatokon indult az utánpótlás-akadémia. 

– A pályázat pozitív elbírálását várjuk a Kapocs Utcai Általá-
nos iskola öltözőjének felújítása kapcsán. Ezenkívül pályáztunk 
a Gulner és a vörösmarty iskola udvarán, illetve a Kastélydombi 
uszoda mellett lévő műfüves labdarúgópálya használatához szük-
séges, vizesblokkal ellátott konténeres öltözők létesítésére is – tá-
jékoztatott Kissné Baumann Gizella, az akadémia szakmai igaz-
gatója.

Ugyancsak pályázati pénzből épülne mobillelátó a Bókay-
kertben lévő strandlabdarúgó-pálya mellett. 

iMPoZáns éPülEt
A városgazda Zrt. munkatársai által elvégzett nyári 
munkák közül ki kell emelni a vörösmarty iskola 
lépcsőfeljárójának teljes felújítását, amely a fel-
járóburkolat és a korlátelemek teljes cseréjével 
valósult meg. Ezzel vált teljessé az iskola újjászüle-
tése, aminek révén az épületegyüttes már valóban 
impozáns. 

Ê városkép

AZ AKADÉMiA iS SEGíTETT
Befejeződtek a felújítások a szeptemberi iskolakezdésre 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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5KözéletDöntően meghatározzák a környéken élők biztonságérzetét

�sorozatunkban 
a rendőrség 
kerületünk-

ben dolgozó kör-
zeti megbízottjait 
mutatjuk be. az ő 
személyük, hiva-
tástudatuk, szerte-
ágazó munkájuk és 
nem utolsósorban 
empátiájuk döntő-
en meghatározza 
az adott körzetben 
élők biztonságér-
zetét. 

3-as Körzet
A 3-as körzet az Üllői út–Fáy 
utca–Malomkő utca–Nefelejcs 
utca–Mikszáth Kálmán utca 
páros oldala–Jegenye fasor által 
határolt területet foglalja magá-
ban.

Huszár Barnabás a Szabolcs 
megyei Mátészalkán döntött a 
rendőri hivatás mellett. Dönté-
sét követően a Miskolci rendé-
szeti Szakközépiskolában találta 
magát, amelynek befejezése után 
igen hamar a Xviii. kerületben 
vette fel a szolgálatot. 

– 2008 óta dolgozom itt kör-
zeti megbízottként főtörzsőr-
mesteri rendfokozatban. Har-
mincöt éves boldog családos 
ember vagyok. Hatéves lányom-
mal indítom a napom, ugyanis 
én viszem az oviba, így minden 
napom jól kezdődik. Muki fiam 
egyéves. 

– Szakmai szempontból a 
3-as, nagyrészt Lakatos-lakóte-
lepi körzetünket tekintve szeren-
csésnek is nevezhetjük magunkat 
– veszi át a szót a szintén 35 éves 
Pardi Sándor rendőr főtörzsőr-
mester. A lakótelep lakosságának 
nagy része nyugdíjas korú, meg-
vannak a speciális feladataink, 
de erre a körzetre a rend jellem-
ző. Ez a nyugalom szigete. 

– A 35 éves kor előírás a kör-
zeti megbízottak párosításánál? 
– kérdezem Pardi főtörzsőrmes-
tert.

– Á, nem, az azonos évjárat 
a véletlen műve. A rendvédelmi 
tanulmányaimat később kezd-
tem a budapesti rendvédelmi 
szakközépiskolában, ugyanis 
előtte kitanultam a műszerész 
szakmát. Ceglédi fiú vagyok, és 
a mai napig ott élek. A kerületi 
szolgálatot 2005-ben kezdtem 
járőrként, majd járőrvezetőként 
folytattam, és 2012 óta dolgo-

zom körzeti megbízottként. 
A közös munkát segíti a kö-

zös érdeklődési kör, a hobbi. Egy 
elcsípett mondatból, mely sze-
rint „mi vagyunk a drink team”, 
kisejlett a horgászszenvedély… 

4-es Körzet
A 4-es körzet a Mikszáth 
Kálmán utca–Üllői út–ráday 
Gedeon utca–Csévéző utca 
–Frangepán utca–Álmos utca–
Felsőcsatári út–Hangár utca–
Gyula utca által határolt terüle-
tet fogja össze.

Mikola Csaba Péter rendőr 
törzsőrmester Nagykanizsán 
született 1987-ben. A Körmen-
di rendészeti Szakközépiskola 
elvégzése, vagyis 2008 júliusa 
óta szolgál a Xviii. kerületi 
rendőrkapitányság köteléké-
ben, kezdetben járőrként, majd 
járőrvezetőként. 2014-től körze-
ti megbízott.

Szaszák Krisztián rendőr 
főtörzsőrmester Szerencsen 
érettségizett, rendészetszakos 
gimnáziumban, majd a Mis-
kolci rendészeti Szakközépis-

kola plusz kétéves képzése után 
2004-ben végzett, és hivatását 
azóta is a kerületünkben gya-
korolja. 2010 szeptembere óta 
körzeti megbízott.

– Élénk körzet a miénk – 
mondja Mikola Csaba Péter. 
– Az itt található bevásárlóköz-
pontban van önálló biztonsági 
szolgálat, de ha a hatáskörüket 
meghaladó feladattal találkoz-
nak, a körzeti megbízottak se-
gítségét kérik. A lőrinci piac és 
a gyorsforgalmi út is a körze-
tünk része. 

– Ez utóbbit szerényen szólva 
sem hívhatjuk eseménytelennek 
– veszi át a szót Szaszák Krisz-
tián. – itt főleg a balesetekre 
gondolok, amikor azonnali in-
tézkedést kezdeményezünk. A 
szemeretelepi irodánkban hét-
főn Mikola kollégám tart ügye-
letet, szerdán jómagam. itt a 
lakossági bejelentések a jellem-
zők.

Érdekes véletlennek tűnhet, 
de a pecázás a 3-as körzet meg-
bízottjaihoz hasonlóan a 4-es 
körzet párosának is kedvelt sza-
badidős elfoglaltsága.

– Nem árulok el nagy tit-
kot azzal, hogy gyakran együtt 
„zaklatjuk” a halakat – mondja 
Mikola Csaba Péter –, sőt a kö-
zös focizás sem ritka. Nekem a 
barátnőmtől, Szaszák kollégám-
nak már a feleségétől kell enge-
délyt kérnie a kiruccanásokhoz, 
ugyanis ő friss házas ember. 
Büszkén kijelenthetem, hogy 
sem ő, sem én nem hiányoz-
tunk még igazolatlanul egyetlen 
„szalmabuliból” sem. 

Ê gönczöl András    

Akikre mindig 
számíthAtunk
Keresse a kerületi körzeti megbízottakat! 
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 A KÖrZEti 
MEgBíZottAK 
ElérhEtŐségEi
3-as körzet: 
huszár Barnabás 
rendőr főtörzsőrmester: 
06-20-852-2603; 
Pardi sándor rendőr 
főtörzsőrmester: 06-
70-489-3760; e-mail: 
3kmb.18rk@budapest.
police.hu
4-es körzet: 
Mikola Csaba Péter 
rendőr törzsőrmester: 
06-20-852-2604;
szaszák Krisztián 
rendőr főtörzsőrmester: 
06-70-489-3737; e-mail: 
4kmb.18rk@budapest.
police.hu

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Ápolási
Igazgatója a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján álláshirdetést tesz közzé az

Intézmény Központi Telephelyén (1204 Bp. Köves út 1.)
működő Központi Műtő állományába 
KIEMELT BÉREZÉSSEL 

MŰTŐSSEGÉD munkakör betöltésére
Jogviszony időtartalma: határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves út 1.  
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A műtőssegéd kompetencia körébe tartozó feladatok
végzése, részletes feladatai a munkaköri leírásban

meghatározottak szerint. 
Illetményre vonatkozó adatok: Bérezés a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései, ill. megállapodás alapján.  

Jelentkezési feltételek: • alapfokú iskolai végzettség •
egészségügyi alkalmasság • büntetlen előélet,

cselekvőképesség 
A jelentkezésnek tartalmaznia kell: • a jelentkező

személyes adatai, elérhetősége (telefon, e-mail) • iskolai
és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata •

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy
nyilatkozat büntetlen előéletről 

A jelentkezési dokumentáció benyújtásának módja:
Személyesen: Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-

pesti Kórház 1204 Budapest, Köves út 1. Ápolási
Igazgatóság (fsz. Igazgatósági folyosó) Molnár Beatrix

ápolási igazgató részére címezve 
e-mailen keresztül: 

apig@jahndelpest.hu Molnár Beatrix ápolási igazgató
részére címezve 

JAHN FERENC DÉL-PESTI
KÓRHÁZ 

ÉS RENDELŐINTÉZET
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WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
Gyakorlattal
rendelkező

ADMINISZTRÁTORT
keres.

Jelentkezni lehet
hétköznap:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11.

tel.: 06 30 497 0039

e-mail:
info@wdental.hu

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
Gyakorlattal
rendelkező

Minőségirányítási 
Vezetőt
keres

Jelentkezni lehet
hétköznap:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11.

tel.: 06 30 497 0039

e-mail:
info@wdental.hu

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: a medencében 
és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence 
és környezete tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: uszodamesteri végzettség megléte nem feltétel (betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, 
valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hatályos uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat.

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

n KŐMŰvEs / KŐMŰvEs sEgédMUnKás: Kőműves és kőműves segédmunkás munkatársakat 
keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, 
kőműves pozícióba szakmunkás bizonyítvány. Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B 
kategóriás jogosítvány.

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

n AsZtAlos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai 
tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás vezetői engedély előnyt jelent.

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

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

n Jogi AssZisZtEns: Társaságunk jogi asszisztenst keres lakás és helyiséggazdálkodási területre. Feladatok: 
– az elektronikus szerződés-nyilvántartó program feltöltéséhez, naprakész vezetéséhez szükséges adminisztratív 
feladatok elvégzése; - a szerződések iktatásának koordinálása, továbbítása az érintettek felé; - a szerződések 
postázása, és státuszuk nyomon követése; - szerződésminták adatokkal történő feltöltése; - scannelési, nyomtatási 
feladatok. Elvárások: jogi asszisztens OKJ végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat, felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek. Előny: folyamatban lévő felsőfokú jogi tanulmányok.

n AssZisZtEns: Társaságunk asszisztenst keres készletgazdálkodási területre. Főbb feladatok: - számlák 
ellenőrzése, - szállítólevelek kezelése, nyilvántartása, - raktározással összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. 
Elvárások: középfokú végzettség, pontos, precíz munkavégzés, rendszerszemlélet, terhelhetőség, felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Ügyviteli software, Microsoft Office).

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó pozícióba keres új munkatársakat 
sportlétesítménybe és oktatási intézményekbe. Feladatok: - az épület állapotának figyelemmel követése, az 
időszakos karbantartási munkákban való aktív részvétel, - szükség szerint kisebb – szakképzettséget nem 
igénylő – javítási, karbantartási munkák elvégzése, - a portaszolgálat ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás 
előírás szerinti kezelése. Elvárások: alapfokú végzettség, szakszerű, felelősségteljes, önálló munkavégzés, jó 
kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, kulturált és fegyelmezett magatartás.

n rEndEZvény-ElŐKésZítŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. Feladatok: 
- rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok kihelyezése stb),  - 
berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása,  - rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, 
- rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú 
végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság, esti és hétvégi munkavégzés vállalása. Előny: villanyszerelő 
végzettség.

n PályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok kollégákat keres sportlétesítménybe. Feladatok: - általános 
üzemeltetési, kertészeti feladatok ellátása, - a létesítmény területén lévő sportpályák és a pályákat övező területek 
napi gondozása, a biztonsági berendezések ellenőrzése, - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése és 
karbantartása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés, határozott fellépés. Előny: kisgépkezelő jogosítvány.

Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi el-
érhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit 
Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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6 Fejlesszük közösen a lakókörnyezetünket!Közélet

� 
az európai 
bizottság sze-
retné, ha európa 

városainak polgárai 
közvetlenül szól-
hatnának bele saját 
sorsuk alakulásába, 
a lakókörzetükben, 
kerületükben fo-
lyó fejlesztésekbe, 
életkörülményeik 
javításába, vagyis 
uniós nyelven szólva 
állampolgári rész-
vétellel segítenék a 
társadalmi innováció 
folyamatát. 

A franciaországi Nantes-ban e 
tárgyban rendezett találkozón, 
az Európai városok Társadalmi 
Fórumán a résztvevők felhívták 
az Európai Bizottság figyelmét 
arra, hogy érdemes odafigyelni 
Dél-Korea fővárosára, Szöul-
ra, amely  mindenekelőtt igen 
ambiciózus és az újítások iránt 
nyitott főpolgármesterének, 
Wonsoon Parknak köszönhe-
tően világszerte elismerten élen 
jár a társadalmi innovációban.

Dél-Koreai minta 
Park mint ügyvéd 2002-ben a 
reménység intézete néven szo-
ciális vállalkozást indított a 
városi körülmények javítására. 
A vállalkozás tulajdonképpen 
a szociális média és a lakossági 
fórumok kombinációja, amely 
során az állampolgárok javasla-
tokat tehetnek közvetlen lakó-
helyükre, kerületükre.

A főpolgármesternek meg-
győződése, hogy minden ál-
lampolgár polgármester. Ezt az 
elképzelését számos radikális 
intézkedésével támasztotta alá, 
amelyek dialógust tettek lehe-
tővé a főpolgármesteri hivatal 
és Szöul 10 millió lakosa között. 

így például bármelyik szöuli 
lakos egy napra alpolgármester 
lehet, hogy belülről láthassa, 
hogyan működik, miként hozza 
meg döntéseit a városháza. Ko-
molyabb vita esetén a főpolgár-
mester az érintett városrészbe 
telepíti a hivatalát, és az addig 
ott is marad, amíg a probléma 
meg nem oldódik. A mobil pol-
gármesteri irodát eddig 19 alka-
lommal használták, és az akut 

problémát kivétel nélkül minden 
esetben sikerült megoldani.   

Jó pélDáK
A jó példáért azonban nem 
is kell Ázsiába menni, hiszen 
akad belőle bőven Európában is. 
Brüsszel Anderlecht kerületében 
például úgynevezett társadalmi 
újítógyár alakult, amelynek célja 
a városházi döntések felgyorsí-
tása a lakosság bevonásával. A 

városrész fejlődését úgy segítik 
elő, hogy virtuális fizetőeszközt 
alkalmaznak, amivel a résztve-
vők egymásnak fizetnek a szol-
gáltatásokért. 

