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�KEDVEZETT AZ IDŐJÁRÁS AZ OKTÓBER 13–14-I HÉTVÉGÉN A CSALÁDOK-
NAK AHHOZ, HOGY KILÁTOGASSANAK A PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENT-
IMRE ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL SZERVEZETT IDEI UTOLSÓ NAGY KERÜLETI 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYRE, A II. SZÜRETI FESZTIVÁLRA. ENNEK JEGYÉBEN A KÉT 
NAP ALATT A FELHŐTLEN KIKAPCSOLÓDÁS ÉRDEKÉBEN RENGETEG ÉREDEK-
LŐDŐ KERESTE FEL A KERÜLETI KOSSUTH TERET. 

BODZAY ZOLTÁN 

Számos fellépő izgalmas prog-
ramjával invitálta a szervező 
önkormányzat ezen a hétvé-
gén Pestszentlőrinc és Pest-
szentimre lakosait a II. Szüreti 
Fesztiváljára a Kossuth térre. A 
színpadon látható és hallható 
fellépők mellett ezúttal is dús 
gasztronómiai élmények, neves 
borászatok és pálinkaházak, 
valamint sörházak bő kínálata 
fogadta a közönséget.

A kerületben idén megtartott 
fesztiválokhoz hasonlóan most 
sem lehetett panasz a programkí-
nálatra, amely a fiataloktól az idő-
sekig, a könnyedebb műfajoktól 

az elmélyültebbekig mindenkinek 
kínált valami érdekeset. Miközben 
a színpadon egymást váltották az 
előadók, a Kossuth tér sétányain 
megközelíthető különböző ponto-
kon más és más játékkal és kultu-
rális eseménnyel találkozhattak a 
fesztiválra kilátogatók.

SZŐLŐPRÉS  
ÉS BOROK
Az érdeklődők kipróbálhatták 
a szürethez és a borkészítéshez 
hozzá tartozó szőlőpréselést, a 
gyerekeket pedig az ugrálóvá-
ron túl kisvasút, a Pesterzsé-
beti Lovasiskola pónilovai és 
egyéb játéklehetőségek várták. 

A felnőttek a rendőrség és a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
tevékenységével is megismer-
kedhettek. 

Egy szüreti fesztivál alapja 
természetesen a finom borok kí-
nálata, ám azok sem maradtak 
szomjan, akik a sört kedvelik, ők 
a kézműves sörök közül válogat-
hattak. Mindezt perecek, édes-
ségek, lepények, kürtőskalácsok, 
valamint sonkák, kolbászok és 
hurkák kínálata tetézte. 

A szervezők igyekeztek elnyer-
ni a kerületi közönség tetszését 
a meghívott előadók kiválasztá-
sakor. Ennek megfelelően a már 
megszokott és közkedvelt helyi fel-
lépők mellett széles körben ismert 
előadókat is meghívtak. Ennek 

jegyében a szombat esti műsorban 
először Szűcs Judit műsorát láthat-
ta a közönség, majd Keresztes Ildi-
kó koncertjén érezhették magukat 
jól a kerületiek. A vasárnap este 
inkább a fiataloké volt, amikor is 
a különböző zenei és tánccsopor-
tok mellett a Children of Distance 
koncertje volt a fő program. 

BORTERMELŐ  
HAGYOMÁNYOK
A szombati fesztiváli események 
legtöbb érdeklődőt vonzó mű-
sorszámát kétségtelenül Szűcs 
Judit és Keresztes Ildikó adta. 
A két előadó fellépése között a 
fesztivál ötletgazdája, Galgóczy 
Zoltán köszöntötte a közönséget. 
Az alpolgármester lapunknak 
is elmondta, hogy a kerületnek 
vannak szőlő- és bortermelő 
hagyományai Krepuska Géza 
szőlőnemesítő és szőlőtermelő, 
orvos és egyetemi professzor 
révén, aki országos hírű szőlé-
szetet hozott itt létre, s akinek a 

mai Gilice tér mellett is voltak 
szőlői. A sörfesztivál sikerét kö-
vetően ezért adta magát, hogy 
a szőlőtermelő hagyományok-
kal rendelkező kerület szüreti 
fesztivált is rendezzen. Miután 
a tavalyi esemény jól sikerült, 
nem volt kérdés, hogy újra lesz, 
hiszen az ehhez hasonló fesztivá-

loknak nem csupán a minőségi 
borfogyasztás népszerűsítése a 
célja, hanem a közösség erősítése 
is. Ezek a gasztrokulturális ren-
dezvények hozzájárulnak ahhoz, 
hogy kerületünk még élhetőbb 
és szerethetőbb legyen.

  Folytatás a 8. oldalon

MODERN SZOLGÁLAT

JELENTŐS ÁTALAKULÁSON ment át a Gyöngy-
virág Nappali Szolgálat székhelye. Az 1950-es 
években épült elavult ház modern épületté 
vált. A nappali szolgálatnál olyan középsúlyos, 
elsősorban felnőtt értelmi sérültek kapnak 
ellátást, akik családban élnek, munkahelyen 
nem foglalkoztathatók, de az állapotuk nem 
indokolja a bentlakásos otthoni elhelyezést.

GYŐZÖTT AZ OVI-SPORT

ÚJABB SPORTPÁLYÁKKAL gazdagodott a kerü-
let. Októberben szinte nem múlt el nap anélkül, 
hogy ne adtak volna át újabb Ovi-Sport-pályát a 
pestszentlőrinci és a pestszentimrei óvodások-
nak. Az elmúlt időszakban nem kevesebb, mint 
négy intézmény apróságai vehettek birtokba mű-
füves pályát. A Cseperedő, a Robogó, a Vackor 
és a Napsugár óvoda pályaavatóján jártunk.

AZ IDŐSEKÉRT

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából Az időskor 
bölcs napjaiért című változatos, érdekes, szám-
talan témát érintő program helyszíne volt a Ró-
zsa Művelődési Ház október 1-jén. Az idősek 
és a fiatalok nyelvét egyaránt beszélő, a bűn-
megelőzési előadásairól kerületszerte ismert 
Keviczky Csilla rendőr hadnagy természetesen 
részletesen beszélt a program céljairól.

MEGSZÉPÜLT AZ ÓVODA

MEGSZÉPÜLT  Lurkó-liget óvoda, amely 
amellett, hogy fontos helyiségekkel bővült, 
energetikailag és az épület arculatát tekintve 
is korszerűsödött és megújult. Az összesen 
150 millió forintba kerülő fejlesztést a magyar 
kormány 100 millió forint vissza nem térítendő 
összeggel támogatta, a fennmaradó részt 
pedig a kerületi önkormányzat biztosította.

A FESTÉSZET ÜNNEPE

A SOKSZÍNŰSÉG jegyében hozták össze idén a 
kerületi művészeket. A Kondor Béla Közössé-
gi Ház a falaira kihelyezett művekkel is tisztel-
gett a Magyar Festészet Napja előtt, amelyet 
október 18-án tartanak, de a művelődési ház 
már október 5-én Sokszínűség, 6-án pedig 
Így festünk mi címmel rendezett kiállítást, 
illetve alkotónapot ebből az alkalomból.

15. oldal 15. oldal2. oldal 3. oldal 5. oldal 7. oldal 9. oldal
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 Játék és kultúra az ősfás parkban
Másodszor is szüreti vigasság a Kossuth téren
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2 Modern környezetben foglalkoznak az értelmi sérült felnőttekkelKÖZÉLET

PUSKÁS ATTILA  

A magas színvonalú ellátás-
hoz az intézményben dolgozó 
szakemberek elhivatottságán 
túl feltétlenül szükséges a meg-
felelő körülmények, a komfort 
biztosítása is. Ezt szem előtt 
tartva a XVIII. kerületi önkor-
mányzat néhány év alatt a mai 
kor elvárásainak megfelelően 
újította fel az egykor bölcső-
deként funkcionáló épületet, 
ahova 1994-ben költözhetett 
be a nappali ellátószolgálat.

– Az elmúlt öt évben közel 
100 millió forintot fordítot-
tunk az épület korszerűsítésé-
re – mondta Dömötör István 

alpolgármester. – Egy ilyen 
intézmény fenntartása rendkí-
vül fontos, mert a segítségével 
javítani lehet a sérült emberek 
életminőségén. A családnak is 
jó érzés tudni, hogy napköz-
ben jól képzett szakemberek 
foglalkoznak a hozzátartozóik-
kal, és akár még a képességeik 
fejlesztésére is van némi esély.

MEGVÁLTOZOTT 
BELSŐ TEREK
Az épület kisebb részében a 
Gyöngyvirág Szociális Szol-
gálat központi irodái talál-
hatók, és itt működik a Béke 
téri és a környéki ellátottakat 

gondozó házi segítségnyújtá-
si csoport is. 

– Az első lépés a belső terek 
megújítása volt. Új berendezési 
tárgyakat kaptunk, és új ajtókat 
építettek be, a régi meleg burko-
latot pedig korszerű, könnyen 
tisztítható PVC-padló váltotta 
fel a helyiségekben. A sport-
szoba speciális padlóburkola-
tot kapott. A régi falambériák 
eltűntek, helyettük a szépen 
újrafestett falfelületek láthatók 
– sorolta Tímárné Penczi Ildikó 
intézményvezető.

Az egyre melegebb nyarak 
indokolták a klimatizálást, és 
a hűtő-fűtő berendezésekkel 
pénzt is lehet spórolni. A hide-

gebb őszi napokon nem kell a 
teljes fűtési rendszert elindítani, 
mert a modern légkondicioná-
lóval gyorsan fel lehet fűteni a 
szükséges helyiségeket.

ÚJ TETŐ  
ÉS SZIGETELÉS
A leglátványosabb felújítás, a 
tetőszerkezetet érintő, a múlt 
évben kezdődött el, és idén 
fejeződött be. Ennek során ki-
cserélték a tetőléceket, és a régi 
palatetőt cseréptetővel váltot-
ták fel. A padláson gyapotpap-
lan-szigetelést alkalmaztak, s az 
épület külső dryvit-szigetelése 
és festése is elkészült. 

– A külső változásokkal 
együtt sikerült megtartani az 
épület építészeti jellegét. A 
környéken lakók is dicsérték 
a felújítást, mondván, a ház 
továbbra is illeszkedik az utca-
képbe, ugyanakkor a felújított 
külsővel emeli a környék ingat-
lanjainak az értékét is – mond-
ta a felújítás fogadtatásáról 
Tímárné Penczi Ildikó.

A külső megjelenéshez hoz-
zátartozik a kerítés állapota is. Az 
oszlopok és a lábazat felújítását a 
festés követi, ami várhatóan né-
hány hónapon belül lesz teljes.

Ebben az évben korszerűsí-
tették a fűtésrendszert, aminek 
nyomán modern gázkazán és 
lapradiátorok járulnak hozzá a jó 
közérzethez. Jövőre szeretnék fel-
újítani még a konyhát és kicserél-
ni az irodahelyiségek burkolatait.

�Az elmúlt években jelentős átalakuláson ment át a Marosvásárhely ut-
cában működő Gyöngyvirág Nappali Szolgálat épülete. A régi, 1950-es 
években épült ház mára modern, de a kertvárosi környezetbe tovább-

ra is beleillő épületté vált. Szükség is volt a változásokra, hiszen a nappali 
szolgálatnál olyan középsúlyos, elsősorban felnőtt értelmi sérültek kapnak 
ellátást, akik családban élnek, munkahelyen nem foglalkoztathatók, de az 
állapotuk nem indokolja a bentlakásos otthoni elhelyezést.
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HASZNOSAN 
TÖLTÖTT 

HÉTKÖZNAPOK
A családot tehermentesíti a nappali ellátószolgálat

Új kihívás a felnőttgondozásban
Az intézmény fő célja az, hogy az ide járó sérültek hasznosan töltsék a hétköznapjaikat, 
képessé váljanak az önálló életre, javuljon az önkifejezésük, az önértékelésük, ezzel segítve a 
társadalmi beilleszkedésüket és tehermentesítve a családjukat. Tímárné Penczi Ildikó úgy véli, 
egyre több hasonló intézményre lesz szükség, már csak azért is, mert a tudomány eredmé-
nyeinek köszönhetően a középsúlyos értelmi fogyatékkal élők várható élettartama is megnőtt.

– Ez új szakmai kihívást jelent számunkra, hiszen a fogyatékkal élők időskori ellátásának 
nincs szakirodalma, márpedig az életkor előrehaladásával az ellátottainknál is megjelennek 
az ilyenkor jellemző különböző betegségek. A hozzátartozóknak pedig arra is gondolniuk 
kell, hogy a fogyatékkal élő gyermekük túléli őket. Az állandó elhelyezéséről időben kell gon-
doskodni, mert egy-egy bentlakásos intézménybe jelenleg akár többéves várakozás után 
lehet csak bejutni.

Ughy Attila polgármester és Dömötör István alpolgármester is kiemelten fontosnak tartja a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
tevékenységét 

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:
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Tel.: 296-1400
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Sz.: 8–16, P.: 8–12
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XVIII. KERÜLETI 
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1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
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Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
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KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 óráig

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

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
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 ...............................................................................
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Tel.: 290-0809
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ZSEBŐK ZOLTÁN  
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210
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RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  

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

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az MSZP 
székházban (1181 Bp., Üllői u. 337.).
Bejelentkezés a 205-3045-ös 
telefonszámon hétköznapokon  
14–18 óráig.

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

DÖMÖTÖR ISTVÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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.zoltan@
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, 06-20-335-1708
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

KASSAI DÁNIEL

LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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, 
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.). 

MÉRŐ PÉTER FERENC

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

PETROVAI LÁSZLÓ

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

SOMODY LÁSZLÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
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.
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A GYŐZEDELMES OVI-SPORT
A Cseperedőtől a Napsugárig örülhettek a gyerekek

CSEPEREDŐ:  
PÁLYÁN IS  
CSEPEREDHETNEK 
Nem akármilyen napra ébredtek 
a Cseperedő óvoda gyermekei 
október 1-jén. A hónap első nap-
ján vehették birtokba azt a 12 x 
6 méteres, sok sportág megisme-
résére alkalmas pályát, amely bi-
zonyára sok-sok örömöt szerez 
majd nekik.

Az önkormányzat képvisele-
tében Galgóczy Zoltán és Lévai 
István Zoltán alpolgármester volt 
ott az átadón, amelynek során a 
kicsik a pályát körbeállva várták, 
hogy birtokba vehessék azt.

Lévai István Zoltán a megnyi-
tójában elmondta többek között, 
hogy már egészen kisgyermek 
kortól fontos a rendszeres moz-
gás és testedzés, mert ez vezethet 
el ahhoz, hogy a későbbiekben 
napi igénnyé váljon a mozgás, 
ebből fakadóan az egészséges 
életmód.

Galgóczy Zoltán azt emelte 
ki, hogy a jövőben érkező óvo-
dásokat is kiszolgálja majd a 
műfüves pálya, amelyen a focin 
túl más labdajátékokat és külön-
féle játékokat is gyakorolhatnak 
a gyermekek.

Az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány képviseletében Se-
bestyén Kata munkatárs szólt 
a gyerekekhez, aki elmondta, 
hogy az alapítvány a lehető leg-
nagyobb örömmel adja át az 
ovisoknak a pályát, mert vitat-
hatatlan, hogy minden eltöltött 
óra hasznos és élményt adó lesz 
itt nekik. Kitért arra is, hogy egy 
új sportágat, a dzsúdót is előké-
szítik megismertetésre, mert ez 
kiválóan segíti a legkisebbek 
mozgásának a koordinációját.

Az ünnepség után a mintegy 
120 óvodás ki is próbálta a pá-
lyát, amelyen a látottak alapján 
állandó lesz a forgalom.
 

SOK-SOK VENDÉG 
A ROBOGÓBAN
A pályaátadások sora október 
4-én a Robogó óvodában folyta-
tódott, ahol Lévai István Zoltán 
és Galgóczy Zoltán alpolgármes-
teren túl illusztris vendégek is 
megjelentek.

Közöttük köszönthették a 
házigazdák Buzánszky Jenőt, 
az Aranycsapat egykori tagjá-
nak fiát, aki elmondta, hogy 
számára az édesapja emléke 
miatt is fontos a pályaátadó, 

hiszen a 2015-ben, 89 éves ko-
rában elhunyt válogatott labda-
rúgó kezdeményezte az utóbbi 
években szép karriert befutó 
ovipályák létrehozását.