Gdańsk és Párizs úgynevezett 
részvételi költségvetési kurzuso-
kat tart. E két város lakosai köz-
vetlenül szólhatnak bele, hogy 
városuk hol és mit fejlesszen. 

A hollandiai Eindhoven a 
triple és quadruple helix megkö-

zelítés egyik fő példája, melyben 
a szolgáltatástervezésben való 
közösségi részvétel módszere-
it vizsgálják. Az olaszországi 
Genova, amely az interaktív 
városok elnevezésű programot 
felügyeli az Európai Unióban, 
az internet segítségével, a közös-
ségi médián keresztül vonja be 
lakosait a döntéshozatalba.

Büszkén jelenthetjük ki, 
hogy az okos technológiai meg-

oldások tekintetében mi sem 
vagyunk lemaradva, hiszen az 
országban egyedülálló módon 
és Európában is ritkaságszám-
ba menően egy fiatal városter-
vezőkből és mérnökökből álló 
csapat kidolgozta a Budapest 
Dialog elnevezésű várostervezé-
si portált, amihez a Xviii. kerü-
let önkormányzata úttörőként 
csatlakozott. 

A Budapest Dialog az egyet-
len működő városfejlesztési 
portál hazánkban, amely lehe-
tőséget nyújt arra, hogy a fővá-
ros lakosai és önkormányzatai 
közösen, interaktív térképen fej-
lesszék a különféle terveket.

A http://www.budapestdialog.
hu/ oldalon egy gyors regiszt-
ráció után bárki megoszthatja 
városfejlesztési ötletét, s arra 
visszajelzéseket és felajánlásokat 
gyűjthet. 

A Budapest Dialog portál 
egyben arra is lehetőséget nyújt, 
hogy az önkormányzatok közre-
adják fejlesztési elképzeléseiket, 
biztosítva ezzel a fejlesztéseket 
megelőző civil párbeszédet is. 

VárJáK  
az ötleteKet
Az oldalt már csak azért is érde-
mes felkeresni, hogy megtudjuk, 
kik milyen ötletekkel színesíte-
nék, tennék élhetőbbé kerüle-
tünket, illetve az egész fővárost. 
És ha az elképzelések közül va-
lamelyik megnyeri a tetszésü-
ket, ne felejtsék el támogatni az 
ötletet, mivel az önkormányzat 
vezetői ígéretet tettek arra, hogy 
a legsikeresebb ajánlatokat meg-
valósítják.

Nézzenek hát rá a http://
www.budapestdialog.hu/  por-
tálra, hiszen  a legmodernebb 
városfejlesztési technika is csak 
abban az esetben lehet eredmé-
nyes, amennyiben mi, állampol-
gárok, élünk a lehetőségekkel.

Ê barcs Endre

Párbeszédben 
A várossAl
A Budapest Dialog az egyetlen városfejlesztési portál hazánkban
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A budapest Dialog jó lehetőség arra, hogy szerethetőbb környezetet hozzunk létre
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Projekt létrehozás Témaválasztás

Főoldal Projekt adatlap

Kategóriaválasztás Elnevezés

Hely megadása Ötlet leírása

1
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Fotó és/vagy 
dokumentum feltöltése 

Publikálás

2 3 4

8

Feltöltés

1.  Van egy ötlete?

2.  Töltse fel a honlapra! Válasszon helyszínt, szemléltesse egy képpel, írjon róla pár sort!

3.

4.

5.  Fogjon össze másokkal! Alkossanak közösséget!

6.  Ha tudja, támogassa az ötletek megvalósulását.

-

Miért hoztuk létre?

-

Mi a célunk?

-
-

-
-

Párbeszédben a várossal!

MI A BUDAPEST DIALOG?
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7Az oktatásügy központosítása nem jár a kerületi feladatok csökkenésével Kultúra

�az általános 
iskolákat 2013. 
január 1-je óta 

fenntartóként ke-
zelte a Klebelsberg 
intézményfenntartó 
Központ, a jövő év 
első napjától pedig 
már a működtetési 
jogok is állami kéz-
ben lesznek. a XViii. 
kerületi önkormány-
zat már az előző 
változtatást követően 
is több önként vállalt 
feladattal jelezte, 
hogy lehetőségeihez 
mérve segíti a ke-
rületi oktató-nevelő 
munkát. galgóczy 
zoltán alpolgármes-
ter szerint továbbra 
is számíthatnak az 
iskolák az önkor-
mányzatra.

Puskás AttilA   

Az általános iskolák szakmai 
programját Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
az elmúlt három évben többek 
között az úgynevezett pedagó-
giai innovációs kerettel, buszok 
rendelkezésre bocsátásával és 
informatikai fejlesztéssel segí-
tette.

erKölcsi 
Kötelesség
Galgóczy Zoltán bízik abban, 
hogy ezek az önkéntes támoga-
tási formák megmaradhatnak 
2017. január 1-je után is.

– Az eddig biztosított, gyer-
mekeként 5000 forint össze-
gű szakmai támogatást, amit 
többek között irodaszerek és 
infokommunikációs taneszkö-
zök vásárlására lehetett fordí-
tani, a jövőben jogi akadályok 

miatt nem tudjuk odaadni, de 
a többi támogatásról nem áll 
szándékunkban lemondani. így 
a költségvetés lehetőségeihez 
mérten biztosítani kívánjuk az 
innovációs keretet, a busztámo-

gatást és az informatikai termek 
fejlesztését is – mondta az alpol-
gármester. – Ez utóbbi jegyében 
tavaly öt iskolában adhattunk 
át egy-egy korszerűen felszerelt 
új informatikai tantermet, és a 

program idén is folytatódott. 
Nyáron is zajlottak a munkála-
tok, az idei terv négy új tante-
rem átadását tartalmazza. Úgy 
vélem, hogy ha a mi épülete-
inkben, hiszen azok tulajdonosa 

továbbra is a kerület, a mi pe-
dagógusaink a mi gyerekeinket 
tanítják, akkor a pénzügyi hely-
zetünknek megfelelően erkölcsi 
kötelességünk 2017. január 1-je 
után is a támogatás.

az óVoDáK 
maraDtaK
Az óvodákkal kapcsolatos felada-
tokra rátérve Galgóczy Zolán el-
mondta, hogy ezen a területen az 
önkormányzatnak fenntartóként 
és működtetőként bőven van és 
lesz a jövőben is tennivalója.

– Húsz óvodánk van, kilenc 
tagóvodával kiegészülve. Ezek-
nek a pedagógiai programja na-
gyon gazdag. Legyen szó kará-
csonyról, húsvétról vagy éppen 
évzáró rendezvényről, gyakran 
előfordul, hogy sok helyen kell 
megjelenni, és bármennyire sze-
retne is az ember, nem tud egy 
időben két-három helyszínen 
lenni – sorolta a kellemes „gon-
dokat” az alpolgármester, hoz-
zátéve, hogy egy nap sem telik 
el az óvodák hivatalos ügyeinek 
intézése nélkül. – Már több-
ször elhangzott az a tény, hogy 
a köznevelés szempontjából ta-
valy rendkívül sikeres évet zárt 
a kerület, hiszen hat iskola, hat 
óvoda és két bölcsőde is meg-
újult, s összesen másfél milliárd 
forint értékű fejlesztés érkezett a 
kerületbe, köszönhetően annak a 
csapatmunkának, amiben az ön-
kormányzat műszaki menedzs-
mentje és pályázatíró csoportja, 
illetve Kucsák László országgyű-
lési képviselő is jelentős részt 
vállalt. 

Az alpolgármester kiemelte, 
hogy az oktatás mellett számos 
feladatot ad a kerület kulturális 
életének szervezése, a művelődé-
si házak szakmai programjának 
segítése is.

– A három művelődési ház, 
a PiK, a rózsa és a Kondor, va-
lamint a Tomory Lajos Múzeum 
programjai, rendezvényei ko-
moly feladat elé állítanak minden 
érintettet. Új színt hozott a kerü-
let kulturális életébe a Kossuth 
téren idén második alkalommal 
megrendezett sörfesztivál. Azt 
hiszem, ezúttal sem kellett csa-
lódniuk a kilátogatóknak sem a 
sörválasztékban és -minőségben, 
sem a kulturális programban.

segít Az önkormányzAt
 Jövőre is megmarad a kapcsolat az iskolákkal
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A Kassa Utcai Általános iskola udvarán 
tartott kerületi központi évnyitón a 2. és 6. 
osztályos tanulók egy csoportjának zenés, 

verses ünnepi műsorát követően a nyolca-
dikosok az iskola logójával ellátott sállal, 
illetve nyakkendővel ajándékozták meg az 

elsősöket. A gyerekeket, a szülőket és a ven-
dégeket – köztük Kucsák László országgyű-
lési képviselőt és Galgóczy Zoltán alpolgár-
mestert – Bak Ferenc tankerületi igazgató 
köszöntötte:

– Megint elérkezett az évnek az az idő-
szaka, amikor nehéz eljutni az iskolába. A 
forgalom nagyobb lett az utakon, és az is-
kola környékén nehezebbé vált a parkolás. 
Ennek én mégis örülök, mert ez azt jelenti, 
hogy a szülők szívesen jönnek el az iskolába, 
és szívesen hozzák ide a gyerekeiket. Az el-
sősöknek azt kívánom, hogy fedezzék fel az 
iskolát, teljesüljenek a vágyaik, és tanulja-
nak meg úgy írni és olvasni, hogy a jövőben 
semmiféle gondjuk ne legyen a tanulással. 
A végzős évfolyam nehéz feladat előtt áll. A 
nyolcadikosoknak fel kell készülniük a kö-
zépiskolára úgy, hogy ne legyen problémás a 
tavaszi felvételi vizsga, és ne okozzon gondot 
az, hogy úgy teljesítsék a 8. osztályt, hogy 
helyt tudjanak állni a középiskolákban.

A tanévet Kucsák László nyitotta meg, 
aki rövid köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy szeptemberben még mindenkinek, ta-
nárnak és diáknak is szoktatnia kell magát 
az új tanévhez.

– Egy új iskolaév mindig rejt magában 
olyan örömteli pillanatokat, amelyekért ér-
demes szeptemberben nekivágni az újabb 
útnak. Az pedig mindenkit doppingoljon, 
hogy jövőre is lesz nyár – tette hozzá az or-
szággyűlési képviselő.

A 2016/17-es tanévet összesen 8632 gye-
rek kezdte meg a Xviii. kerületi általános 
iskolákban. Az önkormányzat idén is ösz-
szeállított számukra egy-egy 10 darabos, az 
évfolyamoknak megfelelő füzetekből álló 
kezdőcsomagot. Amint azt Horváth Gábor, 
a Kassa utcai iskola igazgatója elmondta, 
ha már a szép idő ellenére nincs módja egy-
két nappal megtoldani a nyári szünetet, 
neki kell kezdeni az új tanév feladatainak, 
így az új füzetek tartalommal való megtöl-
tésének is.

Ê P. A.

ELKEZDőDÖTT 
AZ iSKOLAÉv

galgóczy Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy továbbra is számíthatnak az iskolák az önkormányzatra

tÖrténElEMtŐl A drogMEgElŐZésig
idén emlékezünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. a magyar történelem e jelentős eseményé-
vel kapcsolatban galgóczy zoltán megemlítette, hogy a múlt októberben létrehozott ’56-os emlékbizottság kezdeményezésére 
több sikeres rendezvény valósult már meg. ilyen volt például a tavasszal a Kondor béla Közösségi házban tartott rendhagyó 
történelemóra, amelynek keretében 56-os veteránok meséltek az általános iskolák 7–8. osztályos diákjainak a forradalomról, 
annak leveréséről és az azt követő kegyetlen megtorlásról.
– ezenkívül tavaly József attila születésének 110. évfordulója alkalmából rendkívüli irodalomórákat szerveztünk az általános 
iskolákban. idén ősszel a csángók eredetéről tervezünk iskolai előadás-sorozatot, és dolgozunk egy drogprevenciós sorozaton 
is, amivel már a 7–8. osztályosokat is megcélozzuk, mert sajnos a gyerekek már ebben a korban is ki vannak téve a kábító-
szer- és az alkoholfogyasztás veszélyeinek.

Rendőrségi tanácsok 
az iskolakezdéshez
iskolakezdéskor az új társas és fizikai környezet szá-
mos módon próbára teheti a gyermekeket.

A felső tagozatba lépők, az új iskolákban kezdők, az évismétlők 
számára az új közösségbe való beilleszkedés komoly kihívást je-
lenthet. Az együtt tanulók közül a legkisebbek sebezhetők a leg-
inkább. Különösen az alsó tagozatosokat érintheti kellemetlenül 
az erejüket fitogtató, olykor basáskodó nagyobbak viselkedése. 
Gyermekünk ott válhat diákcsínyek célpontjává, ahova nem ér 
el a tanárok, felügyelők óvó tekintete (ügyeleti tanterem, öltöző, 
mellékhelyiség, udvar). 

Hívja fel gyereke figyelmét arra, hogy ezeken a helyeken ma-
radjon mindig kortársai közelében, és amennyire lehet, kerülje 
a bajt. Bármilyen konfliktus esetén azonnal szóljon a felügyelő 
tanárnak, kérjen segítséget! 

Fontos, hogy tanévkezdéskor is sokat beszélgessünk a gyer-
mekünkkel, bátorítsuk őt arra, hogy ossza meg velünk a gond-
jait, amelyek megoldásában talán segíteni is tudunk. Ha problé-
ma adódik, ne hagyjuk, hogy súlyosabbá váljon, elmérgesedjen. 
Szükség esetén azonnal jelezzünk a tanároknak, pedagógusok-
nak! 

Biztassuk a gyermekünket arra, hogy az esetleges konfliktu-
sait ne tettleg, inkább ésszel rendezze.

Ki az idegen?
Sok gyerek számára az iskolakezdés az első olyan alkalom, 
amikor felügyelet nélkül, egyedül fog közlekedni közterüle-
ten, így óhatatlanul kapcsolatba kerül majd idegenekkel. Tu-
datosítsuk a gyerekben, hogy idegen személy az:
aki nem családtag; 
akit nem ismer név szerint;
akivel neki, illetve a családjának nincs állandó kapcsolata.
Lehetőség szerint ne álljanak szóba idegenekkel!   

BízzunK az egyenruháBan!
Hangsúlyozzuk a gyermekünknek, hogy baj esetén az egyen-
ruhás rendőrtől mindig bátran kérhet segítséget!
Érdemes a szülők mobilszámát a gyerek emlékezetében rögzí-
teni, illetve papírra feljegyezve a zsebében vagy a táskájában 
is elhelyezni.

A nyári napsütésben még hajlamosak vagyunk elfeledni, de a naptár kegyet-
len valósága ráébreszt, hogy elmúlt a nyár, véget ért a vakáció, és szeptem-
ber 1-jén újra becsöngettek az iskolákba. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
általános és középiskoláiban közel 11 ezer diák kezdte meg a 2016/17-es 
tanévet.
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8 Hasznosan telt a szünidő itthon és a határokon túl isSzabadidő

�a sportos nyarat ked-
velő diákok körében 
rendkívül népszerű volt 

a Városgazda Utánpótlás 
akadémia sportágválasztó 
tábora. az akadémia összes 
turnusán másfélszer annyian 
vettek részt, mint tavaly.

kErékgyártó györgy   

Az egész nyarat sporttal tölthette az a kerü-
leti gyerek, aki az aktív pihenés híve – akár 
több sportágat is kipróbálva, a városgazda 
Utánpótlás Akadémia ugyanis öt különbö-
ző tematikájú tábort indított a szünidő alatt. 
Aki a sportágválasztó táborba jelentkezett, 
számos lehetőséggel ismerkedhetett meg egy 
turnuson belül.

– A sportágválasztó tábor újdonság 
volt – mondta Kissné Baumann Gizella, az 
akadémia szakmai igazgatója. – Naponta 
két sportágban tehették próbára magukat 
a résztvevők, vagyis az összes szakosztály 
képviseltette magát, és ezenfelül egy kis te-
niszezésre is volt lehetőség.

Ha nem is ennyire széles, de bőséges kí-
nálatból választhattak a küzdősporttábor 
résztvevői is, hiszen egymástól eltérő harc-
művészeti formákat próbálhattak ki. A töb-
bi táborban a labdarúgás, az úszás egy kis 
vízilabdával, illetve a strandlabdarúgás állt 
a középpontban.

– Egy kis úszás, strandolás természetesen 
a szárazföldi sportágat művelők idejébe is 
belefért. Ezt nem volt nehéz megszervezni, 

hiszen a vilmos Endre Sportcentrum mel-
lett a Bókay-kert adott helyet az egymással 
sokszor párhuzamosan futó táboroknak – 
magyarázta Kissné Baumann Gizella. – Az 
időjárás miatt egyszer csalódtunk. A sport-
ágválasztókat elvittük volna egy kenutúrára 
is, de a hirtelen leszakadó eső miatt végül 
egy mozielőadáson kötöttünk ki.

A legtöbb turnust a labdarúgók számára 
indították, a legnépszerűbb a strandlabdarú-
gó-tábor volt, ahol a három turnusban több 
mint 90 gyerek sportolt. Bár az akadémia 
nyári táborai mindenki számára nyitottak, 

arra is lehetőség volt, hogy az egyik turnust 
edzőtáborként tartsák meg a futballisták szá-
mára. A siker amúgy egyértelmű, hiszen míg 
tavaly összesen 234, addig idén 346 gyerek 
jelentkezett az akadémia táboraiba, vagyis 
másfélszer annyian, mint az elmúlt évben.

– A hagyományoknak megfelelően vala-
mennyi turnust közös bográcsozással zártuk 
a Bókay-kertben, és ezekre a szülők is hiva-
talosak voltak – mesélte a szakmai igazgató. 
– Ez magától értetődő, hiszen az akadémia 
célja a sportos életmód népszerűsítése mel-
lett kezdettől fogva a közösségépítés is.

Foci, úszás 
és strAndolás
Rendkívül népszerű volt a sportágválasztó tábor
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Testvérvárosi 
összefogás 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat idő-
sekért-Fiatalokért Közalapítvány alkotó- és gaszt-
ronómiai tábort szervezett a nagy családban élő és 
a kiemelkedően tehetséges kerületi gyermekeknek. 
A helyszín júniusban Balatonakali, augusztusban 
Balatonfenyves egyik korszerűen felszerelt vízparti 
táborhelye volt. 

A Xviii. kerületi diákokkal az önkormányzat támogatásával évek 
óta együtt táboroznak a körösfői testvérvárosból érkező diákok a 
Balaton déli partján. A gyerekek mindig remekül érzik magukat, 
és alig várják a következő nyarat, hogy újra együtt tölthessenek el 
egy hetet a „magyar tengernél”. 

– A Kondor Béla Közösségi Házzal együtt szervezett tábor cél-
ja, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben új ismereteket 
sajátítanak el az egészségvédelem, a konyhatechnológia, a háztar-
tási ismeretek, a gazdálkodás, a kézműves technikák területén – 
mondta Diráné Huszár Gertrúd táborvezető, a közalapítvány ku-
ratóriumának titkára.

A körösfői általános iskola igazgatója, Antal István is elkísérte 
diákjait a balatonfenyvesi táborba. 

– Felejthetetlen élményekben volt részünk – fogalmazott az 
igazgató. – A programok, mint mindig, most is nagyon jók vol-
tak. Örömmel töltött el, hogy mekkora szeretettel és odaadással 
vártak bennünket. 

A Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének elnöke, 
Halászné Barna Krisztina segítőként vett részt a táborban. 

– Nekem a legnagyobb kihívást a nagyüzemi mennyiségben 
történő kürtőskalács-készítés jelentette – mondta mosolyogva. 

Csetneky Máté, a Darus utcai iskola diákja így lelkendezett:
– A szállásunk és a programok is nagyon jók voltak, és új ba-

rátokat is találtam. 
Ê Fülep E. 

Sarkad meglepetései
Már a második generáció ismerkedhet meg a Békés 
megyei sarkaddal, hiszen 26. éve szerveznek kerületi 
pedagógusok nyári tábort az alföldi városba. A vaká-
ciózás ezen lehetősége olyannyira közkedvelt, hogy 
az elmúlt több mint negyedszázad során közel 6000 
gyermek és tanár vett részt a programban. 

A legdélebbi hajdúvárosban idén 3 kerületi iskolából – a Kan-
dóból, a Pirosból és a Szencziből – több turnusban mint-
egy 200 tanuló üdült. Sokan nem is gondolnák, hogy Sarkad 
adottságai vetekednek a jóval ismertebb települések kínálatá-
val, pedig a közeli Szanazug, Gyula vagy Békéscsaba sokszínű 
programkavalkádhoz nyújt hátteret.  

Még felsorolni is nehéz lenne, hogy az elmúlt 25 év során 
hányféle programot szerveztünk a gyerekeknek – mondta a tá-
bor főszervezője, Dóka György. – A lovaglást, az éjszakai sze-
kerezést, az íjászatot, a sportlövészetet, a kajakozást-kenuzást 
Szanazugban, a mozizást Békéscsabán, a csúszdaparkot és a 
fürdést a gyulai termálfürdőben mindig várják a gyerekek, de 
rendre újabb programokat is kitalálunk. A tavalyi kalandpark 
után idén a leutazás monotonitását egy cserkeszőlői fürdéssel 
szakítottuk meg, az utolsó nap attrakcióját pedig a sarkadi tűz-
oltóság interaktív bemutatója jelentette. A legfontosabb célunk 
az volt, hogy a gyerekek fáradtan, lebarnulva és jóllakottan tér-
jenek haza. A szállás és az étkezés magas színvonaláról a sarkadi 
önkormányzat és az egyik helyi étterem gondoskodott.

A vakációs program megvalósulását a szülők és az iskolai 
alapítványok támogatása mellett a Dover nyelviskola, a Ma-
gyar Termék Nagydíj Tanács és az Alpiq-csoport segítette. A 
három tábor szervezője és lebonyolítója Dókáné Kőnig Mária, 
Szepesiné Kőnig Zsuzsanna, Tenke Zsuzsanna, váci Piroska, 
Gergely Tünde, Dóka Emese, imréné Farkas Katalin és Dóka 
György volt.

Ê s. N. Zs.

Kerületi művészek 
Obzorban
A testvérvárosi kapcsolatok művészeti irányú elmé-
lyítését szolgálta a magyar és bolgár festő- és szob-
rászművészek júniusi obzori találkozója. A Fekete-
tenger partján fekvő kisvárosban tett látogatás során 
a résztvevők  Bulgária néhány történelmi nevezetes-
ségével is megismerkedhettek.

– Legfőbb célunk az volt, hogy találkozzunk az obzori polgármes-
teri hivatal vezetőségével és kulturális munkatársaival. A Xviii. 
kerülettel való kulturális együttműködésre tett javaslatunk igen 
kedvező visszhangra talált, ugyanis az obzoriak évek óta szervez-
nek művészeti találkozókat különböző országokkal, de mivel ma-
gyar részről eddig nem volt érdeklődés, a meghívás is elmaradt. 
Most Obzor város polgármestere személyesen hívott meg minket 
a szeptemberi szemináriumra – számolt be az utazásról a prog-
ram főszervezője, Marinova Petranka Ivanova, a Xviii. kerületi 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. 

A találkozón a kerület képviseletében részt vett Császár Bíró 
Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője, Gendova Miroljuba 
festőművész, Papp Mina művészettörténész, Kirilova Ljubka szob-
rászművész, Lozeva Christina szervező, kulturális munkatárs.

Gendova Miroljuba utoljára hatéves korában járt Obzorban. A 
festőművésznek szinte csak a tenger maradt meg az emlékeiben, 
és sok év után az ismételt találkozás a hatalmas vízzel eufórikus 
hatást váltott ki belőle.

– Az eltelt évek alatt folyamatosan fejlődtem, tanultam, tovább 
építettem esztétikai ízlésemet, és most teljesen más szemmel né-
zek erre a természeti csodára. Nem csupán a különböző napszak-
ok és órák eltérő hangulatában látom a változásait, de minden 
egyes pillantással a tengernek egy új, egészen más arcát vélem 
felfedezni. Minden bizonnyal e sokarcú, változékony természete 
miatt vonzza az alkotókat, akik így mindig képesek újabb és újabb 
témát találni művészetük inspirációjául. Egyszer vad és veszélyes, 
máskor nyugodt és gyengéd, az eltérő tónusok és színárnyalatok 
kavalkádjáról nem is beszélve. Még az is ellenállhatatlan vágyat 
érez a lefestésére, aki soha életében nem fogott ecsetet a kezébe.

Ê Puskás A.

Megirigyelték a szülők 
a gyerekek útját
ritka, hogy a szülők járjanak a gyerekek nyomdokain. 
Pedig az Eötvös iskolában éppen ez történt idén au-
gusztus elején. A felnőtteknek annyira megtetszettek 
lányaik, fiaik erdélyi úti beszámolói, hogy ők is szeret-
ték volna felkeresni ugyanazokat a helyeket.

– A Határtalanul pályázatnak köszönhető minden – mondta Kuba 
Gábor iskolaigazgató. – Ez lehetőséget ad arra, hogy a 7. évfolyamos 
gyerekek jelentős állami támogatással látogassanak el a határon túli 
területekre. A mi iskolánk hosszú ideje él ezzel a lehetőséggel.

Az osztályok már hatodikban készülődni kezdenek. így történt 
ez két esztendeje, az akkori 6. b-vel is.

– Már amikor az utat terveztük, meglepődtek a szülők, hogy mi-
lyen csodálatos helyekre készülünk, és nagyon sajnálták, hogy ezen 
az utazáson ők nem vehetnek részt – mesélte az igazgató.

Hazatérve – élményeik hatására – mesélni kezdtek az útról, és 
előkerültek az ott készült fotók is. Az úti beszámolók a jelek sze-
rint erős vágyakozást keltettek a szülői közösségben, mert egy évvel 
később azzal a kéréssel álltak az igazgató elé, hogy szervezzen szá-
mukra is egy utat, közösen vállalják annak minden költségét.

– Nagyon meglepett, hogy ekkora érdeklődést váltott ki az uta-
zás, és örömmel vállaltam a szervezést. Kedvenc szálláshelyünkön, 
a tusnádfürdői Szent Kristóf Panzióban foglaltunk szállást, onnan 
tettünk hosszú túrákat Erdély látnivalóihoz.

Az utazás felejthetetlen élmény volt mindenki számára.
– Negyvenheten utaztunk, a csoport nagy része szülőkből állt, 

de voltak olyan nyolcadikosok, akik újra eljöttek az egy évvel ko-
rábbi nyaralás után, sőt akadt, aki a testvérét is elhozta. És velünk 
tartott néhány kollégám is. Útközben derült ki, hogy a szülők túl-
nyomó többsége még soha nem járt Erdélyben. Ha közvetetten is, de 
a Határtalanul pályázatnak köszönhető tehát, hogy érett emberek is 
megismerhették ezt a természeti és kulturális értékekben bővelkedő 
csodálatos vidéket – összegezte Kuba Gábor.

Ê kgy
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Megszépült 
a pihenőpark
Kellemes helyszíne lehet a havanna-la-
kótelepen felújított pihenőpark egy kis 
sétának, aktív pihenésnek vagy akár 
családi, közösségi pikniknek is. 

A Kondor Béla sétányon, az Agapé Gyülekezet 
háza melletti területen a múlt évben átadott 
játszótérhez kapcsolódó bővítésről Havasi Zol-
tán önkormányzati képviselő elmondta, reméli, 
hogy elnyeri az itt élők tetszését, és magukénak 
fogják érezni ezt a kis parkot.

– Tavaly kezdtünk el egy programot a lakó-
telepen, aminek megvalósításában az itt műkö-
dő Jövő ifjúságáért Egyesület segített. Akkor a 
Csontváry utcában újítottunk fel egy játszóteret, 
és a közösségi munka idén folytatódott. A pi-
henőparkban kitisztítottuk a bográcsozóhelyet, 
virágokat, fákat, bokrokat ültettünk, és új vi-
rágágyásokat is készítettünk. A cél egyértelmű-
en az volt, hogy ha a gyerekek lemennek a ját-
szótérre, akkor a szülők se maradjanak mindig 
otthon, hanem például egy-egy hétvégén kultu-
rált körülmények között rendezhessenek közös 
főzést, pikniket. 

A képviselő bízik abban, hogy a lakótelepen 
élők magukénak fogják érezni a parkot, és hogy 
a kertészkedést kedvelők a gondozásában is szí-
vesen segítenek majd. 