Lévai István Zoltán örömteli 
adatokkal szolgálva elmondta, 
hogy ez a pálya már a 19. a kerü-
letiek sorában, Budapesten a 70., 
országosan pedig a 350.

Semmi sem bizonyíthatja job-
ban azt, hogy a kerület odafigyel 
a jövő nemzedékére, arra, hogy 
egészséges generáció nőjön fel. 

– Ha néhányukból élsportoló 
válik, az ennek a sportpályának, 
az itt végzett mozgásoknak is 
köszönhető lesz – tette hozzá az 
alpolgármester.

Meglepetésvendég is volt az 
átadón. Kotsis Attiláné, az 1976-
os és az 1980-as olimpián 4. he-
lyezést elérő női röplabda-válo-
gatott szövetségi kapitánya, aki a 
mai napig kiváló egészségben éli 
a napjait.

A 90 éves szakember az átadó 
után már meg is tartotta az első 
„röplabdaedzést” a gyerekeknek, 
akik örömmel ismerkedtek a 
sportág alapmozdulataival.

– Nem lehet elég korán elkez-
deni, és ha csak néhány gyerek 
jut el addig, hogy később egye-

sületben sportol, már megérte – 
mondta Gabi néni, akinek a neve 
a mai napig is fényesen ragyog a 
magyar röplabdázásban.

„DÜHÖNGTEK”  
A VACKORBAN 
A pályaavatások csúcsidőszaka 
október 9-én a pestszentimrei Va-
ckor óvodában folytatódott. Írhat-

nánk azt is, hogy az évek óta tartó 
átadók jubileumukhoz érkeztek a 
kerületben. Ezen a kedden ugyan-
is már a huszadik „ministadiont” 
adták át az ovisoknak.

A Vackorban örülhetett az in-
tézmény mintegy hetven gyerme-
ke, akik abban az ajándékban is ré-
szesültek, hogy az október a lehető 
legszebb arcát mutatta nekik is. Be-
illett ez a nap akár nyár véginek is.

Az önkormányzatot ezúttal is 
Lévai István Zoltán és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester képvisel-
te, s természetesen ott volt az 
Ovi-Sport alapítvány munkatár-
sa, Sebestyén Kata is.

A gyerekek „főnöke”, az intéz-
ményvezető Szőnyiné Guth Irén 
büszkén és boldogan mondta: 
szinte hihetetlen, hogy mennyire 
várták már a gyerekek a pályát, 
amelyen sok-sok sportág űzhető. 
Lévai István Zoltán fel is tette 
a kérdést a gyerekeknek, hogy 
vajon milyenek. Volt egy abszo-
lút rendhagyó válasz is, mert az 
egyik gyerek úgy gondolta, lehet 
pingpongozni is a műfüvesen.

Végül is lehet, csak éppen egy 
asztal kell hozzá…

Galgóczy Zoltán azt hang-
súlyozta a beszédében, hogy az 
óvodások nevelési programjában 
rendkívül fontos, hogy megfelelő 
erőnlétet és kondíciót kapjanak, 
mielőtt elérik az iskoláskort. Se-
bestyén Kata arról beszélt, hogy 
ez a mozgástanulási program 
világszerte egyedülálló, s nem 
véletlen, hogy az erdélyi, a felvi-
déki és a kárpátaljai óvodákban 
is vannak már ilyen sportpályák. 

Mint mondta, joggal nevezhetjük 
ezeket unikumnak, magyar „talál-
mánynak”.

A szalagátvágást megelőző 
ünnepi percekben még fegyel-
mezettek voltak a gyerekek, azt 
követően azonban megmutatták, 
hogy igazi ovisok: olyan zsivaj 
költözött az egyébként csendes 
utcácskába, ami jelezte: felavat-
ták a dühöngőt a vackorosok…

„NYERŐSZÁM”  
A NAPSUGÁRBAN
Október 11-én a Napsugár 
óvoda gyermekei kapták meg 
a vadonatúj létesítményt. A 
nyerőszámot is takaró 21. pálya 
birtokba vételének olyan időben 
örülhetett az óvoda 75 gyerme-

ke, amelyben akár a Balaton 
partján is üldögélhettek volna.  

Az átadón elsőként az in-
tézményvezető, Szabóné Ka-
rácsonyi Hajnalka köszöntötte 
a vendégeket és a gyerekeket. 
Elmondta, hogy nagyon várták 
már az ovisok, hogy megkapják 
a 6 x 12-es, több sportágra is 
használható műfüvest. Az ön-
kormányzatot, akárcsak a koráb-
bi pályaátadókon, Lévai István 
Zoltán és Galgóczy Zoltán alpol-
gármester képviselte.

Ünnepi beszédében Lévai Ist-
ván Zoltán emlékezett is:

– Időutazások nekem ezek 
az átadók, mert óvodás- és isko-
láskorom helyszínei köszönnek 
vissza, s ez mindig szép emléke-
ket ébreszt bennem.

Hangsúlyozta, hogy a pályá-
ról akár a magyar sport nagyjai 
is kikerülhetnek, de ha „csak” 
egészséges ifjak és felnőttek vál-
nak a gyerekekből, már akkor is 
megérte, hogy elkészült.

Galgóczy Zoltán azt emelte 
ki, hogy nem csak a gyerekeket 
kell megemlíteni.

– Sok és kiváló óvodapedagó-
gusra is szükség van ahhoz, hogy 
ez a pálya, akárcsak az eddig át-
adott húsz, betölthesse azt a sze-
repét, amiért megépítettük.

Elmondta az alpolgármester 
azt is, hogy a most átadottal im-
már a kerület valamennyi óvo-
dájának van Ovi-Sport-pályája, 
ahol kellő terület volt annak 
megépítéséhez.

Az Ovi-Sport alapítványt ez 
alkalommal dr. Molnár Andrea 
elnök képviselte, aki a program 
kezdeményezőjéről beszélt.

– Kazal volt a beceneve, ezen 
a néven is a magyar labdarúgás 
örök nagyjai közé került Buzánsz-
ky Jenő, aki ezzel a most már 21 
pályával is örökre beírta a nevét a 
magyar sport halhatatlanjai közé.

A felnőttek mondatai után 
a gyerekek következtek, immár 
a pályán, s talán az ő hangjuk, 
boldog zsivajuk volt a legszebb, 
a legünnepibb…

�Szinte nem múlt el nap a közelmúltban anélkül, hogy ne adtak volna 
át újabb Ovi-Sport-pályát a kerület óvodásainak. Októberben nem 
kevesebb, mint négy intézmény apróságai vehettek birtokba műfüves 

pályát. A Cseperedő, a Robogó, a Vackor és a Napsugár óvoda pályaa-
vatóján jártunk.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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4 Az Őszikék-vándorkupa vidám programja színesítette az októbertKÖZÉLET

VÁNDORKUPA KOLBÁSZTÖLTÉSSEL 
ÉS KÁNKÁNNAL

Legalább százan érkeztek már 
kora reggel a „szolgálatba”, hogy 
egy szép és tartalmas napot 
töltsenek itt el. A Kondor Béla 
sétány épületében nagy volt a 
nyüzsgés, még az udvaron is, 
ahol sült a tepertő és a káposz-
tás kapusznyik.  Miután Bálint 
Ramóna, az intézmény vezetője 
és Oros Ildikó, a nappali ellátás 
vezetője, a szociális szolgálat 
klubjának lelke és motorja kö-
szöntötte a megjelenteket, Dö-
mötör István alpolgármester a 

következő szavakkal nyitotta 
meg a rendezvényt:

– Bízom benne, hogy a har-
madik Őszikék-vándorkupán is 
olyan tartalmas, szórakoztató 
napot tölthetnek el, mint az elő-
zőkön, amelyeken szintén egy-
egy megye mutatkozott be. Most 
Békésbe „látogatnak el” a külön-
féle játékok segítségével, és meg 
is kóstolhatják például a híres 
gyulai kolbászt, sőt a készítését 
is megtanulhatják neves hente-
sek segítségével. A rendezvény tematikája szerint megyéről me-

gyére vándorolnak, remélem, 
hogy ezt a hagyományt a követ-
kező években is folytathatják, s 
jó szórakozást kívánok.

Havasi Zoltán önkormány-
zati képviselő is jó versenyt és 
szórakozást, szép élményeket 
kívánt, majd a Kosztolánszki 
házaspár – Mihály és Erzsébet 
– által összeállított zenés-tán-
cos világjárás szórakoztatta a 
„nagyérdeműt”. Volt itt többek 
között sramli, szirtaki és kán-
kán. A somogyis klubtagok va-

rázsolták ide egy-egy ország jel-
legzetes táncát a zenére, népre 
jellemző kosztümökben – ami-
ket maguk varrtak! Nagyon de-
rűs, vidám órát varázsoltak ide 
az idős táncosok. 

Ezután jött a kolbásztöltés egy 
kis szakmai segítséggel, a Gyulai 
Hentesek Hagyományőrző Egye-
sületétől Dinya Imre és Hajduk 
Zoltán mutatta meg, milyen a jó 
gyulai… A hat csapat tagjai igen 
ízletes kolbászokkal lepték meg 
a zsűrit, amely a játékos vetélke-
dő elbírálásával együtt a Somogyi 

László Szociális Szolgálat csapatá-
nak ítélte az Őszikék-vándorkupát. 
Bálint Ramóna igen sikeresnek ne-
vezte az önkormányzat által finan-
szírozott rendezvényt, amelynek 
legfőbb célja a közösségépítés és az, 
hogy közelebb hozzák a vidéket a 
fővárosi emberekhez. Mindkét cél 
teljesült a disznótoros ebéddel zá-
ruló napon.

Temesi László

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a tovabb18.hu oldalon.

Újabb remek programmal színesítették meg a kerületi 
nyugdíjasok életét a Somogyi László Szociális Szolgá-
lat vezetői, munkatársai, akik október 11-én mindent 
beleadtak, hogy jól sikerüljön a három éve elindított 
Őszikék-vándorkupa. A rendezvényen Békés megye 
hagyományai elevenedtek meg, többek között kolbász-
töltéssel, de előtte felcsendültek más népek népszerű 
dalai, örömtánccal kísérve.  

– Hatodik alkalommal vesz részt a XVI-
II. kerület ebben az önkéntes akcióban. A 
Városgazda szervezésében két játszótéren 
festették le a fa játszóeszközöket a fiata-
lok. A Kandó téren a IX. kerületi Patrona 
Hungariae Általános Iskola és Gimnázium 
ötödikesei közül harminc kisdiák segített, 
a Csontváry utcához pedig a Karinthy Fri-
gyes Gimnázium kilencedik évfolyamáról 
jött kéttucatnyi fiatal – mondta el Vargáné 
Gedei Anikó, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati osztályá-
nak vezetője. 

A Kandó téren délelőtt Dámsa József 
önkormányzati képviselő is részt vett a já-
tékok lefestésében, és mint mondta, öröm-
mel töltötte el, hogy a kisdiákok mennyire 
magától értetődő természetességgel jöttek 
segíteni, és hogy látható jókedvvel végez-
ték ezt a munkát az őszi napsütésben.

Az már a szerencsés véletlennek tud-
ható be, hogy a gyerekeket elkísérő osz-
tályfőnök, Alföldi Ildikó az Alacskai úti 
lakótelepen lakik, így nagyon jól ismeri a 
Kandó teret.

– Egy tanárkollégánk révén kapcso-
lódott be az iskolánk tavaly ebbe a prog-
ramba. Idén már több osztály is részt vesz 
benne, különböző helyszíneken. A gyere-
kek egyébként szívesen jöttek segíteni, és 
nagyon élvezik ezt a nekik való tevékeny-
séget. Hiszen melyik gyerek ne szeretne 
festeni, mázolni?

A Havanna-lakótelepen Havasi Zoltán 
is toborzott önkénteseket. Az önkormány-
zati képviselő az Együtt a XVIII. kerületi 
játszóterekért elnevezésű csoport élén 
érkezett festeni. Így délután a Csontváry 
utcában is bőven akadt szorgos kéz, és 
megszépülhetett a panelházak árnyékában 
lévő játszótér. A Városgazda munkatársai 
délelőtt és délután is szinte folyamatosan 
adagolták a kis vödrökbe a barna, zöld, 
kék és sárga festékeket a fiataloknak, sőt 
még a játszóterekre az édesanyjukkal kilá-
togató három-négy éveseknek is jutott egy 
ecsetke, így a nagyokat utánzó kicsiknek is 
egy különleges játszótéri élményt nyújtott 
az önkéntes nap.

Puskás Attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Több vagy, ha adsz!
Két helyszínen közel hatvan általános iskolás, illetve gimnazista diák, va-
lamint a tanáraik és más önkéntesek vettek részt a 72 óra kompromisszu-
mok nélkül elnevezésű akcióban. Az idén a Több vagy, ha adsz! jelmondattal 
meghirdetett önkéntes segítői munka során a Kandó téri, illetve a Csontváry 
utca 40–48-as számú háznál lévő játszóteret szépítették meg a fiatalok.

A polgármesteri hivatal és a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt.  hibátlan együttműködési 
gyakorlatának félidejénél egy csu-
pán papák alkotta csapat mun-
katerületéhez érkeztem. Mielőtt 
az apukák iránti részrehajlással 
vádolnának, jelzem, öt-hat férfife-
jet számoltam össze a főbejárattól 
jobbra és balra. A kerítésfestésben 
is igen jártas Galgóczy Zoltán al-
polgármester a munkaruházati 

divat szakembereinek elismeré-
sére is méltó szerelésben érkezett 
a festés helyszínére, ahol is Min-
kolényi Ilona intézményvezető 
köszöntötte. Miután megtörtént 
az ecset kiválasztása, a festékes 
bödön is kézbe került. Rugalmas 
fel-le mozgás közben sikerült az 
alpolgármester szavait lejegyezni:

– Folyamatosan épülnek, 
szépülnek az óvodáink. A visszajel-
zések szerint az ovisok egy-egy hét-

végi  festés után már a hétfői napon 
azonnal észreveszik, és ujjongva 
fogadják a kerítés új és friss színeit. 
Ezek a szombati napok az alkotó-
munkán túl tökéletes alkalmat ad-
nak a beszélgetéssel, viccelődéssel 
tarkított örömteli együttlétre.

A nők pótolhatatlanságának 
gyakorlati példájával is szem-
besültem. Dadusok, óvó nénik, 
édesanyák vendéglátó és kétkezi 
munkájának eredményeként sem 
italban, sem ételben nem szen-
vedtek hiányt a szorgoskodók, és 
az előtisztítási munka során a höl-
gyek kezében is ott volt a drótkefe.

-gönczöl-
Cikkeink mellett színes kerületi 

hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a tovabb18.hu oldalon.

Színes köszöntőkerítés
Kerületünk az óvodák kiemelkedő szakmai munkáján túl 
különleges figyelmet fordít az intézmények külső megjele-
nésére is. Ennek lehettünk tanúi az Aprók Falva óvodánál 
október 6-án. Talán már ki is találták: új színeket kapott az 
intézmény kerítése.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Számítanak  
a mandátumok
A Fidesz és Orbán Vik-
tor jelenlegi európai 
uniós megítéléséről, il-
letve a miniszterelnök 
feltételezhető uniós 
politikai szándékairól 
és a Sargentini-jelen-
tés lehetséges követ-
kezményeiről is beszélt 
Szent-Iványi István kül-
politikai szakértő, az 
SZDSZ korábbi európai 
parlamenti képviselője 
a Bal18 Közéleti Kávézó 
október 4-i fórumán.

A volt politikus szerint a Sargen-
tini-jelentés nyomán Magyar-
ország ellen megindított eljárás 
precedensértékű, mivel az Euró-
pai Unióban korábban egyetlen 
tagállam ellen sem indult ha-
sonló. Ugyanakkor Szent-Iványi 
István is úgy véli, hogy minimá-
lis az esélye annak, hogy az or-
szág szavazati jogát felfüggesztik 
az Európai Parlamentben.
A vendég a Fidesz európai nép-
párti tagságával kapcsolatban 
kifejtette, hogy a Néppártnak 
sem mindegy, hogy a jövő évi 
európai parlamenti választáso-
kon hány mandátumot szerez. 
Szerinte Orbán Viktor a Fidesz-
szel egy másik opciót sem tart 
kizártnak – az európai radikáli-
sokhoz kapcsolódást –, azaz van 
mozgásterük másik pártcsopor-
tosulás felé. 