– vannak biztató jelek, például a park felújí-
tásán felbuzdulva a lakótelep egy másik részén a 
helyiek egy játszóteret tettek rendbe. A Havan-
na alapvetően szépen fejlődik, és jó érzés, ha az 
itt élők a sajátjuknak tekintik, és hozzá akarnak 
járulni a fejlődéséhez. Az önkormányzatnak 
is vannak további tervei a pihenőpark mellet-
ti zöldterülettel. Elképzelhető egy szabadtéri 
fitneszpark létesítése is, de mindenképpen arra 
törekszünk, hogy ez a terület se maradjon ki-
használatlanul – hangsúlyozta Havasi Zoltán. 

Ê P. A.

Hetvenéves 
a gimnázium 
galgóczy Zoltán alpolgármester, aki 
korábban maga is a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek gimnáziumá-
ban tanított, köszöntötte szeptember 
1-jén a pedagógusokat az iskolában 
annak alkalmából, hogy 70 éve indult 
útjára a felnőttek gimnáziuma a tele-
pülésen. 

Az elődök előtt is tisztelegve, Galgóczy Zoltán 
az önkormányzat nevében virágcsokor kíséreté-
ben emléklapot és egy faliórát adott át Grünvald 
Máriának, az intézmény igazgatójának. Az is-
kola egyúttal 700 ezer forintot is kapott a 70. 
évfordulóra. 

– Kettős ünnep ez, legalábbis nekem – 
mondta Grünvald Mária. – Én harminc éve va-
gyok a pályán, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek Gimnáziumát pedig 1946-ban 
alapította az akkori kultuszminisztérium.
Más néven és különböző helyszíneken mű-
ködtünk. Ma is előfordul, hogy Dolgozók 
Gimnáziuma néven keresik az intézményt. 
Jelenleg a Kondor Béla sétány 10. alatt, a 
Csontváry iskolában találnak meg bennünket.  
Az iskolában idén is 18 osztályt indítanak, köz-
tük négy 9., négy 10., öt 11. és öt 12. osztályt. A 
felvételi most zajlik, így nehéz létszámot monda-
ni, de tavaly is több mint ötszázan tanultak itt. 
Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy a jó munka 
legfontosabb ismérve az, hogy hány ember tud 
leérettségizni az intézményben. A múlt év őszén 
százan, idén tavasszal 121-en jelentkeztek a vizs-
gára, akiknek többsége sikeresen vizsgázott.

– Állíthatom, hogy iskolánk legnagyobb 
erőssége a személyi állomány: a pedagógusok 
és a pedagógiai munkát segítők – tette hozzá 
Grünvald Mária. – Amíg ezt meg tudjuk tar-
tani, akármennyire szűkösek is az anyagi és a 
műszaki feltételek, sikeres lesz az iskolánk, és 
jönni fognak a diákok.

Ê F. E. 

Ecset és empátia 
kéz a kézben
Kellemes meglepetés érte az ügyes-
bajos dolgaikat intéző kerületi lakoso-
kat augusztus 23-án délután a város-
háza galériában. A Jobbágyi-homolya 
Jenő műveit bemutató kiállítás meg-
nyitójának vendégei lehettek.

– Az önkormányzat leglátogatottabb helyén 
kiállított festményekkel lehetőségünk van a 
hivatalba belépőknek is megmutatni a mű-
vész életművének fontos alkotásait – mondta 
köszöntőjében Ughy Attila polgármester. – így 
válhat közkincsé egy szellemi táplálék, amely-
nek kezelése és bemutatása önkormányzatunk 
kiemelt, örömteli feladata. És hogy a művész 
özvegyének hálószobáját díszítő két kiállított 
festmény szomorúan üres helyét rövidebb-
hosszabb időre pótolhassuk, Éva asszonynak 
tisztelettel átnyújtok két reprodukciót.

A kiállítást megnyitó Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár a festőművészhez 
és feleségéhez fűződő baráti kapcsolatát emelte 
ki. 

– Jobbágyi-Homolya Jenő minden kiállítási 
lehetőséget megtiszteltetésnek vett, olyan helye-
ken is bemutatta alkotásait, ahol „finnyásabb” 
művésztársai nemigen állítottak ki. Érthető 
tiszta művészetét megosztotta az elesettebb 
élethelyzetben élő embertársaival is. Sokrétű te-
hetsége mellett empatikus lénye, hozzáállása is 
példaértékű – tette hozzá.

A művész özvegye, Kovács Éva visszaemlé-
kezéséből sugárzott az optimális párkapcsolat 
három alappillére, azaz a szerelem, a szeretet és 
az egymás iránti tisztelet.

– Férjem nehéz sorssal indult neki a férfi-
kornak. 1963-as esküvőnket követően minden 
örömben és bánatban osztoztunk. Ezzel a sze-
retettel felvértezve a megoldások is könnyebben 
jöttek. Egészen haláláig egy pestszentlőrin-
ci kertes házban alkothatott. 2005-től immár 
egyedül rendezgetem a hagyatékát.

Ê gönczöl A.

Gigosz meséje
Az Artashat Örmény nemzetiségi szín-
ház augusztus 28-án gigosz című elő-
adásával ablakot nyitott egy más, ed-
dig sokak számára ismeretlen színházi 
kultúrára. Már a Kondor Béla Közössé-
gi ház színháztermének látványa hat-
van percre örménnyé varázsolt – kö-
szönhetően az örmény népviseletnek, 
díszítőtárgyaknak, aláfestő zenének.

Gigosz meséje három örmény lányról és az ő 
hétköznapi életükről szól. Ám mindeközben 
történik valami, valami rendkívüli: a lányok 
bátorságuk és vágyaik próbájának lesznek ki-
téve. váratlan kalandokkal tarkított utazásukat 
ábrándos zene kíséri. De vajon sikerül-e meg-
menteniük Gigoszt, álmaik megtestesítőjét? 
Erre a kérdésre ezen sorok között ne keressék a 
választ… Mint a krimik esetében, itt sem vol-
na elegáns dolog felfedni a főbűnös személyét. 
Akiknek mégis álmatlan éjszakákat okoz Gigosz 
sorsa, azoknak a közeljövőben lehetőségük lesz 
még megnézniük az előadást.

A szoros kerületi kötődésről Nazarjan Ham-
let, a Xviii. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke mesélt: 

Szívügyünk az örmény kultúra bemutatása. 
Ennek egyik állomása ez a kerületi előadás. Na-
gyon büszkék vagyunk színházi csapatunkra, 
ennyi elfogultságot nézzenek el nekünk. remé-
lem, a jövőben sok-sok kerületi és nem kerületi 
barátunkkal találkozhatunk egy-egy örmény 
rendezvényen.

A darab írója Tamás Tothion, zenéjét Kecs-
keméti Gábor és Juhász Endre szerezte. Az elő-
adás főszerepeit Koncz Eszter, Karpelián Alexa 
és Keller Linda játszotta.

Ê g. A.

A legjobb lecsó görög utat ért 
A lakatos lakótelep Környezetéért Egyesület szeptember 4-én rendezte meg a ha-
gyományos lakatos-napot. A helyszín – mint mindig – a nefelejcs utca és a laka-
tos út sarkán lévő görögdomb volt.

Kellemes, napsütéses idő és remek hangulat 
várta azokat, akik a 14. Lakatos-napot válasz-
tották vasárnapi programul. 

A látogatókat és a főzőverseny résztvevő-
it Csörnyei Ferencné, az egyesület elnöke, a 
rendezvény lelke és motorja üdvözölte, majd 
Lévai István Zoltán alpolgármester mon-
dott köszöntőt.. A délelőtt folyamán a Szi-
várvány óvoda apróságainak tánccsoportja, 
az Eötvös iskola ének- és zenekara, a gye-
rekek kedvence, Moha bácsi, vagyis Mohai 
Tibor, az iskola pedagógusa, valamint a 
Tébláb Alapfokú Művészeti iskola néptán-
cosai és a Bubik istván Művészeti iskola 
növendékei szórakoztatták a nagyérdeműt.   
A kicsik a szokásos játékok mellett belülről 
is megtekinthettek egy tűzoltóautót, aminek 
nagy sikere volt. 

Mindeközben megkezdték az előkészülete-
ket a lecsófőző verseny résztvevői.

Az idén nyolc csapat nevezett be, amelyek 
mindegyike maga hozta a paprikát, paradicso-
mot, hagymát, a kolbászt és a többi hozzávalót. 

Azok sem unatkoztak azonban, akik nem 
vettek részt a főzésben. Akinek kedve volt, kör-
nyezetvédelmi totót tölthetett ki, vagy megmé-
rethette a koleszterinszintjét és a vérnyomását. 

A déli műsorszünetben ingyenes lecsókós-
tolóval várták a vendégeket, akik finom boro-
kat is kóstolhattak. 

Délután a program sztárvendégeként Peter 
Srámek, a rising Star című tehetségkutató té-
véműsor egyik felfedezettje adott koncertet.  

A totót helyesen kitöltők közül kisorsolt két 
nyertesnek egy-egy kerékpárt adott át Kucsák 
László országgyűlési képviselő és Lévai istván 
Zoltán alpolgármester. A legfinomabb lecsót 
főző csapat egy kétszemélyes tíznapos görögor-
szági utazással lett gazdagabb. 

A színpadi programot a Pedrofon együttes 
retrokoncertje zárta. 

A rendezvényen részt vett Torma Beáta 
önkormányzati képviselő és a Xviii. kerületi 
rendőrkapitányság vezetője, Minyóczki Árpád 
rendőr alezredes is..

Ê Fülep E.

A tanévnyitóknak általában megszokott a for-
gatókönyve, az újdonsült elsőosztályosok kicsit 
megilletődve, az újdonság iránti várakozással a 
szemükben ülnek a padon, mögöttük a nagyob-
bak rutinosan hallgatják az ünnepi köszöntőt. 
Ez nagyjából most is így történt, egy kis kivé-
tellel. 

A Kandó iskola igazgatója, Magyar Márta és 
a helyettese, Kiss Éva Mária után Lévai István 
Zoltán alpolgármester köszöntötte a diákokat 
és a vendégeket. Ezt követően Óberling József 
rendőr ezredes, az OrFK Közlekedésrendészeti 
Főosztályának vezetője mondandóját humor-
ral fűszerezve szólt a diákokhoz, majd három 
kerékpárt és ajándékcsomagot adott át az isko-
lának, a Xviii. kerületi rendőrök pedig az első 
osztályosoknak ráadásként lufit is. 

Az ünnepség után a legkisebbek az iskola elé 
vonultak, és egy kis fotózkodás után rendőri kí-
sérettel csoportosan átkeltek az úttesten, majd 
vissza. 

– Különleges nap ez a mai az iskola életében 
– mondta Magyar Márta. – A pedagógiai prog-

ramunk és a helyi tantervünk része, hogy a gye-
rekeket megtanítsuk a közlekedésbiztonságra 
és kulturált közlekedésre. Ez nemcsak elméleti 
ismereteket jelent, hanem gyakorlatiakat is. ősz-
szel és tavasszal az iskolai tanpályán gyakorolják 
a diákok a közlekedést.  

Az igazgatónő büszkén számolt be arról, 
hogy a Kandó iskola 2014-ben bekapcsoló-
dott az Európai Unió által támogatott STArS 
(Sustainable Travel Accredited and recognised 
Schools) programba, amelynek keretében a diá-
kokat, a tanárokat és a szülőket a fenntartható 
közlekedési módok igénybevételére ösztönözik. 
A Kandó a legsikeresebb magyarországi általá-
nos iskolaként ezüstcsillagot kapott (az aranyat 
akkor nem osztották ki), az idén pedig megsze-
rezte az arany minősítést.

A tanévnyitó ünnepségen részt vett Minyóczki 
Árpád rendőr alezredes, a BrFK Xviii. kerüle-
ti rendőrkapitányságának vezetője és Gulyán 
Károly, a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú 
Alapítvány kurátora is. 

Ê Fülep E.

Tanévnyitó rendőri kísérettel
A Kandó téri általános iskola rendhagyó tanévnyitó ünnepséget tartott szeptember 
1-jén az orFK részvételével.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Tizedszer rendezte meg szolgálótáborát az Agapé Gyülekezetegyház

�a címben olvas-
ható két szót 
erősítette meg 

augusztus 22. és 28. 
között a pestszentlő-
rinci agapé gyüleke-
zet. a szolgálótábor 
keretében a felekezet 
fiataljai azoknak aján-
lották fel a segítsé-
güket, akik igényt 
tartottak arra. a 
munkájukért csupán 
egy „isten fizesse 
meg” volt a köszö-
net, de mindenki 
boldog és elégedett 
volt ennyivel.

 
végigsétálva a hosszú Kondor 
Béla sétányon, nem láthatunk 
semmi különöset, csupán lakó-
telepi házakat, rendezett kör-
nyezetet. Ám ha belépünk a sé-
tány 18-as számú házába, más 
világba csöppenünk. Olyanba, 
ahol a szeretet és a mosolygós 
arc az úr, ami, tudjuk jól, nagy 
kincs manapság, amikor a világ 
nagyobbik fele arra törekszik, 
hogyan ne szeresse az ember-
társait.

Úgy szaladt el a Perjesi Ist-
vánnal, az Agapé közösség lelki-
pásztorával, Paul Hendersonnal, 
a lőrinci gyülekezet vezetőjével 
és az ifjú önkéntesekkel eltöltött 
néhány óra, hogy azt hihette az 
ember, régi ismerősök között 
van. 

szeretet – 
személyesen
Paul Henderson szerint jó be-
szélni a szeretetről, de ennek 
csak akkor van hatása és értel-
me, ha azt személyesen adjuk át 
azoknak, akik meg akarják élni.

– A legfontosabb az, hogy 
naponta érezhessük, van értel-
me annak, amit teszünk. Nincs 
ebben semmi bonyolult, ellen-
kezőleg, nagyon is egyszerű: se-
gítünk azoknak és azokon, akik 
rászorulnak, akik kérik, mert 
egymaguk nem tudják megol-
dani a számunkra egyszerű, ne-
kik azonban nehéz hétköznapi 
dolgokat – mondta az Egyesült 
Államokból elszármazott Paul, 
aki mára már nem is csak félig 

magyar, hanem teljesen az. ide 
nősült, itt él már több mint két 
évtizede, és oly hibátlanul beszél 
magyarul, hogy azt közülünk is 

sokan megirigyelhetnék.
Perjesi istván büszke lehet 

az elvégzett munkájukra, mert 
az ifjú agapésok nem kevés órát 

töltöttek el kétkezi munkával 
azoknál, akik kérték ezt. 