Arra a kérdésre, hogy az EU 
miért nem lépett fel sokkal ha-
tározottabban már 2014-ben 
Orbán Viktor és a Fidesz ellen, 
Szent-Iványi István úgy vála-
szolt, hogy az Európai Parlament 
sem működik másként, mint 
bármely ország parlamentje.

– Ott is a mandátumok szá-
mítanak, a hatalomban maradás 
fontos kérdés az uniós politiku-
sok számára is. Az is elmond-
ható, hogy Nyugat-Európában 
van egy általános vélekedés a ke-
let-európai népekről, amely sze-
rint ezekben az országokban az 
embereknek szükségük van egy 
erős vezetőre. Amíg Nyugaton 
nem érzik veszélyesnek az álta-
luk képviselt nézetekre az ilyen 
vezetőket, addig nem foglalkoz-
nak azzal, hogy az adott ország-
ban milyen belpolitikai intézke-
déseket hoznak. Orbán Viktor 
ezt lépte át azzal, hogy 2015-ben 
megtalálta a nyugatnak kelle-
metlen témát, a menekültek kér-
dését. Nem is feltétlenül az akkor 
érkezőkre, hanem a már Euró-
pában élőkre célozva, akiknek 
az integrálására az EU sem talált 
megoldást, ezért inkább nem is 
beszéltek róla – foglalta össze.

P. A.
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5Egészségmegőrzésről, vagyon- és önvédelemről, ügyintézésről beszélgettek KÖZÉLET

ELTÉRŐ KOROSZTÁLYOK 
EGY NYELVEN
Az időskor bölcs napjaiért rendeztek előadásokat 

ÉLET A HULLADÉKGYŰJTŐ 
SZIGETEKNÉL

GÖNCZÖL ANDRÁS 

A hallgatóság egy része rutinos 
módon csomagolt harapnivalóval 
felszerelve érkezett a reggel 9 óra-
kor kezdődő és délután 3-ig tartó 
előadás-sorozatra. Egy véletlenül 
meghallott vélemény szerint, aki 
tíz percet hiányzott, izgalmas té-
mákról maradhatott le. Nem volt 
megállás. Az idősek és a fiatalok 
nyelvét egyaránt beszélő, a bűn-
megelőzési előadásairól kerület-
szerte ismert Keviczky Csilla ren-
dőr hadnagy örömmel beszélt a 
program céljairól.

– Mivel szolgálhatnánk job-
ban az idős emberek ünnepén 
a szépkorúakat, mint egy olyan 
rendezvénnyel, amelynek té-
makörei gyakrabban érinthetik 
őket? Az egészségmegőrzésre, 
az intim egészség titkaira, az 
önvédelemre, a vagyonvéde-

lemre, az önkormányzat és a 
kormányhivatal eredményeire, 
célkitűzéseire és az idős embe-
rek speciális igényeinek kiszol-
gálására gondolok – mondta 
többek között.

Ignits Dóra dietetikus az 
egészséges táplálkozás alapve-
téseiről, a vitaminok, ásványok 
fogyasztásának fontosságáról, 
az antioxidánsok szerepéről és a 
rákos megbetegedések megelő-
zését szolgáló, életmódváltást is 
igénylő feladatokról beszélt.

ÖNVÉDELMI  
ESZKÖZÖK
Látványos bemutatóval rukkolt 
elő Csajbók Zsolt harcművész. 
Megtudhattuk, hogy milyen hét-
köznapi, gyakran velünk lévő 
tárgyakkal védhetjük meg ma-
gunkat. Ki gondolna önvédelmi 

eszközként golyóstollra, válltás-
kára, madzagra, nadrágszíjra, 
illetve olyan tárgyakra, ame-
lyeket minden tisztességes női 
táska tartalmaz? Érthető okból 
az újságíró számára különösen 
kedves élmény volt a henger-
be csavart Városkép önvédelmi 
fegyverként való használata. 

A vagyonvédelem széles tárhá-
záról a BRFK bűnmegelőzési osz-
tályának képviseletében Harango-
zó László alezredes adott átfogó 
ismertetést.

Nagy várakozás előzte meg 
dr. Skultéti Judit Intim egész-
ségünk titkai című előadását 
is. Ő arról beszélt, hogy mi-
ért gyengülnek, fáradnak el a 
gyakran tabutémákhoz sorolt 
intim testrészeink izmai, és is-
mertette az intim torna kedvező 
hatásait. Ennél egyszerűbben 
még nem hallottam a vizelet- és 

széklet-visszatartási gondokról, 
illetve a szexuális életre is hatás-
sal bíró problémáról. 

Az idős embereket érintő szoci-
ális ellátások teljes tárházát mutatta 
be dr. Holové Zsolt, a polgármesteri 
hivatal humánszolgáltatási irodájá-
nak vezetője. Alaposságát bizonyít-
ja, hogy nem maradtak megvála-
szolatlan kérdések. 

A XVIII. kerületi Kormány-
hivatal vezetőjének, Hodruszky 
Csabának a beszámolója után 
sem láthattunk értetlen tekinte-
tet. Ő az előadásában kiemelte: 
fontosnak tartja, hogy a kor-
mányhivatal dolgozói szakérte-
lemmel és megbecsüléssel állja-
nak az ügyfelek rendelkezésére. 
Az idősebb korosztályra különö-
sen odafigyelnek, hogy segítsék, 
könnyítsék számukra a hivatali 
ügyintézést.

ABSZURD  
JELENETEK
Záróprogramként a trükkös 
csalás különféle típusait lát-

hattuk Verebes Ist-
ván Vigyázat, csalók! 
című abszurd jelenetsorá-
ban. Ebben hol segítségnyúj-
tás címén, hol gazdago- d á s 
lehetőségének re-
ményében adta 
oda egy kisnyugdí-
jas pár a bűvös 
50 ezer forin-
tot a csaló-
nak.

A szer-
vezők és 
a támo-
gatók név-
s o r á b a n 
a XVIII. 
kerületi 
R e n -
d ő r -
k a p i -
tányság, 
a BRFK, 
a kerületi 
önkormányzat és 
a Magyar Vö-
röskereszt neve 
szerepelt. 

Annak érdekében, hogy ez az ál-
lapot ne romoljon tovább, a XVI-
II. kerületi Közterület-felügyelet 
munkatársai a rendőrökkel közö-
sen rendszeresen ellenőrzik a hul-
ladékszigetek környezetét, s ha le-

hetséges, megteszik a feljelentést. 
A Havanna utcai valamint  a 

Margó Tivadar utca Baross utcai 
körforgalmánál található hulla-
dékgyűjtőnél az október eleji el-
lenőrzés alkalmával munkatár-

saink is jelen voltak. Lehangoló 
látvány volt, ami az egyébként 
rendezett környéken, a Havan-
na utca 2. számnál található 
hulladékszigetnél tapasztalha-
tó. Mindenféle nem oda való 
szemét mellett kidobott búto-
rokkal volt tele a környék. Pe-
dig a kerületben két hulladé-
kudvar is található – az egyik 
a Méta utcában, a másik a Je-
genye fasorban –, ahol le lehet 
adni akár szekrénysorokat is. 

A Baross utcai körforgalom-
nál pedig mindenféle szeméttel 
találkozhattunk, amit az őszi 

szél szertehord a környéken. A 
tapasztalatok szerint sokfajta, 
nem a szigetre való hulladékot 
tesznek ki ide az emberek, az 
építési törmeléktől és az elrom-
lott számítógéptől kezdve a ház-
tartási hulladékon át egészen a 
lombhulladékig, pedig arra kü-
lön zsákokat kapnak a kerületi 
kertes házakban élők az önkor-
mányzattól. A hulladékszigetek 
környezetét kamerák figyelik, 
így beazonosíthatók az illegá-
lisan nem oda való hulladékot 
elhelyezők. A felvételek alapján a 
közterület-felügyelet szakembe-
rei kezdeményeznek eljárást az 
elkövetők ellen.

Annak ellenére, hogy a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. és 
a Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. rendszeresen tisztítja a 
hulladékszigetek környezetét, az 
eltakarított hulladék helyén na-
pokon belül ismét megjelenik a 
szemét. Ez az állandósult állapot 
pedig joggal válthatja ki a sze-
lektív szigetek környékén élők 
felháborodását, aminek időnként 
hangot is adnak.

Városkép

�Az idősek világnapja alkalmából Az időskor bölcs napjaiért című 
változatos, számtalan témát érintő program helyszíne volt a Rózsa 
Művelődési Ház október 1-jén.

�A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket láthatóan nem mindenki hasz-
nálja az eredeti céljuknak megfelelően, így megnövekedett a kitett 
lomok, az egészségre káros, a városképet rontó, a köztéri gyűj-

tőszigetek környékén illegálisan letett hulladék mennyisége.

MEGÚJULÓ DÉL-PESTI KÓRHÁZ 
A fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központtól 
(ÁEEK) kapott 25,4 millió forintos támogatásból, vala-
mint az intézmény saját bevételeiből és alapítványi hoz-
zájárulásból bővítette és korszerűsítette a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház a betegfelvételi központját. 

A betegfelvételi és betegirányítási feladatokat ellátó központ helyisé-
geiben az év minden napján 24 órában folyik a munka, és naponta 
mintegy ezer beteget vesznek fel. Ezért is jó hír a pesterzsébeti Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet ellátási területét képező 
kerületek lakosainak, hogy korszerűsített és bővített betegfelvételi köz-
pont fogadja őket. Az október 4-én megtartott átadóünnepségen jelen 
volt Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, valamint megjelentek az érin-
tett kerületek vezetői, köztük Szabados Ákos, Pesterzsébet és Geiger 
Ferenc, Soroksár polgármestere, Juhász Lajosné, Pesterzsébet és Lévai 
István Zoltán, Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere, akik az 
eseményt követően többek között azzal tesztelték a rendszer működé-
sét, hogy lekérték az első sorszámokat. 

Az ünnepségen Szűcs Lajos elmondta, hogy tavaly elkezdődött 
Budapest történetének legnagyobb kórház- és szakrendelő-fejlesztési 
programja, amelynek köszönhetően a kormány a 2017-es költségve-
tésből 40 milliárd forintot fordított a fővárosban és Pest megyében 
kórházfejlesztésre. Ezt 2018-ban újabb 30 milliárd követte, majd a júli-
usban elfogadott 2019-es büdzsében további 41,9 milliárd forint jut az 
Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló fejlesztésekre.

A 2007-ben kialakított fekvő- és járóbeteg-felvételi központ bőví-
tése és korszerűsítése a betegforgalom növekedése miatt vált szükség-
szerűvé. A főépület és a D-épület közötti szabad tér mintegy 72 négy-
zetméteres beépítésével több mint kétszeresére nőtt a betegfogadásra 
alkalmas terület. A korszerűsítés fő célja a várakozási idő csökkentése, 
a komfortos várakozási körülmények kialakítása és a betegelégedettség 
növelése volt. A bővítés és korszerűsítés révén a betegfelvételi központ 
ma már több irányból közelíthető meg, s szétválasztották a fekvő- és a 
járóbetegek felvételét. A most kialakított helyiségben az ambuláns vizs-
gálatra érkező betegeket három ablaknál tudják fogadni, a fekvőbeteg-
osztályok beutaltjait pedig kettőnél. Elkülönítetten kezelik a mentővel 
érkezők felvételét, akik így hamarabb jutnak orvosi segítséghez.

A két érintőképernyős beteghívó készülék, a két LCD-sorszámkijel-
ző és a hangosbemondó készülék üzembe állításával ugyancsak javult 
a szolgáltatás minősége. 

Az eredeti betegfelvételi helyiséget szintén felújították, és növelték a 
padok számát is. A várakozóhelyiségekben korszerű LED-es világításra 
álltak át, és hűtő-fűtő klímákat szereltek fel. A gyorsabb és biztonságo-
sabb munkavégzés érdekében nagyobb teljesítményű számítógépeket 
állítottak rendszerbe. 

-bodzay-

Mindenféle nem oda 
való szemét mellett 
kidobott bútorokkal 
volt tele a környék. 
Pedig a kerületben 
két hulladékudvar is 
található – az egyik 
a Méta utcában, a 
másik a Jegenye fa-
sorban –, ahol le lehet 
adni akár szekrényso-
rokat is.

A hulladékgyűjtő szigetek címe:
1. Havanna u. 2. – a Közterület felügyeleti központ mögött
2. Barta Lajos u. – Havanna u. sarok (CBA mögött)
3. Csontváry u. 2. – (Baross-Margó körforgalomnál)
4. Tóth Árpád u. – Lőrinci temető előtt
5. Szövet u. 105-tel szemben
6. Martinovics tér
Az átvehető hulladékfajtákról az FKF honlapján lehet tájékozta-
tást kapni.
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Amint azt Cser Ágnes, a XVIII. 
kerületi tagcsoport ügyintézője el-
mondta, mind a fogyasztók, mind 
a vállalkozók elégedettek voltak a 
fórummal, amelyen számos kérdé-
sükre választ kaphattak a Budapesti 
Békéltető Testület munkatársaitól.

– A nap folyamán olyan konk-
rét kérdések is elhangzottak, mint 
hogy mi is az a békéltető testület, 
és milyen ügyekben lehet hozzájuk 
fordulni, mi ennek a feltétele, van-e 
anyagi vonzata egy fogyasztóvédel-
mi eljárás elindításának, vagy pél-
dául van-e lehetőség jogorvoslatra 
a testület döntésével szemben? 

– foglalt össze néhány elhangzott 
alapkérdést Cser Ágnes.

A békéltető testület szakem-
berei egyrészt teljes körű tájé-
koztatást adtak az eljárás céljáról 
és menetéről, másrészt konkrét 
ügyeket, panaszokat is meghall-
gattak, tanácsot, segítséget nyújt-
va azok megoldásához. 

A személyes tájékoztatáson túl 
az érdeklődők tájékoztató anya-
gokat is átvehettek. A fórumon 
is elérhető volt a Mindennapi fo-
gyasztóvédelem című lap, amely 
rendszeresen tudósít a békéltető 
testület közreműködésével meg-

oldott jellegzetes ügyekről, olyan 
példákról, amelyek bárkivel elő-
fordulhatnak a mindennapokban. 
Legyen szó akár egy rossz mi-
nőségű termék vagy szolgáltatás 
miatti vitás esetről, akár egy jogi 
kérdésben felmerült vitáról…

Azt is megtudhatták az érdeklő-
dők, hogy mely fogyasztói kör ve-
heti igénybe egy esetleges bírósági 
pert megelőzendő a testület ingye-
nes eljárását: magánszemélyeken 
kívül civil szervezetek, egyházak, 
társasházak, valamint mikro-, kis- 
és középvállalkozások is. 

P. A.

Rendszeres ellenőrzéssel megelőzhető a szellőztetőrendszer meghibásodásaKÖZÉLET

ÖN BEENGEDTE  
A KÉMÉNYSEPRŐT?
Megkezdődött a fűtési szezon – fontos a biztonság! 

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Az idei jogszabályváltozást, 
úgy tűnik, a társasházak ingat-
lantulajdonosai nem mind tud-
ták követni – mondta Kovács 
Balázs, a Főkétüsz Fővárosi Ké-
ményseprőipari Kft. ügyvezető 
igazgatója. – Míg a családi házak 
tulajdonosai kérhetik az éves ké-
ményvizsgálatot, addig a társas-
házakban ez idén már kötelező. 

Az ügyvezető arról is tájékoz-
tatott, hogy szeptember 30-ig a 
fővárosi társasházi lakások mint-
egy 75 százalékát, számszerűen 
300 ezret tudtak ellenőrizni.

– A maradék 25 százalék jó 
részét azért nem, mert az elle-
nőrizendő lakások közül min-
den hetedikbe egyszerűen nem 
tudtak bejutni a munkatársaink 
– magyarázta. 

ELLENŐRZÉS 
JAVÍTÁS UTÁN
Pedig az ellenőrzés nagyon fon-
tos. Kovács Balázs úgy tájékoz-
tatott, hogy ezer lakásból kettő 

olyat találtak, ahol a szellőztető-
rendszer életveszélyesen mű-
ködött, s ezekben az esetekben 
javasolták a tulajdonosoknak a 
megfelelő javítást. Fontos szám 
az is, hogy az idén vizsgált ké-
mények közül minden tizedik 
felújításra szorul. 