– A körülbelül 350 lelket 
számláló gyülekezetből ötven-

nél többen vállalták ezt az ön-
kéntességet. Nem kellene hang-
súlyoznom, hogy fiatalokról van 
szó, mégis megteszem, mert ők 
a nyári szünidejükből áldoztak 
munkát és időt arra, hogy a rá-
szorulók mosolyogva csukják be 
utánuk az ajtót – tudtuk meg a 
gyülekezet vezetőjétől, aki felso-
rolta a munkákat is, amelyekkel 
könnyebbé tették sok ember sok 
napját.

Nem volt rövid a lista. Ha 
kellett, nagytakarítást végeztek 
az idős embereknél, kicserélték 
a csaptelepet, a villanykörtéket, 
és szükség esetén új ajtókat is 
felszereltek. De hogy kijöjjünk a 

négy fal közül, kivették a részü-
ket a lakótelepi családi pihenő-
park megszépítéséből is.

S hogy milyenek ezek a gye-
rekek, ezek a fiatalok?

aKiKneK más 
az értéK
A „műszak” után találkoztam 
velük a gyülekezet ebédlőjében, 
s mondhatom, pontosan olya-
nok, mint mi. illetőleg mégsem, 
mert ők jobban tudják nálunk, 
hogy a szeretet, a másik meg-
segítése nem szavakból, hanem 
tettekből áll. Meg abból, amit 
az egyikük olyan szépen fogal-
mazott meg: „Nem Nike-cipők 
kellenek, hanem értékek…” 

tettekkel szeretni
„Nem Nike-cipők kellenek, hanem értékek”
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rendről, fegyelmezettségről árulkodtak 
már a szentmisét megelőző percek is a temp-
lomkertben. Mindenki tudta a dolgát, min-
denki arra figyelt, amire, akire kellett. így az 
igazgatónőre, Szabóné Farkas Évára is, mert 

ő olyan elánnal és precizitással magyarázta 
el a diákok tennivalóját, hogy azt nem lehe-
tett nem megjegyezni. Bizonyára megjegyzi 
a tanév első találkozását az iskola vezetőjével 
az a lányka is, aki késve érkezett.

– Öt percet késtél… – mondta az igaz-
gatónő szigorúan a megszeppent diák-
nak. De talán ezen a napon, még az első 
becsengetés előtt, virtuális maradhatott a 
feddés… 

Tudta a helyét az a 8. osztályos fiú is, 
akit az a megtiszteltetés ért, hogy ő vihette 
be a templomba az iskola zászlaját.

– Ez csak egyszer, az utolsó évfolyam-
ban adatik meg, így persze hogy izgulok 
– mondta a zászlóvivő, de aztán a léptein 
nyoma sem volt ennek.

Akiknek minden mozdulatán látszott, 
hogy életük nagy napjához érkeztek, azok 
az elsősök voltak. Fehér ingecskében, sötét 
szoknyában vagy nadrágban várták, hogy 
bevezessék őket a templomba az időseb-
bek, akik több éve koptatják már az iskola 
padjait.

Az elsősök voltak az elsők, s túlzás nél-
kül leírható: az angyali félmosoly mellett 
nagy-nagy megilletődöttség vezette a lép-
teiket. Az első sorba kísérték őket, a nekik 
kijáró apró székekig, hogy jószerével az 
oltárról láthassák, mi történik az oltárnál, 
mit mond, hogyan köszönti őket a plébá-
nos atya, aki pedagógiából rögvest megér-
demelt volna egy jelest.

Köszöntőjének első mondatával ugyanis 
megnyugtatta a frissen érkezetteket:

– Nemcsak ti, én is új vagyok itt, majd 
segítjük egymást…

(Ehhez hasonló mondat hangzott el ii. 
János Pál pápa szájából az 1978-as megvá-
lasztása után a Szent Péter-bazilika erkélyé-
ről elmondott első beszédében. Százezrek 
fogadták a szívükbe akkor a Szentatyát…)

Ennyien biztosan nem voltak a Batthyá-
ny utcai templomban, de hogy sokaknak 
tetszett, amit mondott, az biztos. Miként az 
is, hogy párbeszédet kezdett az oltár előtt a 
gyerekekkel, akik az első percek félénksége 
után már annyira jelentkeztek az „első fe-
lelésre”, hogy majd kiestek a padokból.

Azt hiszem, már most valamennyi 
„lőrinces” diák a szívébe zárta az atyát… 

ANGyALi 
FÉLMOSOLyOK

A körülbelül 350 lelket számláló gyülekezetből ötvennél többen vállalták ezt az önkéntességet 

AgAPé-tÖrténElEM
az „agapé” szó a bib-
liában isten termé-
szetfeletti, feltételektől 
mentes szeretetét fejezi 
ki. az agapé gyülekezet 
központja budapesten, 
pestszentlőrincen van, az 
egyházközpont egyben 
az alapító pestszentlőrinci 
agapé gyülekezet szék-
helye is.
a története néhány évre 
nyúlik vissza. előtörténete 
a magyarországi baptista 
egyházhoz kapcsolódik, 
amelynek perjesi istván 
1988-ban lett a lelki-
pásztora. az ő hatására 
fordult a gyülekezet egyre 
inkább a karizmatikus-
pünkösdista eszmék és 
gyakorlat felé. a gyüle-
kezet jelentős része, a 
lelkipásztorát követve, 
1995-ben alapította meg 
önálló felekezetként az 
agapé gyülekezetet. az 
ezt követő években más 
baptista közösségek tagjai 
közül is többen csatlakoz-
tak az új felekezethez.

NyugállomáNyba 
paRaNcsolta 
a betegség

 
Augusztus 1-jétől nyugállományba került Benke istván 
atya, az árpád-házi szent Margit-templom plébánosa.

Erdő Péter bíboros esztergom–
budapesti érsek, egészségi állapotá-
ra tekintettel, augusztus 1-jei hatály-
lyal nyugállományba helyezte Benke 
istván címzetes apát urat.

– Nem volt más választásom, 
nem bírtam tovább a szolgálatot – 
mondta a 63 éves atya, aki a test-
véréhez költözött Tóalmásra. Hiva-
talosan jeleztem Erdő Péter bíboros 
úrnak az elhatározásomat, aki el-
fogadta ezt, s nyugállományba he-
lyezett. Bizonyára nemcsak a kérel-
mem alapján, hanem azért is, mert 
nemegyszer beszélgettünk az egész-
ségi állapotomról, ezért belátta: így 
nem tudom ellátni a szolgálatot.

– Szabad-e megkérdezni, hogy 
milyen betegség parancsolta nyug-
díjba?

– Sajnos nem is egy. Több bélműtéten estem át, tavaly beültet-
tek egy csípőprotézist, s ezek mellett gondjaim vannak a csigo-
lyáimmal és a vérnyomásommal is.

– Így valóban nehéz…
– Nem volt könnyű meghozni a döntést, hiszen a katolikus 

papoknak, püspököknek 75 év a nyugdíjkorhatára, nekem tehát 
még bőven lett volna szolgálati időm. De nem volt más választá-
som. A plébánia miatt is, a hívek miatt is.

– Hány évet szolgált a Szent Margit Plébánián?
– Pontosan huszonkettőt, gondolhatja, mennyire nehéz volt a 

búcsú.
– Ki szolgál a plébánián ön után?
– Egy fiatal atya, Barabás Bence vette át a szolgálatot, ő lett a 

kormányzó.

A Mária szeplőtelen szíve Főplébánián tartotta ünnepélyes tanévnyitóját 
szeptember 1-jén a szent lőrinc Katolikus általános iskola. Az ünnepi ese-
ményen az intézmény 373 diákja, az iskola vezetősége, tanári kara és sok-
sok szülő vett részt, a szentmisét pedig tampu-Ababei József, a templom 
egy hónapja érkezett plébánosa tartotta.

MilyEn gondolAtoKKAl várJáK AZ úJ tAnévEt? 
szabóné Farkas éva igazgató: 
– izgalommal és várakozással teli feszültséggel, ahogy minden tanév elején. 
várjuk, hogy milyenek lesznek, hogyan veszik fel az iskola ritmusát az elsőseink, 
s már most szorítunk a továbbtanulás előtt állókért. Mindenkinek azt kívánjuk, 
hogy okosodjon, gyarapodjon. Az biztos, hogy a tanári kar minden elvárhatót 
megtesz értük.
szarvas Attila igazgatóhelyettes: 
– nem másokkal, mint minden tanév elején. A célunk az, hogy akkor adjuk át a 
legtöbb tudást, szeretetet és emberséget az ide járó gyerekeknek, amikor az 
éppen kell. A 24. tanév kezdődik a szent lőrincben. Mint ahogy az eddigiek, az 
előttünk álló is sok örömöt tartogat mindnyájunknak. Meg munkát és tanulást.
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 24. 16 óra: Ma-
gyar táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Szeptember 24. 19 óra: 
Magyar táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 25. 11 óra: Az 
Alma Együttes koncertje. 
Belépőjegy: 1900 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, 
zumba, callanetics, gerinc-
torna), valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is lehet 
jelentkezni. 
Keddenként és csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj 700 
Ft/alkalom vagy 3000 Ft/5 
alkalom.
Foglalkozásainkra jelentkezni, 
illetve további információt kapni 
az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház 
nyitvatartása: hétfőtől péntekig 
9–19 óráig. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 
sízést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó kedv 
határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szak-
képzett oktatók, különleges mi-
nőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Szeptember 16. 18.30: PLER-
Budapest–NEKA NB I/B-s férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Szeptember 18. 12 óra: PLER-
Budapest–Salgótarján NB II-es 
férfi bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
Szeptember 25. 8 óra: 
Pestszentimrei SK–Emericus 
férfi kézilabda-mérkőzés
Szeptember 25. 10 óra: 
Pestszentimrei SK II–Farkasok 
férfi kézilabda-mérkőzés
Szeptember 25. 12 óra: 
Pestszentimrei SK–KRSE női 
kézilabda-mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 17–18-án: 
Egész napos nemzetközi 
karateverseny a Budapest- ku-
páért
Szeptember 24. 9 óra: Kangoo 
Fitt Nap

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 12. 14 óra: A 
Tájak-Korok-Múzeumok Egye-
sület irodalmi klubja
Szeptember 14. 16.30: 
KézműveSzerda – madarak
Szeptember 15. 17 óra: A cso-
dálatos ember: lélegzetelállító 
konstrukció. Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása.
Szeptember 21. 

16.30: Társasjátékklub
Szeptember 22. 17 óra: A bo-
szorkányság története, avagy 
ki volt Ádám első felesége? 
Berzsenyi Emese vallástör-
ténész, egyetemi és főiskolai 
oktató előadása.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Gyökereim címmel 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
kiállítása látható szeptember 
közepéig. Szeptember 20-tól 
dr. Balázs István grafikus-festő 
kiállítása lesz megtekinthető.
Internethasználói foglalkozás 
indul 16 órában, délelőttönként 
9–13 óra között. Időpontok: 
(kezdő) október 1., 19., 26., 
november 2. Jelentkezni szep-
tember 6-tól lehet, személye-
sen, a részvételi díj egyidejű 
befizetésével. A részvétel díja 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/
óra, regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtár-
ban!

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 8. 18 óra: Visz-
szapillantás – Buczkó Imre 
festőművész retrospektív 
kiállításának megnyitója
Szeptember 10. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Szeptember 10. 13 óra: A 
Tájak-Korok-Múzeumok Egye-
sület Budapest XVIII. Kerületi 
Nyugdíjas Klubjának jubileumi 
ünnepsége
Szeptember 11. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub – Mária-bál
Szeptember 14. 18.45: Ladie’s 
dance mix
Szeptember 15. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE összejö-
vetele
Szeptember 17. 14 óra: Az 
anyósom olyan ám – Fényes 
György magyarnóta- műsora. 
Szeptember 17. 15 óra: Tere-
fereklub
Szeptember 18. 11 óra: 
Csokikoncert
Szeptember 18. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Szeptember 21. 18.45: Ladie’s 
dance mix
Szeptember 22. 16 óra: Az 
Állami lakótelepről elszár-
mazottak baráti találkozója a 
Kondor Béla Közösségi Ház és 
a Tomory Lajos Múzeum közös 
szervezésében.
Szeptember 25. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 8.30-
kor ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi oktatás. 

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
A Kossuth téri Pavilongalériá-
ban a repülőtér tervezőjét, ifj. 
Dávid Károlyt bemutató kiállítás 
tekinthető meg. Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 10 és 17 óra 
között. A Pavilongaléria szep-
tember 10-én zárva tart.
Felhők felett címmel új repülés-
történeti időszaki kiállítás a 
KÖKI Terminálban (II. emelet, 
az éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás keddtől 
vasárnapig 10–18 óra között 
tekinthető meg. A kiállítás 
szeptember 10-én zárva tart.
Repüléstörténeti kiállítás nyílt 
az Aeropark repülőmúzeum (a 
Ferihegy 2B terminál mellett) 
Il–18-as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hoz-

zá kapcsolódó online térképes 
felület révén a kerület története 
mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elne-
vezéseket is tartalmazó 
– utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.
es/kossuth.html).