Mindez jól mutatja: a fűtési és 
a szellőztetőrendszer ellenőrzé-
sét, karbantartását érdemes ko-
molyan venni. Oda kell figyelni 
arra is, ha a rendszerben bármit 
javítanak, cserélnek.

– Én azt javaslom a tulaj-
donosoknak, hogy addig ne 
fizessék ki a munkát végző vál-
lalkozót, amíg a Főkétüsz Kft. 
szakemberei nem ellenőrizték a 
rendszert, és a megfelelő tanúsít-
ványt ki nem adták. Ha ez meg-
történt, a család biztonságban 
érezheti magát – fogalmazott az 
ügyvezető.

HA OLAJJAL 
FŰTÜNK
Miért fontos a kémények elle-
nőrzése? A Fővárosi Katasztró-

favédelmi Igazgatóság minden 
évben közleményben értesíti 
a lakosságot arról, mire fontos 
odafigyelni a hivatalosan októ-
ber 15-én kezdődő fűtési sze-
zonban. A szabálytalan kivitele-
zés miatt például az égéstermék 
visszaáramolhat, a tüzelő- és 
fűtőberendezés meghibásodhat. 
A zárt térbe visszajutó gázok 
már alacsony koncentrációban 
is komoly veszélyt jelentenek az 
emberekre és a háziállatokra. A 
rosszul bekötött eszköz nagy va-
lószínűséggel gyakrabban rom-
lik el, sűrűbben kell javíttatni, és 
rövidebb idő alatt megy tönkre, 
így jóval több pénzbe is kerül. 
Mindez megelőzhető, ha már a 
tervezést és azt követően a kivi-
telezést is szakemberre bízzuk.

Fokozottan kell ügyelni-
ük azoknak, akik egyéni fűtést 
használnak. A katasztrófavé-
delem tájékoztatása szerint az 
elmúlt években megnőtt azon 
háztartások száma, ahol szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek. A szi-
lárd anyagok vagy olaj égetése-
kor keletkező korom lerakódik 

a kémény falára. Az egyre vas-
tagabb koromréteg leszűkíti a 
kémény belső kerületét, s magas 
hő hatására akár tűz is keletkez-
het benne. Mindez elkerülhető 

azzal, ha mindenki beengedi a 
kéményseprőt, hogy el tudja vé-
gezni a kémény tisztítását.

A szakemberek szerint a rend-
szeres ellenőrzéssel megelőzhető 

a baj. A biztonságérzetet fokoz-
za, ha szén-monoxid-mérőt he-
lyezünk el a lakásban. Szerencsé-
re ezt ma már Magyarországon 
is egyre többen teszik meg.

�Gondosabban kellene felkészülniük a társasházak ingatlantulajdo-
nosainak a télre. Itt a fűtési szezon, de a Főkétüsz Kft. szakemberei 
minden hetedik fővárosi lakásba képtelen voltak bejutni, hogy a 

kötelező kéményellenőrzést elvégezzék. 

Fogadják meg!
A gázkészülékek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen végeztesse el arra jogosult szakemberrel!

A gázkészülékek használata során követni kell a gyártó előírásait! Fontos figyelni arra, hogy a 
készülék számára az égéshez szükséges mennyiségű levegő a helyiségben rendelkezésre álljon és a 
folyamatos utánpótlása biztosított legyen! Rendszeresen ellenőrizzék a szellőző-, légbevezető csatornák 
tisztaságát, azokat ne dugaszolják el!

Ne alakítsák át a tüzelőberendezéseket és a kapcsolódó rendszereket engedély nélkül!
Engedjék be a lakásukba a kéményseprő közszolgáltató munkatársait, hogy ellenőrizhessék a ké-

ményt és az égéstermék-elvezető berendezést és szükség esetén kitisztíthassák azokat!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Tájékozott fogyasztók
Nagy érdeklődés kísérte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. kerületi Tagcso-
portja által szervezett fogyasztóvédelmi tájékoztatót. A tagcsoport szolgáltatóirodájában 
egymásnak adták a kilincset a szeptember 26-i rendezvényre érkezők. 

Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
TUDATOSAN AZ EMLŐRÁK ELLEN 
 
Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Ebből az alkalomból a Fővárosi Kor-
mányhivatal rózsaszín szalagokkal díszítette fel a budapesti kormányablakokat, ahol 
tájékoztató, szemléletformáló plakátokat is kihelyeztek. Az egészséges életmód mel-
lett a szűrővizsgálat fontosságára is felhívják a figyelmet.

A kormányhivatalok minden 45–65 év közötti nőnek kétévente küldenek meghívót mammo-
gráfiás vizsgálatra, az idejében felismert emlődaganat ugyanis jó eséllyel gyógyítható: a tapasz-
talatok szerint 10-ből 9-en meggyógyulnak. A korai felismerés feltétele a rendszeres szűrő-
vizsgálat, ezért a népegészségügyi szakemberek arra kérik a hölgyeket, hogy a meghívó kézhez 
vétele után menjenek is el az egyébként veszélytelen mammográfiás vizsgálatra.

A két mammográfiás vizsgálat közötti időszakban a rendszeres önellenőrzést javasolják: fi-
gyeljenek a testük jelzéseire, ha bármi szokatlant észlelnek vagy tapintanak, tanácsos azonnal 
felkeresni a háziorvost. 

A betegség megelőzésére nincs biztos módszer, de az emlődaganat – ahogy a legtöbb daga-
natos betegség – kialakulásának kockázata csökkenthető a normális testtömeg megtartásával, 
rendszeres mozgással, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag, kevés zsírt, vörös húst és feldol-
gozott élelmiszert tartalmazó étrenddel, illetve az alkoholfogyasztás és a dohányzás kerülésével.
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Magyarország kormánya, illetve 
az Országgyűlés úgy döntött, 
hogy 100 millió forint vissza nem 
térítendő összeggel támogatja 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
oktatási-nevelési, gyermekjó-
léti és egészségügyi szakterüle-
ten tervezett infrastrukturális 
és kapacitásnövelő fejlesztéseit. 
E támogatás felhasználására az 
önkormányzat választása a Lur-
kó-liget óvodára esett, amely in-
tézmény több okból is rászorult 
a fejlesztésre. 

Az óvoda átalakítása és kapa-
citásának a bővítése többek kö-
zött azért vált szükségessé, mert 
az utóbbi években már öt cso-

porttal működő intézményben 
érzékelhető volt a helyszűke. A 
két kis méretű fejlesztőszoba és 
a kicsi tornaterem a mai köve-
telményeknek nem felelt meg. A 
beruházás fő célja tehát az volt, 
hogy az óvodai nevelést optimális 
létszámmal tudják megvalósítani 
és javítsák az épület falainak ked-
vezőtlen hőtechnikai adottságait.

 

LEGSZEBB  
KERTVÁROS
Galgóczy Zoltántól, a köznevelési 
intézményekért felelős alpolgár-
mestertől megtudtuk, hogy ebben 
az évben két nagy beruházása van 

az önkormányzatnak. Az egyik – 
mintegy 50 millió forint értékben 
– a Mocorgó óvodában valósult 
meg, ahol az elmúlt hetekben ad-
ták át az új tornaszobát, s a járulé-
kos munkák keretében a folyosót 
és a tálalókonyhát is felújították. 

– Az idei legnagyobb beruhá-
zás a Lurkó-liget óvoda felújítása 
és bővítése. Szent Imre-kertváros 
képviselőjeként külön öröm szá-
momra, hogy sok fiatal házaspár 
költözik ide. Talán elfogult va-
gyok, de úgy vélem, elég, ha csak 
a Hargita térre és környékére 
gondolunk, hogy lássuk, a ke-
rület legszebb kertvárosi övezete 
ez, ahol három óvoda működik, 

melyek közül kettő önkormány-
zati fenntartású – tette hozzá az 
alpolgármester. 

KORMÁNYZATI  
PÁLYÁZATTAL
A Lurkó-liget életében eljött az a 
pillanat, amikor több lett a gyer-
mek, mint amennyit be tudott 
fogadni, ezért született 2016 végén 
önkormányzati döntés a bővítésé-
ről. Az emeleti tornaszoba építésé-
vel és a felújítással, az energetikai, 
gépészeti beavatkozással együtt ez 
egy csaknem 150 milliós beruhá-
zás. Az összeg kétharmadát – 100 
millió forintot – kormányzati pá-

lyázaton nyerte el a kerület, ami 
döntően Kucsák László akkori 
országgyűlési képviselő lobbitevé-
kenységének volt köszönhető. Ta-
valy az önkormányzat hozzátette 
az önrészt, és idén megvalósulha-
tott a beruházás. 

A 166 négyzetméteres ráépítés 
egy plusz csoportszobának ad he-
lyet, és az eddig lent működő tor-
naszoba tágasabb, modernebb ki-
vitelben ugyancsak a fenti szinten 
kapott helyet. A régi tornaszoba 
helyén fejlesztő- és nevelőtestületi 
szobát alakítottak ki. A beruházás 
keretében kicserélték az elavult 
kazánt és nyílászárókat, valamint 
szigetelték és újrafestették az épü-
let homlokzatát. Az emeleten ki-
alakított helyiségek megközelítése 
érdekében új lépcsőház is készült. 

HAT CSOPORT 
LETT
Az újonnan elkészült épületré-
szek jóvoltából az eddigi öt he-
lyett hat csoport kap helyet az 
óvodában. Míg korábban csak-
nem harminc gyerekkel mű-
ködtek a csoportok, most 24-25 
fősek lesznek, ami már jobban 
megközelíti a pedagógiai szem-
pontból ideális 20 fős létszámot. 

A november 15-i határidőre 
várhatóan elkészül a kivitelezés. 

Abban, hogy mindez viszonylag 
zökkenőmentesen folyik, nagy 
szerepe van Borbély Szilvia intéz-
ményvezetőnek és az óvodapeda-
gógusoknak, akiket köszönet illet, 
mert rengeteget kellett egyeztet-
niük, folyamatosan tájékoztatva a 

szülőket a beruházás állapotáról, 
az óvoda nyári teljes bezárásáról – 
tudtuk meg az alpolgármestertől.

MAGAS  
SZÍNVONALON
Borbély Szilvia elmondta, hogy 
a Lurkó-liget óvoda 1972-ben 
épült. Történetéhez hozzátarto-
zik, hogy 2010-ben már meg-
valósult itt egy bővítés, amikor 
a gondnoki lakást átalakították 
csoportszobává. Az ezt megelő-
ző évtizedekben négy csoporttal 
működött az intézmény, majd az 
akkori átalakulást követően az 
elmúlt években már öttel. 

Az óvoda fő profilja az egész-
séges életre nevelés, ezen belül is 
a mozgás. Mindezt a csoportszo-
bák is tükrözik, ami azt jelenti, 
hogy mindegyikben található 
mászófal, bordásfal, amelyek 
persze az új szobában is ott lesz-
nek. A bővítő beruházást köve-
tően 142 gyermek lesz a maxi-
málisan felvehető létszám. 

Bodzay Zoltán

SZÜRETI CSALÁDI NAP A PIK-BEN
Táncház, arcfestés, koncert, kézműves foglalkozás, ba-
basarok és must – ezek mind kellékei voltak annak a 
vidám családi napnak, amelyet a szüret jegyében ren-
dezett a Pestszentimrei Közösségi Ház. Meg is telt az 
épület szinte valamennyi helyisége, még az udvar is, 
ahol nem először préseltek már szőlőt…

Mennyi minden történhet mindössze négy óra alatt, ha gazdag tar-
talommal töltik ki, ha jól szervezik meg a programot? Márpedig a 
PIK-ben október 7-én jól szervezték meg a családi napot: egy remek 
koncertet hallhattunk, táncolhattunk, a kicsik megmutathatták a ké-
zügyességüket, és részesei lehettek a szüretek legkellemesebb szaka-
szának, a mustkóstolásnak. A legfontosabb azonban az, hogy az imrei 
családok élménydúsan tölthették együtt a vasárnap délelőttjüket, illet-
ve kora délutánjukat. Kezdődött minden a Vásárfiával, azaz a Holló 
Együttes műsorával. A kiváló zenekar koncertje, jelmezes gyermek-
műsora nemcsak a kicsikhez szólt, a felnőttek is élvezték. 

A Balázs család apraja-nagyja is, a hatéves Milánka például alig 
akart kijönni a színházteremből. Még szerencse, hogy nem sokkal ké-
sőbb táncházat tartott ugyanott Kováts Judit és a Túri család, amelynek 
szinte minden tagja muzsikált legalább egy órán keresztül. Eközben 
Kováts Judit segítségével egy-két alaplépést is el lehetett sajátítani. 

Több gyerek már kifestett arccal érkezett a táncházba, a művelődési 
ház folyosója ugyanis átalakult erre a néhány órára arcfestő műhellyé. 
Nagyon élvezték a gyerekek a pingálást. Szintén a folyosón kézműves 
foglalkozást is tartottak számukra. A kis Milán szívesen gyurmázott, 
állatfigurákat alkotott némi segédlettel. Eljött a várva várt pillanat is 
számára: az udvaron végignézhette a szőlőpréselés műveletét, és a vé-
gén megkóstolhatta a gyümölcs édes levét, a mustot.  Megtudtuk, hogy 
a szervezők huszonöt kiló pölöskei muskotályt vásároltak a szomszé-
dos zöldségestől, hogy mindenkinek jusson a friss, finom italból, amely 
hamar el is fogyott, hiszen igen sok imrei család jött el a szüreti napra.

-temesi-

Október végére elkészül a kerület idei legnagyobb intézményi beruházása KÖZÉLET

LENDÜLETBEN  
AZ „ÓVODAI ÁGAZAT”
Bővült és megszépült a Lurkó-liget óvoda

�Ottjártunkkor az utolsó simításokat végezték a kivitelezők a Lurkó-liget óvoda épületén, amely 
amellett, hogy fontos helyiségekkel bővült, energetikailag és külső kinézetét tekintve is korsze-
rűsödött és megújult.

„Az idei legnagyobb beruházás a Lurkó-liget 
óvoda felújítása és bővítése. Szent Imre-kert-
város képviselőjeként külön öröm számomra, 
hogy sok fiatal házaspár költözik ide” – mondta 
Galgóczy Zoltán.

Hol a boldogság mostanában? – kérdezi egy pszichológiai tanul-
mány, amikor megrajzolja Magyarország boldogságtérképét… És 
hova is álljanak a belgák…?

Olvastam valahol (jaj, csak azt ne kelljen megmondanom, hogy hol – mert hát nem káptalan egy ilyen öreg-
asszony feje!), hogy egyik vezető egyetemünk pszichológiai kutatócsoportja ebben az évben is megrajzolta 
Magyarország boldogságtérképét, s a megyeszékhelyek versenyében például Szombathely végzett az első, 
Salgótarján pedig az utolsó helyen. Na már most, ezt a versenyt nyilvánvalóan nem úgy kell elképzelni, mint 

valami futó- vagy úszóviadalt rajt- és célvonallal (rajtkővel). A „boldogságháztartás” az életminőség számos részelemé-
ből áll össze, amelyekbe beletartozik a szakmai karrierhez kapcsolódó sikerélmény és az anyagi biztonság éppen úgy, 
mint a családdal együtt töltött, ezen belül a gyerekekkel való foglalkozásra fordítható idő, a nyaralás és utazás, a vásárlás 
és ajándékozás öröme, az ön- és sporttevékenység, a barátok jelenléte az életünkben… És jaj, a szerelemről, az érzelmi 
élet stabilitásáról el ne feledkezzünk valahogy. A tanulmány egyenesen „szerelmet hozó új kapcsolatokról” beszél (arról 
persze hallgat, hogy mi legyen ilyenkor a régivel).