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem keddtől szom-
batig 14 és 18 óra között tart 
nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 8. 17 óra: Ingye-
nes jogi tanácsadás. Előzetes 
bejelentkezés szükséges.
Szeptember 9-én 
Barangolóklub – kirándulás, 
önköltséges részvétellel. 
Részletek, további információ 
a reimank@t-online.hu címen 
vagy a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon kérhető.
Szeptember 9. 15 óra: 
Operettdélután nyugdíjasoknak. 
A részvétel ingyenes, a progra-
mot a Városinfó 18 támogatja.
Szeptember 9. 17 óra: A 
gyermekek tánciskolájának 
ingyenes próbaórája
Szeptember 10. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél a Magic 
Duó, belépőjegy: 600 Ft.
Szeptember 12. 17 óra: 
KRESZ-tanfolyam indul
Szeptember 13. 18 óra: Tuda-
tos életmód klub. Téma: a nyár 
kincseinek befőzése. Előadó: 
Kisa Judit, belépőjegy: 400 Ft.
Szeptember 14. 10 és 11 óra: 
Hangszersimogató gyermekek-
nek. Téma: pengetős, ütős és 
népi hangszerek. A programot 
a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatja. A belépés ingye-
nes, de előzetes jelentkezést 
kérünk.
Szeptember 14. 18 óra: 
Szakrális kerámiák – Kamarás 
Kata keramikus kiállításának 
megnyitója. Közreműködik 
Erdélyi György előadóművész 
és Éder György csellóművész. 
A kiállítás szeptember 28-ig 
látogatható. 
Szeptember 17. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. 
Szeptember 21. 10 és 11 óra: 
Hangszersimogató gyermekek-
nek. Téma: billentyűs és népi 
hangszerek. A programot a 
Magyar Művészeti Akadémia 
támogatja. A belépés ingye-
nes, de előzetes jelentkezést 
kérünk.
Szeptember 21. 14.30: 
Mindennapi zene – interak-
tív énekóra iskolásoknak. 
Közreműködik Máté Győző, 
a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának szólóbrácsása és 
kamarazenekara. A programot 
a Magyar Művészeti Akadémia 

támogatja. A belépés ingye-
nes, de előzetes jelentkezést 
kérünk.
Szeptember 22. 17 óra: Ingye-
nes jogi tanácsadás előzetes 
bejelentkezés alapján 
Szeptember 23-án: 
Barangolóklub – kirándulás, 
önköltséges részvétellel. 
Részletek, további információ 
a reimank@t-online.hu címen 
vagy a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon kérhető.
Szeptember 23. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Szeptember 24. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél a Magic 
Duó, belépőjegy: 600 Ft.
Foglalkozásainkra, klubjainkra 
jelentkezni és az időpontjukról 
érdeklődni az elérhetőségein-
ken lehet. 

isMErkEDés 
A HANgsZErEkkEl
Sokszor nem is gondolnánk, 
hogy egy-egy hangszer milyen 
sokoldalú. Különösen igaz ez a 
kevésbé ismert hangszerekre, 
amelyek kézbevétele, kipróbá-
lása talán sosem adatik meg. 
Ezt a hiányosságot igyekszik 
pótolni a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatásával 
induló Hangszersimogató című 
programsorozat. A PIK Házban 
tartott délelőtti programokon 
a pengetős, az ütős és a billen-
tyűs hangszereket mutatják be 
az érdeklődőknek.
Időpontok: szeptember 14. 
és 21. (szerda), 10 és 11 órai 
kezdéssel. 
A részvétel ingyenes, de előze-
tes jelentkezés szükséges.

A kErülEtbEN 
AZ AlMA
Nád a házam teteje, Ma 
van a szülinapom, Táncol 
a Télapó – néhány, a gyer-
mekek körében különösen 
népszerű Alma Együttes 
slágerei közül. Aki szeretné 
élőben hallani a humoros 
dalokat, megteheti, ha 
elmegy a Rózsa Művelődé-
si Házba, ahol ismét fellép 
az Alma.
Időpont: szeptember 25. 
(vasárnap), 11 óra. A belé-
pőjegy 1900 forintos áron 
már kapható.

sZoMbAtoN Nyit 
AZ iMrEi PiAc! 
Szeptember 10-én 8.30-
kor nyit új helyén, a Nemes 
és az Ady Endre utca 
sarkán (Nemes u. 22.) a 
pestszentimrei termelői 
piac. A korábban a Sport-
kastélynál működő piacot a 
könnyebb megközelíthető-
ségre, a környék nagyobb 
forgalmára tekintettel 
helyezték át. A piacot Ughy 
Attila polgármester adja át 
ünnepélyesen, és a nyitás 
alkalmából mustot oszto-
gatnak, illetve különleges 
akciók is lesznek.

ittHoN vAgy!
Az Itthon vagy, Magyaror-
szág Szeretlek! program-
sorozathoz kapcsolódva 
és Szent Mihály napjához 
közeledve szeptember 25-
én, vasárnap 19.30 órakor 
a pestszentimrei Sportkas-
tély mellett tűzgyújtás és 
20 órától tűzijáték lesz a 
kerületrész négy egyház-
községe által rendezett 
ökumenikus családi nap 
zárásaként.

A kerület 
rejtett titkAi
Egészen különleges lesz az a várostörténeti séta, ame-
lyet a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan idén 
szeptember 17-én tartanak a kerületben. 

A Tomory Lajos Múzeum igazgatója, Heilauf Zsuzsanna és a Xviii. 
kerületi Települési Értéktár Bizottság vezetője, Kardos Gábor hat 
éve szervez az országos programhoz kapcsolódóan olyan sétát, 
amelyik a kerület egy-egy kisebb régiójának épített környezetét, an-
nak történetét mutatja be, beszéli el. Az egyre népszerűbb és 2011 
óta az Urbitális Majális rendezvénnyel együtt évi két alkalommal 
megtartott séták előkészítése közben a szervezők szakmai lobbit is 
folytattak a kerületi örökségvédelem kiterjesztése érdekében. Első 
javaslatukat 2011-ben tették, nevezetesen arra, hogy az önkormány-
zat támogassa az egykor a kerület történetében meghatározó Bókay 
család tulajdonában lévő Herrich–Kiss-villa restaurálását és hasz-
nosítását. Az önkormányzat partner volt ebben, és 2016 januárjában 
elkezdődtek a Bókay-kert egyik központi épületeként működő villa 
felújítási munkálatai, amelyek első üteme várhatóan szeptember 17-
ig lezárul. ide költözik a Tomory Lajos Múzeum, ez lesz a kerület 
történetét bemutató tárgyi és írott emlékek feldolgozásának, táro-
lásának, megismertetésének állandó és méltó helyszíne, további bő-
vítéssel pedig a dél-pesti régió új kulturális és múzeumpedagógiai 
központja is lehet. 

A mostani várostörténeti séta alkalmával első ízben tekinthető 
meg a megújult villaépület. A résztvevők meglátogatják a Bókay-
kertben található régi családi borospincét, sétát tesznek a Szent Lő-
rinc-lakótelepen, és felkeresik a Grassalkovich-kápolnát is.

A találkozó szeptember 17-én 15 órakor lesz a villaépület közelé-
ben, a Bókay-kert Makói utcai kiskapujánál. Az ingyenes sétán való 
részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a 290-1585-ös telefon-
számon vagy a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.

Ê k. gy.

szűrőnAP 
A rendelőben!
Az első őszi lakossági szűrőnap ebben az évben szep-
tember 24-én, szombaton 7–13 óra között lesz a Zsebők 
Zoltán szakrendelőben (thököly út 3.).

 A XVIII. kerületi lakosok az alábbi szűrővizsgálatokra jelentkez-
hetnek:
- bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások szűrése)
- onkológia (komplett szűrés)
- laboratórium (vércukor- és koleszterinszint-mérés)
- nőgyógyászat (méhnyakrákszűrés)
- hasi ultrahang (kizárólag időpontra; időpontkérés szeptember 19-
től a 297-1252 vagy a 297-1253-as telefonszámon)
A szűrővizsgálatokon való részvétel nem helyettesíti a már megál-
lapított betegség gondozása miatt szükséges kontrollvizsgálatot, ha-
nem új megbetegedések diagnosztizálására szolgál. A szűrőnapon 
az orvosok nem írnak receptet, és nem adnak beutalót.
A részvétel ingyenes, előjegyzés kizárólag az ultrahangvizsgálatra 
szükséges.

nAPPAli 
holdvilág
A Téry Ödön Túra Club kirándulást szervez szeptember 18-án 
(vasárnap) a Pilis hegység egyik legkedveltebb részének számító 
Holdvilág-árokhoz. A találkozó a Batthyány téren lesz 7.45-kor. A 
12 kilométeres út a Kiskovácsi–Holdvilág-árok–Lajos-forrás–Kő-
hegyi turistaház útvonalon halad, s a végállomás Pomázon lesz.

A túrát Dobosné ildi vezeti, a részvétel költsége körülbelül 
1500 forint. További információ versegi Károlyné Mártitól kér-
hető a 06-20-475-4987-es vagy a 06-70-566-4887-es telefonszá-
mon.

nem állt le 
A vérAdás!
Alaposabb ellenőrzést követően, de továbbra is lehet 
vért adni Budapesten, így a Xviii. kerületben is azt köve-
tően, hogy dunai szúnyogokban is kimutatták a nyugat-
nílusi láz kórokozóját. 

A Magyar vöröskereszt véradásszervezési szakmai vezetője, 
Major János elmondta, hogy az Országos vérellátó Szolgálat tá-
jékoztatása alapján a nyugat-nílusi láz miatt a véradás előtt az 
eddigieknél is részletesebben kérdezik ki a véradókat arról, hogy 
mikor és merre utaztak.

– Munkatársaink azt is megkérdezik, hogy Budapest bizonyos 
területein vagy Magyarország érintett régióiban járt-e az illető, 
és ott csípte-e meg szúnyog. Ha igen, vagy esetleg nem emlékszik 
pontosan szúnyogcsípésre, akkor megkérik, hogy a biztonság 
kedvéért várjon egy hónapot a véradással.

Az éghajlatváltozás miatt néhány éve Görögországban és 
Észak-Olaszországban is megjelentek a nyugat-nílusi vírust ter-
jesztő szúnyogok. Ezért nem újdonság a véradók számára a nya-
ralási, utazási szokásaikról érdeklődő kérdéssor. Ez bővült most 
ki magyarországi helyszínekkel. Az Országos vérellátó Szolgálat 
az ÁNTSZ rendszeres tájékoztatása alapján alakítja, adott eset-
ben szigorítja a véradás szabályait, de nem állította, illetve állítja 
azt le.

Ê P. A.
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 sZolgáltAtás

n AblAkJAvÍtás! WWW.AJtoAblAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH ákos tel.: 06-70-550-0269

n ingatlan felújítás! ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

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

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

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

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MŰAnyAg nyílásZárÓK, redőnyök, szúnyoghálók 
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, 
garanciával. Tel.: 0630-849-4294

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

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-
0797, 06-20-922-1629

n hŐsZigEtElés! KülsŐ hŐsZigEtElés (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a 
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n AsZtAlos JAvítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-
92-13

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

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,   285-34-88,   06-30-9-50-17-17  www.
megoldasszerviz.hu

 ingAtlAn
n Pestszentlőrincen, lónyay telep gépkocsival és tömegközlekedéssel is jól 

megközelíthető részén, családi házzal közös kertben, önálló bejárattal, 25m2-es helyiség WC-vel 
és kézmosóval iroda céljából kiadó. Tel.: +36203641339

  állás / MUnKA

n  Xviii. kerületben működő konyhánkra keresünk szakácsot, konyhai 
kisegítő és büfés munkatársakat hétfőtől péntekig tartó munkarendbe, 
teljes- és részmunkaidőbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon: +36 1 
294 2462. Megváltozott munkaképességű jelöltek jelentkezését is várjuk.

n Egészségügyi. végzettséggel házi beteg ápolást, valamint gyermekfelügyeletet is 
vállalok. Bp. XVIII-XIX. kerület területén elsődlegesen. Elérhetőség: 06-20-313-2913.

 oKtAtás

n  MAtEMAtikából, FiZikából korrEPEtálást, PótviZsgárA, 
PótérEttségirE FElkésZÍtést vállAlok. áltAláNos– és 
köZéPiskolás tANulók sZáMárA is. MEgbEsZélés sZEriNt HétvégéN 
is! érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-ös tElEFoNsZáMoN.

A KóSTOLóróL 
AZ AErOPArKBA
A Budapest Airport Zrt. és a kerület hagyományos együttműködését kiegészítve az itt bejegyzett légiközlekedési 
Kulturális Központ Közhasznú nonprofit Kft. (lKK) is Pestszentlőrinc-Pestszentimre partnerévé vált. Ennek 
megfelelően az lKK jelentős kedvezményeket ad a kerület lakosainak, és idén ősszel nyílt napot is tart szá-
mukra.

immár 11 repülőgép, számos restaurált földi kiszolgálóesz-
köz, szimulátor, kávézó és ajándékbolt fogadja a látogatókat az 
Aeropark múzeumban, az autóbuszos repülőtér-látogatás pedig 
nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló módon interaktív 
túravezetéssel, aktív gurulóutak és futópályák melletti kiszállá-
sokkal ad maradandó élményt évente már 40 ezer (!) látogatónak. 
Az Aeropark – az LKK és a Tomory Lajos Múzeum szervezésében – 
a Malév megalapításának 70. évfordulója előtt tisztelgő rendezvény-
nek lesz a helyszíne szeptember 10-én. A Bókay-kerti Szeptemberi 
Kóstolóhoz is kapcsolódó, 9-től 18 óráig tartó nyílt napra a szervezők 
a Malév volt dolgozóit és a Xviii. kerületi lakosokat egyaránt 100 
forintos regisztrációs jeggyel várják. A két helyszín között Malév-
féle ikarus 280 nosztalgia csuklós busz szállítja majd az utasokat, 
a Ferihegy 1-es műemlék terminálról pedig sétarepülésekre indul 
az 1949-ben gyártott Li–2 utasszállító gép. A repülőtér-látogatás-
ra és a járatokra a www.repterlatogatas.hu/booking oldalon lehet 
regisztrálni. A Li–2 repülés részvételi díja fix támogatási összeg-
hez kötődik, de a replátogatáson mind a helyi lakosok, mind az 
egykori Malév-dolgozók 20 százalékos kedvezményt kapnak. 
A rendezvényen Ughy Attila polgármester a Budapest Airport és 
az LKK vezetőivel együtt felavatja az Üllői úti gyorsétterem mel-
lől ismert, Malév-színekben felújított An–2 játszó repülőgépet, és 

megnyitja az il–18 repülőgép fedélzetén létrehozott repüléstörté-
neti kiállítást. Egész nap lehetőség lesz repülőtéri oldtimer Wart-
burg és Zsiguli autókkal köröket tenni, repülőgép-szimulátort 
igénybe venni (ingyen), pilótafülkéket látogatni és természetesen 
jó társaságban enni-inni.

A KEdvEZMényEK
Az Aeropark szeptember 11-től a következő 
kedvezményeket nyújtja a Xviii. kerületieknek:
– az intézmények szervezett gyermekcsoportjai 
20 százalékos kedvezménnyel látogathatják 
az Aeroparkot és vehetnek részt a repülőtér-
látogatáson; a Xviii. kerületi lakcímkártyát 
felmutató látogatók 20 százalékos kedvezményt 
kapnak az Aeropark-belépőjegy árából;
– a Xviii. kerületi lakcímkártyával rendelkező 
családok (nyitvatartási időben) 3 órán keresztül 
térítésmentesen vehetik igénybe az An–2 repülőgép 
fedélzetét zsúr, születésnap tartására, illetve egyéb 
játszóházi célokra.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

AZ ÖSSZETArTOZÁS 
JEGyÉBEN
népi diplomácia – talán nem is létezett idáig ilyen szó, 
de ha megtudjuk, mit vittek véghez az elmúlt években 
a szemeretelepiek Baráti Körének tagjai, megértjük a 
kifejezés értelmét is. 

A lokálpatrióta lőrinciekből álló csapat először 2003 júliusában lá-
togatott el Kárpátaljára. Turistaútnak indult, de jóval több lett en-
nél, gyümölcsöző kapcsolat kezdődött a színmagyar Csetfalvával. 
A magyar önérzet és önbecsülés felébresztette a határ két oldalán 
élők lelkében az összetartozás érzését. A baráti kör a Szemeretelepi 
református Egyházközség tagjaival együtt az elmúlt 13 év alatt ki-
sebb-nagyobb csoportokban kereste fel a barátokat. Szerveztek pe-
dagógustalálkozókat, diákcsoportoknak csereutakat, a csetfalvai 
gyerekeknek balatoni üdülést, részt vettek a határon túliak ün-
nepségein, közel félmillió forint összegű adománnyal támogatták 
Csetfalva rászoruló lakosait. Ám a figyelem nem csupán Csetfalvára 
irányult, a közösség kivette a részét a técsői református líceum javá-
ra szervezett adakozásból is.

ilyen előzmények után 2016 nyarán úgy döntöttek, hogy az uk-
rajnai polgárháborús állapotok miatt nehéz gazdasági helyzetbe 
került kárpátaljai barátokat nemcsak lélekben erősítik, hanem oda 
szervezett csoportos utazással egy kis keresetkikészítéshez is juttat-
ják őket. A 43 fős csapatot az a Kovács Sándor tanár úr kalauzolta, 
aki amellett, hogy számtalan Kárpátaljáról szóló könyv szerzője, a 
csetfalvai kapcsolat „kovácsa” és a técsői líceum javára szervezett 
gála szervezője is volt. 

A négynapos út célja – amelynek során a résztvevők egész Kár-
pátalja nevezetességeit megismerhették – a técsőiek támogatása volt 
a szállás és az étkezés megtérítésével. A civil látogatás egyébként 
nem sokkal előzte meg azt a fontos eseményt, amely szeptember kö-
zepén történik majd a Xviii. kerület és Técső között: a testvérvárosi 
szerződés aláírását.

Ê városkép 

  

PályáZAti FElhívás  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136
Csontváry u 15. fszt. 7. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151126/16/A/7

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 – üzlet - hrsz: 151126/16/A/12
Csontváry u. 30. fszt. 306. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151159/20/A/306

Goroszló utca 8. fszt. 76. – 31 m²- üzlet - hrsz: 150228/87/A/76
Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/B/46

Gyömrői út 72. fszt. 1. -69 m² - üzlet - hrsz: 152659
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 154126/4/A/67
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/69
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/71

Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár - hrsz: 151159/7/A/217
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296
Havanna u. 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298
Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek - hrsz: 157733

Küllő u. (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 152172/2

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149
Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/54/A/161
Margó Tivadar u. 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131

Margó Tivadar u. 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133
Margó Tivadar u. 142. fsz. 4. sz. – 20 m² – iroda- hrsz: 150228/52/A/134
Margó Tivadar u. 146. fszt. 138. – 17m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138

Margó Tivadar u. 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/87/A/71
Margó Tivadar. u 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162 

Méta utca 2. D23 – 18 m2 – dombgarázs – hrsz: 150228/102/A/131
Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133
Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69

Széchenyi u. 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet - hrsz: 154653/A/8
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148

Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162
Tövishát u. 13. fszt. 134. -20 m² - üzlet - hrsz: 150228/65/A/134

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha - hrsz: 150228/65/A/146
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges - hrsz: 150228/65/A/147

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75

Tövishát u. 37. fszt. 3. – 13m2 – garázs - hrsz: 150228/63/B/49
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár - hrsz: 151921
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341
Üllői út 340. fszt. 3. -46 m² - üzlet - hrsz: 152341

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13
Üllői út 686. fszt.5. – 26m2 – üzlet – hrsz: 159841/0/A/5

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria - hrsz:148300

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross 
u 7. szám alatt az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 

5.000.-Ft befizetés,  vagy a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  
ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése után a mellékletek-
kel együtt ugyanitt leadható. A bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük 

beadni. A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. szeptember 19. 9.00 - 16.00 óra Pályázat elbírálása: 

2016. szeptember 23. 16.00 óra 
Pályázók értesítése: A következő naptári héten telefonon vagy írásban

Megtekintési időpont egyeztetése: 297-44-61
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ötvennél több sportágba kóstolhatnak bele az érdeklődőkSPort

Ha valaki sokat tud erről az eseményről, 
az Eszes János, a Xviii. kerületi önkor-
mányzat sportreferense, mert ő valameny-
nyi ízelítőn ott volt, bőséggel fogyasztha-
tott a sportból.

– Ha hivatalos akarok lenni, azt mon-
dom, hogy az idén is szeretettel várjuk a 
sport iránt érdeklődő felnőtteket és gyer-
mekeket, akik szeretnék megismerni a 
kerület adta lehetőségeket, érdeklődnek 
az egészséges és sportos életmód iránt.

– És ha nem akar hivatalos lenni?
– Akkor csak annyit mondok, hogy 

gyertek, srácok, gyertek, lányok, az idén 
is nagy és sportos buli lesz. Megbarátkoz-
hattok olyan sportágakkal is, amelyekről 
eddig csak annyit tudtatok, hogy vannak.

– Van-e valami, ami új lesz, ami eddig 
még nem volt az elmúlt öt esztendőben?

– valójában nem tudok semmi szen-
zációval előállni, mert minden évben 
igyekeztünk mindent és mindenkit meg-
mozgatni ahhoz, hogy a lehető legtöbbet 
nyújtsuk.

– Közben azért nagyot nőtt a választ-
ható sportágak száma…

– igaz, ám ez elsősorban nem ben-
nünket, rendezőket dicsér, hanem azokat, 
akik a sportot „csinálják” a kerületben. 
Mivel egyre több sportág és szakosztály 
kapcsolódik be, minden évben jogosab-
ban mondhatjuk, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egyre sportosabb.

A „vadállatokról”, pontosabban a 

négylábúakról, a kutyákról Varga Juditot, 
az önkormányzat másik sportreferensét 
kérdeztük.

– Azt már az első évek után érezni 
lehetett, hogy előbb-utóbb teret nyernek 
a kutyák is. Elsősorban Juhász József 
cselgáncsedzőnek köszönhetően vannak 
közöttünk a négylábúak. Az első évek-
ben még csak bemutatóztak a színpadon, 
mostanra azonban megkerülhetetlenné 
váltak, és jól is van ez így. A jelenlétük 
derűsebbé teszi a napot, mert tudni való, 
hogy a gyerekek odavannak a kutyuso-
kért. Most aztán lesz belőlük bőven. Meg-
mutatják az ügyességüket, és lesz szép-
ségverseny is számukra.

– Kik képviselik a Bókay-kertben a ke-
rületi sportolókat?

– Éppen csak véget ért a riói olimpia, 
sokakban friss még az emléke. így lehet 
ezzel az öttusázó, Marosi Ádám is, aki 
négy éve Londonban a harmadik helyen 
végzett, ezúttal azonban nem került a leg-
jobbak közé. Ettől függetlenül ő a kerület 
sportarca, így ő is a vendégek között lesz.  

 
ŐK is sEgítEnEK
Az önkormányzati rendezvény 
sikeréhez a városgazda 18 Zrt., 
a városgazda Utánpótlás 
Akadémia, a Bókay Kalandpark, 
a decathlon és az Eisberg cég 
is hozzájárul.

végtElEn válAsZtéK
 A szervezők minden év ele-
jén megígérik, hogy növelik 
a választható, kipróbálha-
tó sportágak számát. tart-
ják is a szavukat, mert az 
alábbi felsorolásból látható, 
hogy szeptember 24-én annyi 
sportág között válogathatnak 
az érdeklődők, hogy nemcsak 
ízelítőt lehet venni, de dugig 
jóllakni is. 
íme, a kínálat: aerobik, 
dance aerobik, airsoft, 
asztalitenisz, atlétika, 
baranta, baseball, footgolf, 
futsal, golf, íjászat, kerékpár, 
kéttusa, kézilabda, korcsolya, 
korfball, kosárlabda, kutyás 
sportok, aikidó, birkózás, 
szumó, wado-kai karate, 
tékvandó, dzsúdó, kung-
fu, kjokusinkaj, thai boksz, 
ökölvívás, labdarúgás, 
lövészet, nordic-walking, 
jóga, kangoo, pilates, öttusa, 
ritmikus gimnasztika, 
röplabda, rúdtánc, sakk, 
sí, strandlabdarúgás, 
strandröplabda, 
szinkronúszás, tánc, tenisz, 
természetjárás, tollaslabda, 
torna, triatlon, triál, úszás, 
vízilabda, vívás, zumba…
lesz olimpiai kiállítás, 
sportbemutató, játszóház 
és kézműves sátor, 
egészségügyi mérés, 
táplálkozási tanácsadás, 
sportruházat- és 
sportszerbemutató, valamint 
tombola is. 

sPortíZElítŐ hAtodsZor is A BÓKAy-KErtBEn 

�hatodik alkalommal rendezi meg a sportízelítő 18 és ötödször 
a Kutyás sportízelítő elnevezésű programot az önkormányzat. 
az év kiemelt sporteseményének ezúttal is a bókay-kert lesz 

a helyszíne szeptember 24-én, szombaton 10 órától. „a sport 
a mi szíVügyünK” szlogenű rendezvény fővédnöke lévai istván 
zoltán alpolgármester.

bárMElyikEt 
válAsZtHAtoD!

EGyÜTT vOLT 
A „CSALÁD”

 
sokadszor rendezték meg augusztus 20-án azt a sportna-
pot, amelynek évek óta házigazdája a PsK a táncsics utcai 
pályáján.

 
Nem lehetett eltévedni, mert a parkoló autók jelezték, hogy valami 
történik a PSK-pályán, amiről aztán kiderült, reggeltől estig tartó non-
stop program. Ezzel vártak mindenkit a 108 éves egyesület vezetői, 
sportolói.

A „mindenki” szó nem tévedés, mert a PSK olyan kisegyesület, 
ahol az eredményeken és az eredményességen túl a családias hangulat, 
a „szeressük egymást gyerekek” elve érvényesül.

így volt ez a sportnapon is, ahol nem lehetett nem észrevenni, hogy 
mindenki ismer mindenkit.

vonatkozik ez arra az Ocztos Henrikre is, aki a futballcsapat tagja, 
a Táncsics Mihály utcai sporttelep gondnoka és nem mellesleg a sza-
kácsa is.

– Ez az én kötelességem, évek óta etetem a vendégeinket bográcsban 
készített gulyáslevessel, s mivel eddig nem mondta senki, hogy adjam át 
másnak a főzőkanalat, talán ízlik is – mondta Henrik, akinek PSK-s el-
hivatottságáról csak a legszebbeket hallhattuk, bárkivel is beszéltünk.

Feltűnt egy régi-új arc is a forgatagban. Azé a Konrád Józsefé, aki 
néhány évnyi távollét után tért vissza Pestszentimrére, „a régi otthoná-
ba”, szeretett egyesületébe.

– Korábban 25 évet töltöttem el itt, gondolhatja, milyen örömmel 
jövök vissza szeptembertől, és milyen izgalommal várom az új felada-
tot – újságolta a szakember, aki a labdarúgó-szakosztály vezetői tisztét 
tölti be a jövőben.

A leglelkesebbek a kispályás futballisták és a sakkozók voltak.
Az utóbbiakról megtudtuk Papp László szakosztályvezetőtől, hogy 

az egyesület minden rendezvényén asztalhoz ülnek. A sportnapon 14-
en jelentkeztek a rapid versenyre, a Szent istván-kupára, ahol megmér-
kőzött egymással fiatal is, idősebb is.

– Annak örülünk, hogy jön az utánpótlás. Láthatja, most kezdi a 
partit két éppen csak tini játékosunk, Fata Ciprián és a testvére, Ticián. 
remélem, egyszer majd büszkék leszünk arra, hogy nálunk kezdtek – 
mondta Papp László, aki maga is az indulók között volt.

A bensőséges hangulatot alátámasztotta, hogy az elnököt, Egry Zol-
tánt is barátként üdvözölte mindenki. ő is közülük való, ha úgy tet-
szik, sporttárs mint a bajnok futballcsapat játékosa.

– Büszkék vagyunk valamennyi szakosztályra, még akkor is, ha a 
futballt nevezzük, hogy úgy mondjam, zászlóshajónak. Ezért is fontos, 
hogy a felnőttek mellett jöjjenek a gyerekek is, népesítsék be a pályát, 
mert az értékünket valójában csak az utánpótlás-nevelésen keresztül 
tudjuk lemérni, ők a jövő – mondta az elnök.

A sporttelepen sétálva nem lehet szó nélkül elmenni a kiváló minő-
ségű, gyepes pálya mellett, amelyről úgy beszélnek, nem csak a kerü-
letiek, hogy egyike a legjobbaknak a BLSZ i. osztályban. S lehet, hogy 
a „Legszebb sporttelep” címre is pályázik a PSK, mert a felújított öltö-
zők azt sugallják, hogy nem akármilyen jövőt képzel el a Táncsics utcai 
sportcsalád.

slUssZPoén
Az idén is megrendezte a PsK saját pestszentimrei 
tűzijátékát, amely, akárcsak a „nagy”, este 9-kor 
kezdődött, és mint minden évben, ezúttal is sikert 
aratott.

SZEPTEMBEri 
LENDÜLET 

 
A nyári uborkaszezon után folytatódik a népszerű Lendület-
be hozzuk! ingyenes lakossági sportprogram. 

 
FElnŐtt úsZásoKtAtás
időpontok: szeptember 11., 14., 18., 21., 25., 28. Szerdánként 19 és 20 
óra között a Kastélydombi uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnapon-
ként 9-től 10-ig a Park uszodában (Szélmalom u. 33.)
információ: 20-23-23-823 (Új belépők előzetes bejelentkezése szüksé-
ges!)