Bizony sokféle összetevője van annak, hogy valaki boldognak érzi-e magát vagy sem. Gondoljunk bele egyetlen na-
punkba! Mert bizony hogy nem mindegy, mikor keresik fel az embert a kérdezőbiztosok. Éppen kibabrált-e vele a főnöke, 
egész éjjel ugatott a szomszéd kutyája (és nem tudott aludni), megint nem vitték el a szemetet, és már kezd büdösödni a 
lépcsőház (ez főleg nyári melegben nagyon kellemetlen), intőt hozott haza az a büdös kölök, becsapták a boltban a visz-
szajáróval (vagy már a blokkal is) – győzzük felsorolni. És ezek csak a „kisebb” bosszúságok. Betegség, öregség, ezekről 
még nem is szóltunk. Vajon tényleg olyan könnyű felvetett fejjel, kihúzott derékkal, bátran a kérdezőbiztos szemébe 
nézni és azt felelni, én boldog vagyok?

Hagyjuk is.
De talán éppen ezek miatt érdekes, hogy a tudomány nem hagyja magát, oszt-szoroz (kivon, összead, derivál – csak 

tudnám, hogy ez mit jelent), és közli az eredményt. Hogy például „változatlanul Észak-Magyarországon a legkevésbé bol-
dogok az emberek, és a Nyugat-Dunántúlon lakók vallják magukat a legboldogabbnak”. Közép-Magyarország ellenben e 
tekintetben (sajnos) az országos átlag alá került, Nógrád megye egyenesen a legboldogtalanabb, sőt, sajnálom, de így van, 
a salgótarjániak (megyeszékhely!) éppenséggel az utolsó helyen kullognak a sorban. De ne legyünk büszkék mi, buda-
pestiek se (bocsánat, én pesterzsébeti vagyok, mióta az eszemet tudom!), mert „mentális egészségének és pszichológiai 
immunitásának a szintje alacsonyabb Magyarország nagyvárosban élő lakosainak átlagos szintjénél”. 

Őszinte leszek, „pszichológiai immunitás” terén én is gyakran éreztem már úgy, hogy még a saját átlagomat sem érem 
el. De azért nincs ok panaszra! Mert már megint a nők vágják ki a rezet. A felmérések szerint ők azok, akik „minden 
régióban és minden korcsoportban boldogabbnak vallják magukat” ellenkező nemű honfitársaiknál. És a boldogságlánc 
élén utánuk mindjárt a gazdagok, a diplomások és a sokgyermekesek állnak. A tanulmány készítői nagy vonalakban arra 
jutottak, hogy a kistelepülésen élők „szignifikánsan” (!) boldogabbak a városiaknál, miközben – jó, ha tudjuk – „a Buda-
pesten élők boldogságszintje a magyar lakossági átlag alatt van”. 

Nyilván ezért törekszenek egyre többen arra, hogy a főváros környéki kistelepüléseken lakhassanak. Hogy aztán na-
ponta kétszer a guta is megüsse őket, amikor a munkahelyükre… be, illetve onnan haza! 

Őket hova kell számolnunk?
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8 A II. Szüreti Fesztiválon is jól érezhették magukat a kerületiekKULTÚRA

FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁS, 
VIDÁM SZÜRETI MULATSÁG

Folytatás az 1. oldalról

Bár ezen a hétvégén a szombat 
is munkanap volt, már délben 
is sokan felkeresték a fesztivál 
helyszínét. Az első programok 
egyikeként a kutyabemutató a 
négylábúak erejét és védelmi 
felkészültségét volt hivatott 
megmutatni, míg a kutyaszép-
ségverseny több kategóriában a 
küllemüket. 

BOKRÉTA  
ÉS KENDERKÓC
A fesztivál hangulatát a nép-
táncosok alapozták meg, akik 
a műsorukat követően rögtön-
zött táncház keretében tény-
legesen megmozgatták a zene 
ritmusára a lábuk mozgatásá-
val addig csak helyben válaszo-
ló közönséget. Szarvas Attila 
alpolgármester iskolaigazga-
tó-helyettesként is érintett volt 
a táncosok fellépésével kapcso-
latban, hiszen – mint elmondta 
– a két téblábos csoport magját 
a Szent Lőrinc Katolikus Álta-
lános Iskola diákjai adták, akik 
a hozzájuk más iskolákból csat-
lakozó gyerekekhez hasonlóan 
a Tébláb együtteseinek ígéretes 
utánpótlását jelentik. 

A Tébláb Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatójától, 
Gorácz Józseftől megtudtuk: 
a Bokréta csoport nagyobb-
jai Bököny faluból származó 
táncokat adtak elő, s ezt a ko-
reográfiát egy Kecskeméten 
megrendezendő versenyre is 
elviszik. A Kenderkóc csoport-
hoz tartozó kisebbek rábaközi 
táncot mutattak be népi játék-
kal, őket pedig újra a nagyob-
bak követtek erdélyi ritmusok-
kal és tánccal. 

KÖLTÉSZET  
ÉS UTCAI TÁRLAT
A kétnapos eseménysorozat to-
vábbi részében többek között 
bohóc is szórakoztatta a gyere-
keket, valamint vetélkedőn ve-

hettek részt a kisebbek és a na-
gyobbak egyaránt. Felléptek a 
Dohnányi Ernő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és a Gyáli Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Is-
kola diákjai, a PixieDance Tán-
ciskola növendékei és a Mint a 
pinty nevű gyermekzenekar.

A színpadon pergő progra-
mokon túl további kulturális 
csemegékkel is találkozhatott 
a figyelmes érdeklődő a szü-
reti fesztiválon. Az egyik ilyen 
a Kossuth tér sarkán találha-
tó Pavilongalériában Szécsi 
Margit emlékkiállítása volt, 
ahonnan a rövid feladatlapot 
jól kitöltők a költőnő egyik 
verseskötetével gazdagabban 
távozhattak. A másik érdekes-
ség az Üllői út vonalában, az 
első világháborús emlékmű 
előtt felállított utcai tárlat volt 
a kerületeket összekötő Üllői út 
történetéről.

SZABADTÉRI  
TÁRLAT AZ ÜLLŐI 
ÚT MENTÉN

A Kossuth tér Üllői úti vona-
lában utcai tárlatként kiállított 
tablóknak történetük van. Az 
Üllői út által érintett három ke-
rület, Ferencváros, Kispest és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
helytörténeti gyűjteményei, il-
letve múzeumai elsőként – má-
jusban – a Ferencvárosi Hely-

történeti Gyűjtemény Ráday 
utcai épületében rendeztek a 
tablókból közös tárlatot.

Az Üllői út, ami összeköt 
című kiállítást akkor a három 
kerület polgármestere nyitotta 
meg. Ughy Attila a köszöntő-
jében elmondta, hogy legen-
dás utak a világon mindenhol 
voltak és lesznek. Olyan utak, 

amelyek mellett nem lehet el-
menni anélkül, hogy ne emlé-
keztetnének az irodalom és a 
művészetek értékes alkotásai-
ra, alkotóira. 

– Nekünk is van egy 16 kilo-
méter hosszú legendás utunk, 
az Üllői út, amely nélkül nem 
képzelhető el sem Kispest, sem 
Pestszentlőrinc és természete-
sen Ferencváros sem. Az Üllői 
út a főváros leghosszabb sugá-
rútja, amely verőér, szimbólu-
ma a városi élet burjánzásának, 
fellendülésének – hangsúlyozta 
akkor a polgármester. 

A kiállítás megnyitóján az is 
elhangzott, hogy már a közép-
korban is ez a sugárút kötötte 
össze a Pesttől délkeletre elhe-
lyezkedő településeket. A város 
egyik legfontosabb útvonala 
a belső területekről a szent-
lőrinci, majd a vecsési vámot 
elhagyva Szolnok, tágabb érte-
lemben pedig az Alföld felé ve-
zetett, ezért kezdetben szolno-
ki országútként is emlegették. 

Budapestet, Kispestet és 
Pestszentlőrincet 1900-tól köti 
össze az Üllői úti villamosvo-
nal, vágányai azóta is a páros 
oldal mellett haladnak a két 
utóbbi településen. A hatvanas 
évek végére az Üllői út lénye-
gében telítődött, s a helyzet 
megoldása érdekében a hetve-
nes évek elején kezdődött meg 
a metró építése. A kiállítás tab-
lói a főbb csomópontok alapján 

felosztva mutatják be az Üllői 
utat, amelynek pestszentlőrinci 
szakaszáról is láthatók érdekes-
ségek. 

A Kossuth téri tablókiállítás 
október végén a polgármeste-
ri hivatal Üllői úti épületének 
I. emeletére költözik, ahol az 
ügyfélszolgálatra érkezők is 
megtekinthetik az év végéig. 

„Az ehhez hasonló fesztiváloknak nem csupán 
a minőségi borfogyasztás népszerűsítése a célja, 
hanem a közösség erősítése is” – mondta Galgóczy 
Zoltán.
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9 Maratoni programmal tisztelegtek a Magyar Festészet Napja előtt KULTÚRA

A GONDTALAN 
EGYÜTTLÉT DIADALA
Október derekától több helyszínen folytatódik a festészet ünnepe

A formatervezett, ízléses meg-
hívó négy olyan programról tá-
jékoztatott, amelyeket a Magyar 
Festészet Napja alkalmából szer-
veznek a kerületben. A Kondor 
Béla Közösségi Ház október 
5–6-i kétnapos rendezvényét 15-
én az Így festünk mi című kiállí-
tás megnyitója követte a Város-
háza Galériában, majd 26-tól a 
Rózsa Művelődési Házban Nyári 
flash címmel Tejeda Erika Anna 
és Kovács Gabriella festőművész 
tárlatát láthatják az érdeklődők. 

TÖBB MINT 
HARMINC MŰVÉSZ
Már a Sokszínűség elnevezésű 
kiállítás október 5-i megnyitója 
előtt kiderült, hogy az adott cím 
minden elvárásnak megfelel. A 
tárlat kurátori és a „mindenhol 
mindig ott vagyok” feladatait 

Árvay Zolta festőművész látta el, 
profi módon. A közösségi ház 
munkatársai szintén a sokszínű-
ség elvét követték, amikor a két-
napos pörgős program forgató-
könyvét készítették. A program 
moderátora, Varga Ferenc, az in-
tézmény vezetője házigazdához 
illően köszöntötte a vendégeket, 
ismertette a műsort, és egyálta-
lán: mindenen rajta tartotta a 
szemét.
Látható büszkeséggel köszöntöt-
te a művészeket és a megjelent 
érdeklődőket Galgóczy Zoltán 
alpolgármester:

– Öröm számomra és ter-
mészetesen minden, a festőmű-
vészetet szerető kerületi lakos 
számára, amikor több mint 
harminc alkotó elénk varázsolja 
az alkotásait. A kerületünkben 
száznál is több képzőművész 
tehetsége, munkája gazdagítja 
és szolgálja a művészetek iránti 
igényt. 
Az alpolgármester megemlítette 
Szent Lukácsot és Babits Mihályt 
is. Az előbbit mint a festők vé-
dőszentjét, az utóbbit a festészet 
előtt tisztelgő versei miatt. Baky 
Péter festőművész megnyitóbe-

szédét Orgován-Tóth Fruzsina 
zongoraművész és Egri Márton 
klarinétművész kellemes zenei 
betétszáma előzte meg.

MEGÉRTENI  
AZ ALKOTÓ VILÁGÁT
Baky Péter megnyitójának hosz-
szabb szövegéből álljon itt egy 
részlet: „A befogadók számára 
néha majdnem megoldhatat-
lan feladat eligazodni ebben a 
sokszínűségben, de szerencsére 
küzdenek becsülettel. Ugyanak-
kor azok az apróbb, nagyobb kü-
lönbségek, melyek megjelennek 
a művekben, a hasonlóságokkal 
együtt, egyesülve a művész zse-
nialitásával, teszik lehetővé, hogy 
minél könnyebben vagy éppen 
nehezebben tudjuk megterem-
teni a szükséges kommunikáció 
lehetőségét a műalkotással. Pró-
báljuk megérteni az alkotó által 
teremtett világot, hogy megtud-
juk, mit is akar mondani, miért 
is akarja mondani. Ez a kom-
munikáció az, amely teljessé te-
szi azt a világot, amit a művész 
elénk tár, a befogadó befogad, és 
létrejön egy új minőség, amely, 

ha úgy tetszik, tovább bonyolítja 
a dolgot, s még színesebbé lesz a 
világunk általa.”

PIHENT ARCOK 
FOLYTATTÁK
Frissen érkezett másnap Galgó-
czy Zoltán az Így festünk mi al-
kotónap megnyitójára és az intéz-
mény árkádja alatt látható óriási 
molinó alkotóinak – Árvay Zol-
ta, Frömmel Gyula, aki egyben 
az aznapi program szervezője is 
volt, Koscsó László, Magyar Jó-
zsef, a Pitypang óvoda, a Bókay és 
a Darus általános iskola, valamint 
a Sztehlo gimnázium – a díjazá-
sára. Az okleveleket és az aján-
dékokat nagyrészt a művészek 
és a művészpalánták vették át. A 
sikertől kipirult arcok látványa 
külön fejezetet érdemelne. 
A Kolibri Táncegyesület jóvol-
tából látványos tissue- és ham-
mock- (függönytánc és légtánc) 
bemutatóban is gyönyörköd-
hettünk a szombati program 
részeként. Ezután hangulatfo-
kozóként Frech Gábor fafaragó, 
előadóművész, tanár gitárkísé-
rettel előadott dalai következtek. 
A művelődési ház mögötti terü-
letről pattogó tűz hangja és az 
égett fahasábok jellegzetes illata 
tört utat magának. Akár hiszik, 
akár nem, Koscsó Lászlóra lel-
tem, aki ezúttal nem az ecsettel, 
hanem szakácstudományával 
nyűgözte le a vendégsereget. 

Az alkotónap gyakorlati részé-
hez érkeztünk – ki állványon, ki 
asztalon, ki a földön hasalva mun-
kálkodott, sőt volt olyan művész, 
akit a parkoló szélén kapott el az 
ihlet.  Aki úgy gondolja, hogy csu-
pán a képzőművészet mestere cím 
illeti meg az alkotókat, téved, mert 
a kézről kézre adott minőségi vö-
rösbort és pálinkát is mesterien 
választották ki.

Előre is bocsánatot kérek a 
következő szóhasználatért, ám a 
humoros dumából sem volt hiány. 
Íme, az egyik művész panasza: 
„Amikor szembesültem Koscsó 
László csülkös bableves című re-
mekművével, eldöntöttem, színét, 
állagát megfestem. Mire festőesz-
közeimmel visszatértem, addigra 
megették a kondérnyi modellt.” 
A népzenei aláfestésről Olasz 
György és bandája gondoskodott, 
s a gyermekek örömére kézműves 
foglalkozást is tartott a közösségi 

ház. Az ebédszünetet filmvetítés 
követte, talán nem véletlen, hogy 
a Picasso kalandjai című filmet 
választották a szervezők. A has-
táncbemutató sikere borítékol-
ható volt. Az utolsó számot a kö-
zönség sorai között mutatták be, 
kérvén az együttműködést, ám a 
csülkös bableves emésztési ideje 
alatt nemigen akadt önként je-
lentkező. A Botafogo Táncegyüt-
tes vérpezsdítő dallamaira azért 
meg-megmozdultak a kezek és a 
lábak. Tósoki Anikó és Ács Enikő 
zenés irodalmi műsorát is tapsvi-
harral jutalmazták a jelenlevők.
A Magyar Festészet Napjához 
kapcsolódó kerületi programok 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közművelődési és Sport Közala-
pítvány támogatásával valósul-
hattak meg, a programsorozat 
fővédnöke Ughy Attila polgár-
mester, védnöke Galgóczy Zol-
tán alpolgármester.

�A közeli Havanna-lakótelep házainak felső emeleteiről kitekintve da-
gadó vitorláknak tetsző molinók tárultak a nézelődők elé. A Kondor 
Béla Közösségi Ház a külső falaira kihelyezett művekkel is tisztel-

gett a Magyar Festészet Napja előtt, amelyet hivatalosan október 18-
án tartanak, de a közösségi ház már október 5-én Sokszínűség, 6-án 
pedig Így festünk mi címmel rendezett kiállítást, illetve alkotónapot ebből 
az alkalomból. 