FUtÓPont
időpontok: szeptember 8., 13., 15., 20., 22,, 27., 29. 17 órától 
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: irsán László, 20-225-5462

nordiC wAlKing
időpontok: szeptember 8., 12., 15., 19., 22., 26., 29.
Hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731

ÖnvédElMi EdZésEK
időpontok: szeptember 11., 18., 25. 10-től 11-ig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.) 
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992

JÓgA
időpontok: szeptember 11., 18., 25. 8.30-tól 10-ig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.) 
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546

KEréKPártúrA
időpont: szeptember 18. 9 óra
Találkozás helye: Xviii., Béke tér 
Célpont: Merzse-mocsár
információ: Ladoniczki Ferenc (túravezető), 30-864-5736;
ladoniczkiferenc@gmail.com

A sportízelítőn nemcsak nézni lehet a bemutatókat, hanem kipróbálni is érdemes a sportágakat 



Városkép p 2016. szeptember 7. XXV. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15A Városgazda Utánpótlás Akadémia „betört” az Eötvös iskolába is SPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

 

A szokásosnál jóval nagyobb volt a for-
galom augusztus 31-én az Eötvös iskola 
előtt és a környékén, mert jubileumi tan-
évnyitóra, az ötvenedikre készültek a tá-
gas épületben és az udvarán. volt dolga a 
mindentudó, mindenkinek segítő portás 
néninek, aki sok-sok kérdést válaszolt 
meg. A fő kérdezők persze az elsősök 
szülei voltak, akik mindent tudni akar-
tak, mielőtt elengedték volna gyerekeik 
kezét. Persze nem is engedték el, végig 
velük, a nyomukban voltak. Csak akkor 
kerültek kissé távolabbra tőlük, amikor 
Kuba Gábor megnyitotta az iskolaévet. 
Az igazgató rögvest tett egy bejelentést, 
amiről biztosan sokan tudtak már, még-
is örömmel hallgattak.

16 hely már foglalt
Elmondta az igazgató, hogy a városgazda 
Utánpótlás Akadémiának köszönhetőn 
az elsősök, ha nem is sportosztályban, de 
sportirányultságú osztályban kezdhetik 
meg a betűvetés elsajátítása mellett a lab-
darúgás titkainak a megismerését is.

Feltehetően lesz keletje ennek, mert a 
betölthető helyekből 16-ot már elvittek 
azok a gyerekek, akiknek a szülei időben 
gondoltak arra, hogy mit sportoljon a 
gyerek.

Nos, a gyerekek focizni fognak, pon-
tosabban előbb megismerkedni azokkal 
a mozgásokkal, amelyek futballistát csi-
nálhatnak belőlük akár gimnazistaéveik 
legelejére. Amikor már az U15-ös csapa-
tokban rúgják majd a lasztit.

hasznos 
gonDolatoK
ilyen gondolatokat vetett fel a beszé-
dében Banyár László, a városgazda 
Xviii. kerület Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, amikor elmondta, hogy 
az akadémia egyrészt a szakosztályok 
számának a növelésére törekszik, más-
részt arra, hogy minden gyerek a lehe-
tő legoptimálisabb időben kezdje el az 
ismerkedést a választott sportágával, 
mert tudják, nagy a konkurencia, sok a 
tehetséges gyermek.

Sok információt kaptak a szülők és a 

gyermekek az akadémia sportszakmai 
igazgatójától, Baumann Gizellától.

– Minden délután lesznek a gyere-
kek életkorához alakított foglalkozá-
sok, amelyekben természetesen főszere-
pet játszik a labda és a sok-sok játék. A 
szakemberek igyekeznek majd úgy ala-
kítani a foglalkozásokat, az edzéseket, 
hogy azok megfeleljenek a legfontosabb 
célnak, annak, hogy sikerélményhez 
juttassák a gyerekeket.

Baumann Gizella azt is elmondta, 
hogy ki lesz a két szakember, aki már 
azzal is bizonyította a rátermettségét, 
hogy megszerezte a B-licencet: Szarka 
Zoltán és Kardos Zsolt.

az első élményeK
Az elmúlt héten még csak szavakban 
volt főszereplő a játékos futball az Eöt-
vösben, de mire ezeket a sorokat elolvas-
sák, lehet, hogy már az első élményeket 
mesélik otthon a fociosztályba járó legé-
nyek és lánykák.

banyár lászló, a városgazda 18 Zrt. vezérigazgatója kiemelte, arra törekednek, hogy minden gyerek a lehető 
legoptimálisabb időben kezdje el az ismerkedést a választott sportágával

A mostani elsősök idejében választhatnak sportágat rUNWAy rUN
 

negyedik alkalommal rendezte meg a Budapest Airport azt a 
rendhagyó jótékonysági futóversenyt, amelyen mintegy ezren 
álltak rajthoz szeptember 3-án az 5 és 10 kilométeres távon.

 

A strandon hűsölést keresők bizonyára örültek a néhány napra még itt ma-
radt kánikulának, nem úgy a runway run jótékonysági futóverseny részt-
vevői, akik már reggel sejthették, hogy nehéz dolguk lesz, ha teljesíteni 
akarják a távot. Nem beszélve arról, ha a jó helyezést is célul tűzték ki. 

– itt, az 1-es terminál előtt legalább 32 fok van, ami azt jelenti, hogy a 
kifutóknál, a forró betonon biztosan eléri a negyvenet – mondta a szervező-
bizottság egyik segítőkész tagja, akitől azt is megtudtuk, hogy tavaly ezren 
álltak rajthoz.

– Mivel a forgalom az idén is nagy volt a pultoknál, úgy gondolom, az 
idén is „becsekkoltak” vagy ezren – így a hölgy, aki azért hozzátette, hogy 
csodálja azokat, akik ilyen bátrak, de neki azért jobb a reptéri épületben…

Apropó, épület… Szombaton újra életre kelt sokak régi, nosztalgikus 
kedvence, a Ferihegy 1-es terminál. Ennek várójából mentek ki a futók a 
„tetthelyre”, hogy megtegyék a távot. Pontosabban a távokat, mert a nők az 
5, a férfiak és a váltók a 10 kilométeres távot teljesítették azon a futópályán, 
amelyik egyébként a személy- és teherszállító gépek felségterülete.

Hardy Mihály, az eseményt szervező Budapest Airport Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója elmondta, duplán kell figyelniük arra, hogy jó házigazdák le-
gyenek, mert a „civil” futóvendégeken túl az európai légi közlekedési szak-
mából és a repülőtéri kereskedelem területéről is sokan érkeztek, ők pedig 
tudják, mi a jó, tudják, mi az esetleges hiányosság.

Talán nem volt, nem lehetett okuk panaszra, mert a rajt előtt csupa-csu-
pa jókedvű és mosolygós ember készült.

Hangsúlyozzuk, a rajt előtt, mert utána, a távok lefutása után nem min-
denkinek volt őszinte a mosolya… Persze ennek az ellenkezője lett volna a 
csoda, hisz pokoli volt a meleg.

A runway run, mondhatni, hungarikum, mert Európában sehol másutt 
nem rendeznek futóversenyt reptéri futópályán. 

A nevezési díjakból a Budapest Airport a Suhanj! Alapítványt támogatja, 
amelynek célja rendszeres sportolási lehetőség biztosítása mozgássérültek-
nek több sportágban, és jut a forintokból a brit Anthony Nolan Alapítvány-
nak is, amely elsősorban leukémiás betegek életmentő műtéteit támogatja 
csontvelődonorok felkutatásával.

Le a kalappal a segítő szándék és az indulók előtt, még ha napszúrást 
kockáztatunk is ezzel…

 
A távok lefutása után nem mindenkinek volt őszinte a 
mosolya…

 

SOHA rOSSZABB 
KEZDÉST

 
újoncként kezdett a BlsZ i. osztályában a pestszentimrei fut-
ballcsapat, a PsK. nem állítható, hogy félve várták a rajtot, 
amit Egry Zoltán egyesületi elnök és labdarúgó korábbi szavai 
is alátámasztottak. Azt mondta: „tudjuk nem lesz könnyű, de a 
feljutás sem volt az. nem szeretnénk a mezőny végén kullogni, 
s nem is fogunk.” 

Nos, az első három forduló után elmondható, hogy tartja a szavát a csapat 
is, a kapitány is: valóban nem a sereghajtók között várják a folytatást.

Az első fordulóban hazai pályán, a Táncsics utcában fogadta a PSK a 
tavaly a BLSZ i. középmezőnyében végző Testvériséget, és 1-1-es döntetlent 
ért el, ami jó eredménynek számít a premieren.

Következett az első idegenbeli összecsapás, amely nem hozott pontot. 
Az újbudai csapat, a Kelen SC 3-1-es győzelmet aratott a pestszentimreiek 
ellen.

A 3. forduló, a szeptember 4-i 
meghozta a PSK „történelmi” sike-
rét. A kék-fehérek hazai pályán nyer-
tek jó játékkal 3-1-re a Ferencvárosi 
FC ellen, megszerezve az első győ-
zelmet. A 0-0-ás félidő után a máso-
dik játékrészben előbb Mészáros volt 
eredményes 11-esből, majd Nagy és 
Zsiga ért el akciógólt, 3-1-es sikert 
aratva így.

 A következő fordulóban a PSK 
idegenben játszik az Unione FC el-
len. A mérkőzés időpontja: szeptem-
ber 10., szombat, 11 óra.

ábécé 
és FocilAbDA

� az elmúlt hét szerdáján ünnepélyesen megnyitották a tan-
évet a lakatos úti eötvös loránd általános iskolában. azért 
kerül ez a hír a lap sportoldalára, mert a Városgazda Után-

pótlás akadémia újabb, remélhetőleg sikeres helyszínnel bővült. 
az iskolát most megkezdő elsősöket a labdarúgásra oktatja majd 
az akadémia két edzője.

diCsŐ volt A Múlt is
bizonyára kevesen tudják, hogy az 50 éves eötvös iskola életében – 
legalábbis a sport szempontjából – kiemelkedően fontos volt az 1981-
es év. a korábbihoz képest más, karakteresebb arculatot kapott az 
intézmény azzal, hogy testnevelés tagozatossá vált, és a bp. spartacus 
se sportiskolája lett. felbuzdulva az 1972-es, 1976-os és 1980-as 
nyári olimpia szép magyar sikerein, akkor kezdődött el a sportiskolai 
rendszer aranykora. a következő tanévben, 1982-ben már négy 
osztály működött, és három testnevelő tanította a „szpari” patronálta 
osztályokat: gyulai gézáné, takácsné christián Klára és csaba 
gábor. (tán akad még akkori diák, aki emlékszik rájuk…). a sikerek 
nem maradtak el. a kerületi eredményeket követték a budapesti és 
az országos versenyeken szerzett érmek és helyezések. az iskola 
tanulói korosztályos válogatottak lettek, s voltak magyar bajnokok is 
az eötvösből. mindezt azért írjuk le, hogy lássák az utódok: kitaposott 
ösvényen lépdelhetnek a reménybéli sikerek felé.
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2016.09.10. Szombat
N a g y s z í n p a d
10.00  E.E.W.T.O. Wing Tsun bemutató
10.30  Akrobatikus Rock and Roll
11.00  Mazsorett bemutató
11.30  PL. Team Dance Stúdió
12.30  Gitárosokkk… Mohabával
13.30  Irigy Hónaljmirigy műsora
14.30  L.L. Junior
15.10  Veres Mónika-Nika
15.50  Rácz Gergő
16.20  Abebe Dániel-Bebe
17.00  Városgazda Utánpótlás Akadémia
17.30  Betty Love (a SOHO Party énekesnője)
18.30  KOZMIX
20.30  Nagy Feró és a BEATRICE

F e s z t i v á l  S z í n p a d
10.30  Pom Pom együttes
11.30  Városgazda Utánpótlás Akadémia
12.30  Molnár György és koncertzenekara, sztárvendég:  

Aradszky László és Rácz Kati
14.00  Eredményhirdetés Kovács Lázár séffel
15.30  Malek Andrea - Lerch István & Supergroup
17.30  Elsa Valle és a Rumba Caliente
19.30  HOT JAZZ BAND

S z a b a d t é r i  S z í n p a d
10.00  Négy Muskétás Sportegyesület  

akrobatikus rock and roll bemutató
10.20  Show Tánccsoport 
10.50  Ritmikus Gimnasztika
11.10  Budapesti Tigrisek Taekwondo bemutató
11.30  Hustle & Flow Break Csoport
11.50  Kolibri Táncegyesület
12.10  Spicc & Flex Táncegyüttes
12.30  Hip-Hop táncbemutató
13.00  A XVIII. kerületi Román Nemzetiségi  

Önkormányzat hagyományőrző műsora
13.30  Zumba Trval Nikivel
14.00  Aikido
14.30  Tébláb Művészeti Iskola néptánc műsora
15.00  PL. Team Dance Stúdió
15.30  Figurák–Art’z-Más Társulat műsora
16.00  Botafogo Táncegyüttes
16.30  Otthon Theatrum műsora
17.00  Tumbao Akusztik Band
18.00  Mr. Szobi koncert

2016.09.09. Péntek
Nagys z í n pad
15.30  Jansi&Távoli Rockonok
17.00  Gesarol
18.30  Nyughatatlan 
20.40  Ferenczi György és a Rackajam

A  P R O G R A M O K  I N G Y E N E S E N 
L Á T O G A T H A T Ó A K !

2016.09.11. Vasárnap
F e s z t i v á l  S z í n p a d
10.00  Városgazda Utánpótlás Akadémia
11.00  100 Folk Celsius
12.30  Komár László emlékzenekar
14.00  Gyermek főzőverseny  

eredményhirdetés
15.00  Vadászsólyom bemutató és röptetés
16.00  PASO Plays Covers

PROGRAMOK

KOZMIX

ELSA VALLE

HOT JAZZ BAND

100 FOLK CELSIUS

IRIGY HÓNALJMIRIGY

PASO PLAYS COVERS

 nagy feró  
és a beatrice

aradszky lászló  
és rácz kati

MALEK ANDREA  
& LERCH ISTVÁN

FERENCZI GYÖRGY  
ÉS A RACKAJAM

KOZMIX

ELSA VALLE

HOT JAZZ BAND

100 FOLK CELSIUS

IRIGY HÓNALJMIRIGY

PASO PLAYS COVERS

 nagy feró  
és a beatrice

aradszky lászló  
és rácz kati

MALEK ANDREA  
& LERCH ISTVÁN

FERENCZI GYÖRGY  
ÉS A RACKAJAM