Hab a tortán
A szombati nap maratoni hosszúságú műsora a Cabaret Medra-
no zenekar fellépésével zárult. A koncertet Vissza! Vissza! ováció 
követte, ami – mint az őket rendszeresen követő rajongó mesél-
te – mindennaposnak mondható a csapat életében. A tizenhét 
éve alakult együttes stílusa a magyar népzenéből, a klezmerből 
és a balkáni zenéből áll össze. Az esti koncert során mindezek-
ből kaphattunk ízelítőt. Kamondy Imre zenekarvezető kivette a 
részét az alkotónap eseményeiből is. Bár a festményével csak 
a feléig jutott, megnyugtatott, hogy az október 15-i kiállításra 
elkészül. Az Oktogon című számukat pedig a Városkép jelen 
levő újságírójának dedikálta. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a 
szám második részét olaszul énekelte, amely nyelvet egyébként 
nem beszél. Valaki elárulhatta neki, hogy a hallgatóság egyik 
tagja anyanyelvi szinten ismeri… Szép gesztus volt, pont olyan 
szép, mint a zenekar produkciója.   

Örömfestés
A Pestszentimrei Közösségi 
Ház közös „örömfestéssel” 
tiszteleg a Magyar Festészet 
Napja előtt október 19-én 
14.30-tól. A részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött 
(telefon: 291-9202, 294-5971).

Az oldalt összeállította: Gönczöl András
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ÉNEKES TEHETSÉG 
PESTSZENTLŐRINCRŐL

Azt, hogy tehetséges, nem kell bi-
zonygatnia. Kiss Judit Anna ének-
művész a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem hallgatója, és ebben 
a tanévben elnyerte a nemzeti fel-
sőoktatási ösztöndíjat, amelynek a 
4,8 fölötti tanulmányi átlagon túl 
természetesen a kiemelkedő szak-
mai teljesítmény is feltétele. 

Kiss Judit Anna mindemellett a 
fiatal tehetségek számára alapított 
Junior Prima Díj jelöltje. Igaz, nem 
zeneművészet-, hanem színház- és 
filmművészet-kategóriában.

– Maga a jelölés is megle-
pett, a kategória még inkább – 
mondta az érdeklődésünkre vá-
laszolva. – Az ok talán az, hogy 

az elmúlt évben Hegedűs D. 
Gézával és a tanítványaival volt 
egy közös kísérletünk, amely-
ben a színészek Arany-balladá-
kat mondtak, az énekesek pedig 
Kodály-balladákat adtak elő. 
Persze a jelölés valódi oka úgyis 
a Nemzeti Színházban, a díjá-
tadón derül ki.

Kiss Judit Anna éneklés irán-
ti érdeklődése viszonylag későn 
alakult ki. Bár a szülők zenéltek 
– édesanyja gitározott, édesapja 
dobolt –, és ő maga is fiatalon kez-
dett el zongorát tanulni, az énekesi 
pályát bátyja, Kiss András ope-
raénekes egyik fellépése nyomán 
választotta.

– Andris akkor a szegedi ope-
rában énekelt. Tizenhárom-ti-
zennégy éves lehettem, amikor 
megnéztük őt a Bohéméletben, 
és egészen elragadott az opera, 
az éneklés élménye, hangulata – 
emlékezett vissza. A Dohnányi 
Ernő Zeneiskolában 2011-től 
Szilágyi Olga tanítványaként sa-
játította el a mesterség alapjait. 
Tehetségének és szorgalmának 
köszönhetően jutott be a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemre.

– Elsősorban az opera és az 
oratórium érdekel, de vonz a da-
lirodalom is, és különösen közel 
állnak hozzám a szakrális tárgyú 
művek – árulta el. – Sötét színe-
zetű, drámai énekhangom van, 
és nagyon reménykedem abban, 
hogy egyszer, képes leszek majd 
arra, hogy Wagner műveit is meg-
felelően tolmácsoljam.

Kerékgyártó György

�Legjobbnak lenni – ez nem csupán egy élet munkáját és tapaszta-
latait felhalmozó ember kiváltsága. Kiemelkedni már korán is lehet, 
különleges tehetséggel – állítják a Junior Prima Díj alapítói. Az idei 

elismerést lapzártánk napján adják át, és jelöltje a Pestszentlőrincen élő 
Kiss Judit Anna énekművész is.

Testvérek együtt
A két művész számára különleges esemény helyszíne lesz április-
ban a szegedi dóm: Kiss Judit Anna énekművész és testvére, Kiss 
András operaénekes együtt énekelnek majd Rossini Stabat Mater 
című művében.

TÖKFESZTIVÁL PESTSZENTIMRÉN
 
Minden volt itt, ami szem-szájnak ingere, de a főszerep a töké volt. Immár ötödik 
éve  rendezik meg októberben az imrei tökfesztivált.

A Hősök terén nagy volt a nyüzsgés ezen a napsütéses szép hétvégén. Szólt a zene, sült a tök, volt arcfestés, 
kézműves foglalkozás a kicsiknek, akik népi játékokat is tanulhattak, a nagyok ehettek, ihattak, mert sok 
finomság mellett forralt bort is kínáltak. Úgy látszik, a rendezvény kezdi kinőni a Hősök terét…

– Két imrei óvoda és két iskola diákjai is felléptek tánccal, zenével, a Kapocs utcai intézmény tanulói 
prózával is, hiszen tökös verseket adtak elő. Nem is gondoltam, hogy ennyi jó és vidám vers született a 
tökről – mondta boldogan Ujvári Judit főszervező, az Együtt Pestszentimréért Egyesület elnöke. 

Azt is elmondta az egyesület elnöke, hogy a fesztivállal elsősor-
ban az a céljuk, hogy a tök jegyében összehozzák a pestszentimrei 
családokat, mert ez tökjó, ilyenkor egy közösségé kovácsolódnak 
az emberek. A Hősök terét remek helynek tartja, mert van egy zárt 
játszótere, amely biztonságos, zavartalanul játszhatnak a rendez-
vény ideje alatt is a gyerekek, ami még külön is hangulatossá teszi 
a fesztivált. Persze ahhoz, hogy még hangulatosabb legyen, nem 
maradhat el a zene és a tánc. A Tótágas zenekar játszott, a téblábo-
sok táncoltak, miközben a résztvevők faraghatták a jól megtermett 
tököket, amelyeket – mintegy háromszáz kilót –  a szomszédos 
zöldségboltból szereztek be a rendezők.

A tökfesztivált a kerületi önkormányzat támogatta.
(temesi)

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is 
olvashatnak a tovabb18.hu oldalon.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Csongor és Tünde diákoknak
Kondor Színházi Maraton cím-
mel kerületi óvodásoknak és 
általános iskolásoknak indítot-
tak színházi előadás-sorozatot 
az önkormányzat támogatásá-
val szeptember végén a Kon-
dor Béla Közösségi Házban. 
Október 8-án a híres Csongor 
és Tünde történetét láthatták a 
diákok.

Tündérszép Ilona és Ár-
gyélus királyfi meséjéből Vö-
rösmarty Mihály írt felnőttek-
nek szóló drámai költeményt, 
de ebben az előadásban csak 

azt jelenítették meg a Ne-
vesincs Színház művészei – 
többek között Biacsi Nikolett, 
Bokor Zsuzsa, Kálmán Imre és 
Lovas Dániel –, ami a gyerekek 
számára érthető és élvezetes. 
Az átdolgozás mesterei Tarbay 
Ede és Rencz Antal, s a zenés 
darab a Csongor és Tünde me-
séje címet kapta. 

A közösségi ház megtelt a 
Kondor, a Vörösmarty és az 
Eötvös általános iskola felső 
tagozatos tanulóival, akiket 
Galgóczy Zoltán alpolgármes-

ter az előadás előtt ezekkel a 
szavakkal köszöntött:

– Ez az előadás rendkívüli 
irodalomóra keretében ad egy 
olyan vizuális és intellektuális 
élményt nektek, amelyet érde-
mes megbeszélni az iskolában 
akár irodalom-, akár osztály-
főnöki órákon, hiszen olyan 
karakterekkel találkozhattok 
a darabban, amilyenekkel az 
életben is fogtok találkozni. 

Azt is megtudtuk az alpol-
gármestertől, hogy az önkor-
mányzat a tanév során csak-

nem húsz előadást támogat. 
Az óvodások sem maradnak 
színházi élmény nélkül, ok-
tóber 25-én a Nefelejcs Báb-
színház Vidám mesék: Miau 
című előadásán vehetnek részt 
a Kondorban, amelynek veze-
tője, Varga Ferenc a Kondor 
Színházi Maraton ötletgazdája.
– A gyerekek közül sokan most 
láthatnak először élő színhá-
zat, ezért is öröm bevezetni 
őket ebbe a varázslatos világba 
– mondta.

-temesi-

A mesemondó titkos reggelije

A könyvek között pillanatok 
alatt élő mosodát alakított ki 
a lelkes írónő, a mosógépet 
egy kisfiú „alakította”, a tere-
getésbe pedig bekapcsolód-
tak a többiek is… A program 
iránt olyan nagy volt az érdek-
lődés, hogy megtelt a gyer-
mekkönyvtár gyerekekkel és 
szülőkkel, minden korosztály 
láthatóan élvezte azt a bő órát, 
amely alatt Vadadi Adrienn 
beleadott apait-anyait, hogy 
senki egy percre se unatkoz-
zon az interaktív foglalkozá-
son. Mert nemcsak a többkö-
tetes meseíró és mesemondó 
volt igen aktív, hanem lelkes 
kis olvasói is, akik szinte min-
den mondatra, történetre rea-

gáltak, és kérésre szívesen sze-
repeltek is.

– Milyen jó gyerekszínészek 
lehetnének belőlük – jegyezte 
meg egy édesanya.

 A szerző, Vadadi Adrienn 
a Titkos reggeli című könyvé-
vel érkezett a rendezvényre, és 
a játékos foglalkozáson az igen 
aktív gyereksereg takarított, 
mosógépet szerelt, ruhát te-
regetett, még vonatozott is. A 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Pestszentimrei könyvtárának 
vezetője, Fodor Beatrix elége-
dett volt a nagy érdeklődéssel, 
örömmel mondta lapunknak: 

– A regisztráció során töb-
ben kedves üzenetet írtak, pél-
dául hogy mennyire szeretik az 

írónő könyveit, és nagyon vár-
ják a vele való találkozást. Végül 
csaknem százan jöttek el, hogy 
személyesen is megismerhessék 
Adriennt, kedvenc könyveik 
szerzőjét.

A „titkos reggeli” végén 
uzsonnával, azaz kaláccsal és 
teával kínálták a gyerekeket, és 
persze nem maradhatott el az 
írónő könyveinek dedikálása 
sem. A könyvtár pedig kapott 
egy tiszteletpéldányt Vadadi 
Adrienn legfrissebb könyvéből, 
a Kockacukor lovassuli újabb 
részéből. A jó hangulatú ren-
dezvény a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósulha-
tott meg. 

T. L.

A vidám meséké volt a főszerep október 5-én az Országos Könyvtári Napok és a családok 
éve alkalmából a PIK épületében működő Pestszentimrei könyvtár gyermekrészlegében, 
ahol Vadadi Adrienn írónő volt a vendég.
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ELFÉRNEK AZ EGY ÚTON
Százak az ökumenikus találkozón a Sportkastélyban 

MUTASD MEG MAGAD!
A tehetséggondozás módszereit segít megtalálni az EU-s program

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Szilvásvárad Magyarország leg-
szebb fekvésű településeinek 
egyike, aki járt már ott, bizto-
san visszavágyik a Bükk lejtői 
közé. A táj, a helyi kristálytiszta 
vízben nevelt pisztráng és a szá-
mos turistaút vonzza a hegyeket 

kedvelő kirándulókat. A Szteh-
lo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 
13–17. évfolyamos diákjai azon-
ban most már nemcsak e vonzó 
jellemzők miatt zárták a szívük-
be Szilvásváradot, hanem azért 
is, mert a település adott helyet 
a nyáron az uniós Interreg-prog-

ram keretében szervezett tehet-
séggondozó tábornak.

EGYÜTT  
KÖNNYEBB
Az Interreg egy olyan pályázati 
lehetőség, amelyik az Európai 
Unió tagországain belüli in-

tézményeknek, szervezeteknek 
lehetőséget nyújt a nemzetközi 
együttműködésre egy-egy vá-
lasztott témában. A Sztehlo 2017 
óta vesz részt a programban a 
felvidéki Szepsi település magyar 
nyelvű iskolájával, a Salkaházi 
Sára Egyházi Iskolaközponttal 
közösen.

– Az együttműködés alapját 
a testérvárosi kapcsolat adja – 
mondta Vicziánné Salla Ildikó, a 
Sztehlo iskola igazgatója. – Part-
nerintézményünk ugyanolyan 
fontosnak tartja a tehetséggon-

dozást, illetve az azt szolgáló ha-
tékony módszerek megismerését 
és alkalmazását, mint mi. Közös 
munkánkat az önkormányzat is 
támogatja, amiért rendkívül há-
lásak vagyunk.

IRÁNY A TÁTRA!
A két iskola együttműködésével 
megvalósuló projekt a Talented 
Life nevet kapta. Fő célja – teret 
adva a tapasztalatok és a know-
how átadásának a tehetség-
gondozásban –, hogy közösen 
dolgozzanak ki egy innovatív 
programot a tehetséges diákok 
támogatására. A program alap-
elemei: a tanárok továbbképzése 
a mentori és az életvezetési kész-
ségek tekintetében, az innovatív 
tanítási módszerek megismeré-
se, cseretanárprogram és közös 
diáktáborok szervezése, mint 
amilyen a szilvásváradi is volt.

– A táborba általános isko-
lások és gimnazisták egyaránt 
érkeztek. Összesen 54 diák és 

11 kísérő vett részt a két partner 
intézményből – tájékoztatott az 
igazgatónő. – A tanulók a saját 
érdeklődési körüknek megfelelő 
foglalkozásokba kapcsolódhat-
tak be, akár többet is kipróbál-
hattak a széles palettáról: sport, 
társasjáték-készítés, festés, raj-
zolás, linómetszés. A tehetség-
fejlesztő foglalkozások mellett 
szakértők által vezetett szemé-
lyiségfejlesztő tréningek tették 
még változatosabbá a progra-
mot. Élve a helyszín adta lehe-
tőségekkel, természetesen nem 
maradhatott el a Szalajka-völgyi 
kirándulás, a vezetett éjszakai 
túra az erdőben és a lipicai mé-
nest bemutató kiállítás megte-
kintése sem.

Vicziánné Salla Ildikó el-
mondta, hogy a közös munka 
a jövő évig folytatódik. Ebben a 
félévben cseretanárprogrammal 
igyekeznek újabb tapasztalato-
kat szerezni, januárban pedig 
sporttábort szerveznek a Tátrá-
ban.

�Második alkalommal rendezték meg a szeptember 22–23-i hétvégén a Sportkastélyban  
a mindenkihez szóló ökumenikus napot. Fiatal és idős egyaránt kellemesen tölthette itt az időt. 
A főszervező Háló Gyulával, a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkészével beszélgettünk.

�Nagyon sok területen jelenthet előnyt egy testvérvárosi kapcsolat.  
A Sztehlo gimnázium diákjai például felvidéki testvérvárosunk, 
Szepsi középiskolásaival közösen vehettek részt egy uniós pályá-

zaton, amely a tehetségfejlesztés hatékony módszereinek megtalálását 
segíti.

A Talented Life 
A projekt fókuszában a tehetséges gyerekek képességeinek 
fejlesztése áll.  Az oktatási intézmények a határ két oldalán a saját 
társadalmi, gazdasági és kulturális igényeikhez és a helyi specialitá-
sokhoz, lehetőségekhez illő, a saját diákjaik számára megfelelő ta-
nítási módszereket és eszközöket illesztik be az oktatási programja-
ikba. A tanárok és az oktatás folyamatos szakmai fejlődéséhez, az 
innovációk és az új módszertani ismeretek elsajátításához azonban 
fontosnak tartják a más intézmények és országok szakembereivel 
való tapasztalatcserét.

OLTALMAZÓ PÁRTFOGÁS
A szép kifejezés – Magyarok 
Nagyasszonya – tükrözi ha-
zánk különleges kötődését 
Szűz Máriához. A Magyar 
Katolikus Egyház október 
8-án főünneppel emlékezik 
meg a Szűzanya magyaro-
kat oltalmazó pártfogásáról. 
Ilyenkor a papság és a hívek 
Mária közbenjárását kérik 
az országért és a nemze-
tért. Kerületünkben is meg-
emlékeztek az ünnepről.

A magyarok szoros kötődése Má-
riához és az ünnep eredete Szent 
István királyhoz kapcsolódik. Egy, a XII. század elején lejegyzett 
legenda szerint 1038. augusztus 15-én a halálos ágyán ajánlotta fel 
az országot Szűz Máriának.

Mária tisztelete azóta is folyamatos: Szent László király „Szűz 
Máriának választott vitézeként” a csatákban mindig hozzá fohász-
kodott, és az ő tiszteletére építtette a nagyváradi székesegyházat. 
IV. Béla a tatárjárás idején Istennek és Szűz Máriának ajánlotta fel 
leányát, Margitot, és ő építtette fel a budai várban a Nagyboldo-
gasszony (Mátyás)-templomot. 

Mátyás király a pajzsán Szűz Mária közbenjárását kérte, arany-
pénzein Mária látható a kis Jézussal. Hasonló, Madonnával dí-
szített pénzeket 1849-ig készítettek, amiket a nép „máriásnak” 
nevezett.

A XVII. században a Patrona Hungariae-eszmére alapozva 
alakult ki a Regnum Marianum (Mária országa) fogalma, amely 
kifejezte, hogy Szent István felajánlásával Szűz Mária nemcsak ol-
talmazója, de mindenkori tulajdonosa is Magyarországnak. 

R. F.

– Az ökumenikus találkozó elnevezés önma-
gáért beszél, ám azoknak, akik felkeresték a 
Sportkastélyt, az lehetett az érzésük, hogy fele-
kezeteken „túli” napról van szó. Inkább egy jó 
példáról arra, hogy miként érezhetik jól magu-
kat kulturált körülmények között több százan.
– Örülök, ha így látja, s annak is, hogy növek-
vő érdeklődésre tart számot a találkozó. Nem is 
lehet más a célunk, mert amikor elhatároztuk, 
hogy megrendezzük az eseményt, alapvetően 
egy útra építettünk, esetünkben arra az útra, 
amelyik a szűkebb pátriánkat, Pestszentimrét, 
azon belül is a Nemes utcát jelenti.
– A rendezvény elnevezése Egy úton...
– Tényként mondom, hogy nálunk annyira 
egyben vannak a felekezetek és a gyülekeze-
tek, hogy szinte egy helyütt fekszünk, egymás 
szomszédságában vagyunk. A katolikusok, a 
reformátusok és a baptisták temploma, illetve 
imaháza szinte egymás szomszédságában épült 
a Nemes utcában. Ezért is lett Egy úton a ren-
dezvény neve, amely mindenképpen megállja 
a helyét. Földrajzilag is, a lelkiségét tekintve is.
– Az első alkalommal, tavaly is sokan voltak a 
csarnokban. Az idén azonban, ha használhatom 
ezt a szót, „nézőcsúcsot” döntöttek, mert szinte 
egész nap tele volt a Sportkastély.

– Hála Istennek nem kell megcáfolnom, 
amit mond, mert tényleg jöttek és jöttek a 
vendégek.
– Amikor a rendezvény előtt néhány nappal be-
szélgettünk, elmondta, hogy sokat kell tenniük 
azért, hogy minden időben a helyére kerüljön, s 
úgy várják a hívő embereket (is), mintha ez a leg-
természetesebb lenne.
– Ha már meghívjuk és el is várjuk őket, akkor 
mindent meg kell tennünk azért, hogy kelleme-
sek legyenek az itt eltöltött óráik. Persze, hogy 
úgy mondjam, ára van ennek. Ára, mert már 
novemberben megkezdjük a 2019. évi találkozó 
szervezését.
– Rengetegen fordultak meg az idei ökumenikus 
találkozón.
– Pontos adataim nincsenek, mivel bárki jöhe-
tett, mindenkit nyitott lélekkel fogadtunk. Azt 
azonban láttam, hogy a déli órákat leszámítva 
mindig sokan voltak. Talán fölösleges monda-
nom, hogy az esti Caramel-koncert milyen si-
keres volt az idén is.
– Néhány évtizede még nehéz lett volna az egy-
ház és a „könnyedebb műfajok” társítása.
– Napjaink embere már nyitott erre, így nekünk 
sem lehet más a célunk.

Róth Ferenc

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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A MÁV Zrt. munkatársakat  
keres az alábbi munkakörökbe:

KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:

biztosítóberendezési műszerész 

digitális gyengeáramú műszerész 

pályamunkás

távközlő műszerész

villanyszerelő- felsővezeték szerelő

KÖZÉPFOKÚ VÉGEZETTSÉGGEL:

kocsirendező/tolatásvezető

váltókezelő

Amit ajánlunk:
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és  

jövedelem, választható béren kívüli juttatás, önkéntes  
nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény.

Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. egyben történő eladásra kínálja a honlapján (www.
varosgazda18.hu) felsorolt személygépkocsikat, könnyű- és nehéz tehergépjárműveket, vala-
mint munkagépeket. A gépjárművek megtekinthetők hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra 
között a 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. szám alatti telephelyen.

A pályázatot 2018. október 24. napján 10 óráig kérjük a 1181 Budapest, Üllői út 423. szám 
alatti földszinti recepción zárt borítékban leadni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gépjárművek 
megvásárlása”.

Az ajánlatok bontására Ajánlatkérő hivatalos helyiségében, 2018. október 24. napján 11 
órakor kerül sor. Ajánlatkérő nyilvános bontást nem tart, annak eredményéről írásban (email-
ben) értesíti az ajánlattevőket.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• Ajánlattevő neve, címe/székhelye, adószáma/adóazonosító száma, telefonos és emailes 
elérhetősége;
• a gépjárművekért ajánlott ár.

Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával elfogadja, hogy 30 napig áll az ajánlati kötöttsége, 
tehát a gépjárműveket ennyi időn belül történő pozitív válasz esetén köteles megvásárolni, és 
az adásvételi szerződés aláírásától számított 7 napon belül Ajánlatkérő telephelyéről elszál-
lítani. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás eredménytelennek 
nyilvánítási jogát fenntartja. Érvénytelen Ajánlattevő ajánlata, ha 2.200.000 Ft alatti összeget 
ajánl.
Ajánlatkérő neve, címe, telefon-és telefaxszáma (e-mail):
Neve:  Városgazda XVIII. kerület N. Zrt.
Címe:  1181 Budapest, Üllői út 423. 
Ország:  Magyarország
Képviseli: Banyár László vezérigazgató
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgazda18.hu
További információk a www.varosgazda18.hu oldalon találhatók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közhasznú könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten közhasznú 
könyvterjesztésre pedagógusok útján vásárol könyveket, könyvsoro-
zatokat, könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik az egyesület 
munkáját.

Telefon: +36 20 3882 083
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SZOLGÁLTATÁS
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerek-

kel. 06306170351

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-
264-7752   

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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 Megbízható precíz fogtechnikus fogpótlásokat vállal rövid határidővel. Igazítás, javítás, 
kivehető helyett rögzített! Szájsebész kolléganőmmel mindenre találunk megoldást! Hívjon 
bizalommal! Tel: 06-30/982-56-25

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

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyin-
tézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, 
akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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 kivitele-
zésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSE-
RÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZ-
TÁS. 06-70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, 
BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZERELÉS 
WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL 
FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ 
SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvege-
zését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS  
Tel.: 06-70-550-0269

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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. 

Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ALAPÍTVÁNY
n A Gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át alapítványunk-

nak ajánlották fel. A 2016. évi felajánlásból 2017-ben számlánkra igazolt 582.014,- Ft-ból 
megvalósított fejlesztésekről örömmel tájékoztatjuk támogatóinkat. Oktatást közvetlenül segítő 
eszközre összesen 77.470,- Ft-ot fordítottunk. Diákjaink részére zenei és egyéb fejlesztés bizto-
sítására 207.480,- Ft-ot biztosítottunk. Iskolánk 90 éves évfordulójának méltó megünneplésére 
160.450,- Ft-ot költöttünk. A fennmaradó összeget iskolánk könyvtári állományának bővítésére 
egyéb eszközfejlesztésre tartalékoltuk.

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL 

MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152
n Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs 

készséggel 100.000 Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 0630/529-6446-os számon
n Csomagoló anyagot gyártó üzem betanított munkás pozícióra kollégákat keres azonnali 

kezdéssel teljes és részmunkaidőben. Feltétel: jó fizikum, terhelhetőség. 1183 Bp., Akadály u. 
15., tel.: 06-1/296-0370

n Logisztikai raktárba keresünk raktárosokat két műszakos beosztásba a XXIII. kerületbe. 
Átlagbér nettó: 200.000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu 
email címen vagy SMS-ben a 36 20 441 3386 számon a munka megjelölésével.

n Autószerelő munkatársakat keresünk kétműszakos beosztásba a XXIII. kerületbe. Átlagbér 
nettó: 230.000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email 
címen vagy SMS-ben a 36-20/441-3386 számon a munka megjelölésével.

n Fényező munkatársakat keresünk kétműszakos beosztásba a XXIII. kerületbe. Átlagbér nettó: 
220.000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email címen vagy 
SMS-ben a 36 20 441 3386 számon a munka megjelölésével.

n Autóvillamossági szerelő munkatársakat keresünk kétműszakos beosztásba a XXIII. kerület-
be. Átlagbér nettó: 220.000 Ft/hó Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu 
email címen vagy SMS-ben a 36 20 441 3386 számon a munka megjelölésével.

n Raktári betárolókat keressünk 1 hónapos határozott időre nappali munkavégzéssel a IX. 
kerületbe. Átlagbér: nettó 180.000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@
mads.hu email címen vagy SMS-ben a 36/20-441-3386 számon a munka megjelölésével.

n IX. kerületi raktárba keresünk munkatársakat több munkakörbe, kétműszakos beosztásba. 
Átlagbér: nettó 200.000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu 
email címen vagy SMS-ben a 36-20/441-3386 számon a munka megjelölésével.

n Láncos konténeres, multiliftes tehergépkocsira gépjárművezetőt keresünk! Feltételek: 
C, kategóriás jogosítvány; GKI kártya, gyakorlat előny. Telephely: XVIII. kerület. Jelentkezni 
8-16 óráig a 06302068150-es telefonszámon vagy önéletrajzzal r.peter@merkon.hu e-mail 
címen lehet.

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 
Dr. Németh Lóránd 

gerinc és izületi specialista 
reumatológus főorvos

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszerű  kezelése
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetőségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Üllői út 419. 

www.maganreumatologia.hu

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ 

POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára 
is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és 
tapasztalat előny.

n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - 
nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban 
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti 
méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, 
berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú 
végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-
kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya 
motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ 
száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és 
karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat 
betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű 
fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.

n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság 
kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, 
épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása 
esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma 
elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető 
felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található 
sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, 
tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra 
kész állapotra való felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása 
és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; 
- a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró 
fűnyíró).

n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. 
Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek 
műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági 
szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos 
munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, 
hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület 
karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok 
telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; 
- a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag 
utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó 
munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, 
gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett 
magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

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

n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: 
- szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható 
munkavégzés. Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire különböző hideg 
tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag 
méretre vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, 
felújítása, illetve csereigények jelzése.

n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve 
targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; - a rakomány 
károsodásmentes szállítása; - részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - a gépjármú 
műszaki állapotának megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos 
munkarend vállalása. Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak ellátása az 
érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és a rendeltetésszerű 
működést biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így nyert adatok 
regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények 
vezetése; - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi 
épségének védelme, a házirend betartatása; -az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt 
vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló 
rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten 
történő naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti 
aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, 
munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása.

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező 
víz-gáz-fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott 
vízvezeték-, fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú 
távú munkalehetőség. 

n KŐMŰVES: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: útépítői, 
útkarbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. Elvárások: kőműves végzettség; önmagára 
és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.

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

n KERTÉSZ: Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása érdekében a fák, 
cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület 
előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő növényállomány gondozása, 
szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás 
elvégzése; - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges baleset-mentesítésre 
javaslattétel, gallyazások elvégzése; - szerves növényi hulladék összegyűjtése közterületekről való eltávolítása; 
- a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- 
és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat elvégzése során esetlegesen keletkező kár, vagy 
rendkívüli esemény azonnali jelzése a vezető részére; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek 
biztonságos használata és tárolása. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, 
csapatszellem; alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés.

n INFORMATIKUS: Társaságunk informatikus pozícióba keres munkavállalót munkaállomások, mobil 
eszközök konfigurálására, valamint kliens oldali szoftverek üzemeltetési feladatainak ellátására. Feladatok: - a 
Társaság munkavállalói által használt munkaállomásainak és mobil eszközeinek telepítése, konfigurálása; - 
Helpdesk-es feladatok ellátása: a felhasználók hibabejelentéseinek fogadása, az azonnal megoldható hibák 
megoldása; - nyomtatók és egyéb irodai eszközök kellékanyagainak cseréje, vagy kiküldése; - részvétel 
az informatikai eszközöket érintő éves leltározási folyamatban; - az informatikai rendszerekkel kapcsolatos 
nyilvántartások naprakész vezetése. Elvárások: középfokú, szakirányú végzettség; Microsoft kliens környezet 
ismerete; önálló, felelősségteljes munkavégzés, határidők betartása; kiváló problémamegoldó képesség; jó 
kommunikációs képesség. Előny, de nem feltétel: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi 
elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület  

Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az 

alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására 
közzé teszi pályázati felhívását

cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Baross utca 5. fszt. 150836 50 m2 üzlet

Baross utca 40-42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince

Benedekfalva utca 9. fszt. 136 150228/67/136 14 m2 üzlet

Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. 151126/15/A 49 m2 üzlet

Garay utca 11/b fszt. 4. 149832/0/A/4 63 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 61. 151126/4/A/61 24 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 63. 151126/4/A/63 9 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 64. 151126/4/A/64 20 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 67. 151126/4/A/67 24 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt. 69. 151126/4/A/69 26 m² üzlet

Havanna utca 1. fszt.71. 151126/4/A/71 24 m² üzlet

Havanna utca 13. fszt. 443. 151126/4/A/443 9 m2 üzlet

Havanna utca 13. fszt. 450. 151126/4/A/450 9 m2 üzlet

Havanna utca 13. fszt. 451. 151126/4/A/451 24 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221               23 m2 + 9 m2                 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 

Havanna utca 52. fszt. 295. 151159/7/A/295 20 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 296. 151159/7/A/296 9 m2 üzlet

Havanna utca 52 fszt. 297. 151159/7/A/297 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 298. 151159/7/A/298 23 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet

Lenkei utca 20-22. fszt. 19. 152461/0/A/19 28 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 140. fszt. 162 150228/54/A/162 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 144. fszt. 1. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. 150228/52/A/138 17 m2 üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet

Sina Simon sétány 3. fszt. 3 150228/52/A/160 14 m2 üzlet

Tövishát utca 1. fszt. 148. 150228/67/A/148 14 m2 üzlet

Tövishát utca 5. fszt. 153. 150228/67/A/153 14 m2 üzlet

Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet

Tövishát utca 15. fszt. 137. 150228/65/A/137 16 m2 üzlet

Tövishát utca 19. fszt. 142 150228/65/A/142 14 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet

Üllői út 350. fszt.7. 152332 22 m2 üzlet

Üllői út 394. fszt. 4 + fszt. 5 155147 49 m2 + 35 m2 üzlet

Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince

Üllői út 453.  150811 296 m2 étterem

Üllői út 495. fszt. 2.  149946/A/2 98 m2 üzlet

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 tároló

   

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Alacskai út 156058/b 2.138 m2 területhasználat

Forgó utca 157410/2 536 m² területhasználat

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Németh József utca 53. fszt. 2 152321 250 m2 területhasználat

Párkány utca 157233 629 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 garázs

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentá-
ció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg 

teljesíthető átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társa-
ság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. 

számlaszámára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 
Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció 
átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy megha-

talmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A 
pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot 

zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű, ezért kérem, 

hogy keresse fel weboldalunkat és töltse le az aktuális 
pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. október 29. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2018. november 5. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

Utánfutóbérlés az AVIA-tól
Hívjon minket: 20 979 1880!

Óránként650 Ft-tól!
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ÉLJENEK AZ IMRÉK
Két fontos esemény történik minden évben egymást kö-
vetően Pestszentimrén. Az első az Imre-napi köszöntő, 
amelyre az önkormányzat várja szeretettel a kerület-
részben élő Imréket. A rendezvényt, mint mindig, a PIK-
ben tartják, november 9-én 17.30-tól. A műsor – mivel 
Magyarország ebben az esztendőben a Mátyás-emlék-
évet ünnepli – a reneszánsz király korát idézi vidám vá-
sári tréfákkal, ugyanakkor a szokásoknak megfelelően 
alkalom lesz kötetlen beszélgetésre is. 

A találkozó kellemes pontja a köszöntő utáni koccintás, amellyel 
nemcsak az Imre nevű polgárok, hanem a már szép kort megért 
Pestszentimre előtt is tisztelegnek a résztvevők.

Előtte egy nappal, tehát november 8-án 17 órától tartja éves köz-
gyűlését az imrei illetőségű és a kerületrészért az elmúlt csaknem 
harminc évben lelkesen cselekvő Széky Endre Pestszentimre Törté-
neti Társaság, ugyancsak a PIK-ben. Az eseményen megválasztják a 
háromtagú kuratórium tagjait, majd átadják a társaság díját, továb-
bá a Széky-plakettet – összesen öt elismerést. 

A civil szervezet a tagjai mellett azokat is várja, akiket érde-
kel a helytörténeti munka, és esetleg szívesen be is kapcsolód-
nának abba.

K. Gy.

AZ UTOLSÓ 
KONCERT
Paolo Sorrentino a Rómába kalauzoló, Oscar-díjas A nagy szép-
ség után ismét Fellinit idéző, lenyűgöző filmmel jelentkezik. Ez-
úttal egy alpokbeli luxusszálloda szolgáltatja a díszletet, itt pi-
hen a már nyugdíjba vonult világhírű zeneszerző és karmester, 
Fred és legjobb barátja, a filmrendező Mick. Fred kíváncsisággal 
szemléli a hotel többi vendégét, lánya problémáit, valamint a fia-
tal és ambiciózus írókat, akikkel Mick együtt dolgozik egy forga-
tókönyvön. Saját zenei karrierjét lezártnak tekinti, ám a legma-
gasabb szinten szeretnék, hogy még egyszer vezényeljen: magától 
II. Erzsébet brit királynőtől kap meghívót, hogy lépjen fel Fülöp 
herceg születésnapi ünnepségén. A meghívást rögtön elutasítja, 
de a királyi család állhatatosnak bizonyul.

Ifjúság – olasz, svájci, angol, francia filmdráma. A főbb szere-
pekben: Rachel Weisz, Michael Caine, Jane Fonda. 

Időpont és helyszín: október 28. (vasárnap) 16 óra, Polgárok 
Háza (Üllői út 517.). A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel 
várnak.

PROGRAMOK

EMLÉKEZZÜNK 
EGYÜTT
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja a kerület polgárait az 1956-os forradalom és szabadságharc 
62. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre, 
amelyet Pestszentlőrincen a Béke téri kopjafánál október 19-én  
9 órakor tartanak. Ünnepi beszédet mond: Dr. Rácz János, a Ve-
ritas Intézet tudományos munkatársa. 

Délután 16 órakor Pestszentlőrinc-Pestszentimre Felnőttek 
Gimnáziumának szervezésében a Régi Városháza ’56-os emlék-
táblájánál (Városház u. 16.) rendeznek megemlékezést.

A forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszteleg a Nem-
zeti Gyásznapon, november 4-én 13 órakor a Hargita téri ’56-
os emlékműnél Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata.  
A műsorban közreműködik Korpás Éva és zenekara. 

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 26. 17 óra: Nyári flash – 
Tejeda Erika Anna és Kovács Gabriella 
festőművész közös kiállításának meg-
nyitója. Köszöntőt mond Kucsák László 
volt országgyűlési képviselő, a kiállítást 
megnyitja Varga Ferenc.
November 5-től felnőtt hobbitánctan-
folyam indul, amelynek alkalmai hétfőn 
és szerdán 19.30-tól lesznek. Bővebb 
információ a +36-70-612-3929-es és 
a +36-30-203-1516-os telefonszá-
mon, valamint az info@newdancewor-
ld.hu e-mail címen kérhető.
Szerdánként 10 órakor baba-mama 
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immun-
rendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pila-
tes-torna, Etka-jóga, ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna) időpontjairól 
az elérhetőségeinken lehet informá-
ciót kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 
9–19 óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva tart nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 
Városház utca 40.
elefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást 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, szombaton-
ként 10–13 óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY
Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Október 19. 10 óra: Ritmikus gimnasztika 
verseny a Vecsés SE szervezésében
Október 20. 10 óra: Ritmikus gimnasztika 
verseny a Vecsés SE szervezésében
Október 21. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny
Október 22. 12 óra: Nemzetközi tánc-
fesztivál
Október 23. 10 óra: Mega Játszóház
Október 27. és 28. 10 óra: Akrobatikus 
rock and roll verseny 
November 3. 9 óra: Babaholmik börzéje
November 4. 10 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 24. 17 óra: Papírszínház
Október 25. 17 óra: Sonnleitner Károly 
előadása az egészséges életmód jegyé-
ben. Téma: A testünk templom.
Október 31. 16.30: KézműveSzerda – 
Halloween

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 – a 
brüsszeli világkiállítás két lőrinci résztve-
vője című kiállítás látható.

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 
Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Október 26. 17.30: Grim(m)aszkok – a 
Figurina Bábszínház előadása
Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várjuk az 
olvasókat. Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 18. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Október 20. 14 óra: Sokszor visszasí-
rom – Fényes György nótaműsora
Október 21. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 24. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 25. 17 óra: A Kondor Béla 
Közösségi Ház képzőművész körének 
kiállítás-megnyitója. A tárlat november 
11-ig tekinthető meg az Aulagalériában.
Október 26. 16.30: Országos Rajzfil-
münnep. Válogatás Richly Zsolt gyerme-
keknek készült sorozataiból (Kíváncsi 
Fáncsi, A kockásfülű nyúl stb.) 
Október 26. 17.45: Országos Rajzfil-
münnep. A magyar animáció aranykora 
Mézgáékkal és Dr. Bubóval. A belépés 
mindkét programra ingyenes, s a 
vetítések alatt arcfestés és kézműves 
foglalkozás is várja a gyermekeket.
Október 28. 10 óra: Országos Rajzfil-
münnep. Válogatás a legkisebbeknek: 
Bogyó és Babóca, Hoppi-mesék, 
Pocoyo.
Október 28. 11 óra: Országos Rajzfil-
münnep. Klasszikus magyar mesék: 
Frakk, Kukori és Kotkoda, Pom Pom 
meséi. A belépés mindkét programra 
ingyenes, s a vetítések alatt arcfestés 
és kézműves foglalkozás is várja a 
gyermekeket.
Október 28. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 30. 17.30: A Biblia igazi 
világa – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadása. Téma: 
Aranykor-mítoszok az Ó- és az Újszö-
vetségben.
Október 31. 18.45: Ladies’ Dance Mix
November 4. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-
kor gerinctorna. Szombatonként 9 
órától kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 
Központi iroda: Kondor Béla  
sétány 10. 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő 
központjában, a Herrich–Kiss-villában 
(Margó Tivadar utca 116–118.) a 
látványraktár és a Kondor Béla-emlék-
szoba az elérhetőségeink valame-
lyikén tett előzetes bejelentkezéssel 
látogatható.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állo-
mányával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordu-
lók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri 
az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/.
A kutatószolgálat a múzeum költözése 
miatt szünetel.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A látható 
ember – kamarakiállítás a 90 éve 
született költőnő, Szécsi Margit 
tiszteletére. A tárlat meghosszabítva 
október 31-ig.
A Pavilongaléria keddtől szombatig 14 
és 18 óra között tart nyitva. Október 
20-án és 23-án a kiállítóterem zárva. 
Az őszi szünet alatt, október 24-től 
27-ig és október 29-től 31-ig nyitva, 
november 1-jétől 7-ig pedig zárva lesz.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői 
út 400.) II. emeletén látható. Részletek 
a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti sé-
ták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpeda-
gógia menüpontjában), vándorkiállítá-
sok kölcsönzése. 

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem a Tomory Lajos Múzeum 
költözése miatt november 6-ig csak előze-
tes telefonos egyeztetés után látogatható. 
November 6-tól keddtől szombatig 14 és 
18 óra között tart majd nyitva.

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY
Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyezte-
tés alapján látogatható.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 18. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Október 19. 10.30: Maszat-kuckó – 
készségfejlesztő kézműves családi 
program 2–3 éves gyermekek számára. 
Vezeti: Kiss Ildikó fejlesztő- és drá-
mapedagógus. Részvételi díj: 1000 Ft, 
testvérkedvezménnyel 1600 Ft.
Október 19. 15 óra: A két erdei manó, 
avagy Moha és Páfrány meséje. Belépő-
jegy: 980 Ft.
Október 19. 14.30: Örömfestés a 
Magyar Festészet Napja alkalmából. A 
belépés ingyenes, de előzetes jelentke-
zést kérünk.
Október 19. 16.30: A művészetterápiás 
csoport összejövetele. Vezeti: Bach 
Beatrix Regina művészetterapeuta, 
mentálhigiénés szakember, a Lelki 
Egészségvédő Alapítvány munkatársa. 
Részvételi díj: 3000 Ft, amely magában 
foglalja a felhasznált alapanyagok árát 
is. Maximális csoportlétszám 12 fő, 
ezért előzetes jelentkezést kérünk.
Október 19. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A 
belépés ingyenes!
Október 24. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 24. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: A biodiverzitás, avagy a biológiai 
sokszínűség megőrzése kertünkben. 
Előadó: Gyócsi Zoltán. A belépés 
ingyenes!
Október 26. 10.30: Maszat-kuckó – 
készségfejlesztő kézműves családi 
program 2–3 éves gyermekek számára. 
Vezeti: Kiss Ildikó fejlesztő- és drá-
mapedagógus. Részvételi díj: 1000 Ft, 
testvérkedvezménnyel 1600 Ft.
Október 27. 9 óra: PIK-varróklub – 4 
alkalmas kezdő workshop (2. alkalom). 
Téma: varró alapozó, avagy a varrógép 
megismerése, beüzemelése, a varrás 
technikájának elsajátítása, egyenes és 
íves varrások. Részvételi díj: 5000 Ft/
alkalom, amely a klub tagsági díját is 
tartalmazza.
Október 27. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
Október 28. 15 óra: Helyet az ifjúság-
nak, avagy zűrzavar a Mitrópában – a 
Pótszék Társulat előadása. Belépőjegy: 
2000 Ft.
Október 30. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Komfortzónán innen és túl: 
most élünk. Előadó: Halász Alexandra, 
belépőjegy: 500 Ft.
Október 31. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 3. 9 óra: PIK-varróklub – 4 
alkalmas kezdő workshop (3. alkalom). 

Téma: varró alapozó, avagy a varrógép 
megismerése, beüzemelése, a varrás 
technikájának elsajátítása, egyenes és 
íves varrások. Díja: 5000 Ft/alkalom, 
amely a klub tagsági díját is tartalmazza.
A PIK Ház online programfüzete elérhető 
ezen a linken: http://www.pikhaz.hu/
programfuzet-2018-osz/
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőnként 
9.15-től Babusgató babatorna, 9.30-tól 
Tücsökzene, keddenként 10.15-kor 
Babadúdoló, szerdánként 10.30-kor Bá-
bos mesekuckó, szerdánként 16.30-kor 
kismamajóga, hétfői és szerdai napokon 
17.30-kor pedig NIA-foglalkozás. 
Minden hónap második péntekén 9.30-
kor Baba-mama klub és játszócsoport. 
Jelentkezni, illetve a foglalkozások 
részleteiről érdeklődni az elérhetősége-
inken lehet.

POLGÁROK HÁZA
Üllői út 517.
Október 28. 16 óra: A Madách Filmklub 
vetítése. Műsoron: Ifjúság – olasz, 
svájci, angol, francia filmdráma. A főbb 
szerepekben: Rachel Weisz, Michael 
Caine, Jane Fonda. A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várnak.

RAJZFILMÜNNEP  
A KONDORBAN
Az október 26–28. között már 
hatodik alkalommal megszervezett 
Országos Rajzfilmünnep keretében 
több mint 100 helyszínen ünneplik 
országszerte mozikban, művelődési 
és közösségi házakban, könyvtá-
rakban ingyenes vetítésekkel az 
animáció világnapját. A Kondor Béla 
Közösségi Ház idén is csatlakozik a 
programsorozathoz. Ennek keretében 
október 26-án, pénteken 16.30-tól 
19 óráig, valamint október 28-án, 
vasárnap 10-től 12 óráig filmvetíté-
sekkel, kézműves foglalkozással és 
arcfestéssel várjuk az érdeklődő csa-
ládokat. A nyitóprogram válogatás 
lesz Richly Zsolt gyerekeknek készült 
sikersorozataiból.
A részvétel ingyenes! A részletes prog-
ramot megtekinthetik a honlapunkon 
(www.kondorkh.hu).

MESTERSÉGES 
ZŰRZAVAR 
A nagy világválság után a Mitrópa 
Bank elnöki osztályára befészkeli 
magát egy munkanélküli diplomás 
fiatalember. Egy álügy megteremtésé-
vel, kihasználva a hatalmasra duzzadt 
szervezet vakságát, a munkanélkü-
liségtől rettegő alkalmazottak és a 
bankvezérek felszínes ismereteit, 
önmagának állást, a banknak pedig 
„munkát” teremt. Egy máig ható igaz-
ság tárul elénk: a papír hatalma létező 
és nem létező dolgok fölött.
Helyet az ifjúságnak, avagy zűrzavar a 
Mitrópában – a Pótszék Társulat előa-
dása. Időpont és helyszín: október 28. 
(vasárnap) 16 óra, PIK Ház. Belépőjegy: 
2000 Ft.

ISMÉT VÉRADÁS A 
RENDŐRSÉGEN
A Magyar Vöröskereszt november 15-én 
14.30-tól 18 óráig a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányságon (1183 Üllői út 
438.) rendez lakossági véradást.
A szervezők kérik, hogy a személyazo-
nosító igazolványukat és a lakcímkár-
tyájukat vigyék magukkal, valamint a 
TAJ-szám megadása is szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, valamint 
sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt ado-
mányvonala: 1359.
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15Hat év alatt csaknem száz fiatalt tanítottak meg a sportág alapjaira SPORT

MINDENKI ÜTÖGETHET
Aranyat érő ász a Bókay-kertben 

RÓTH FERENC 

– Négy salakos és négy kemény 
pályát működtetünk, s elmond-
hatom, hogy fejlődőképes a 
klub, mert a tagjaink száma a 
százhoz közelít – mondta Val-
kusz Tamás sportigazgató.
Hasuly Yvette azzal egészítette 
ki ezt, hogy örömükre egyre nö-
vekszik a tenisziskolájukba járó, 
a sportág alapjait ott megtanu-
lók száma. Ez is halad a száz 
felé, egészen pontosan 90.

– Ahhoz képest, hogy éppen 
csak hatévesek vagyunk, örven-
detesen magas ez a szám. Nem 
akarok hazabeszélni, de fiatal 
egyesületként nagy ismeretség-
nek és népszerűségnek örülhe-
tünk – folytatta a sportigazgató.

Ebben, mármint az elismert-
ségben lehet lubickolni, de csak 
addig, ameddig az újabb és újabb 

feladatok nem találják meg az 
Aranyászt, ami az egyesület nevét 
(Golden Ace) takarja a teniszs-
port hivatalos nyelvén, angolul.

LELKES  
AMATŐRÖK IS
Valkusz Tamás azt is elmond-
ta, hogy a Magyar Tenisz Szö-
vetséghez hasonlóan a lőrinci 
egyesület is a sportág utánpót-
lásbázisát igyekszik bővíteni, 
de hozzátette, hogy nem csak a 
fiatalok pattogtathatják a labdát 
náluk, mert nem csak a verseny-
teniszre helyezik a hangsúlyt.

– Vannak felnőtt kezdőink, 
valamint hatvan fölötti tenisze-
zőink, akik a mozgás és néhány 
estben a társaság kedvéért ját-
szanak lelkesen, sőt a csapatver-
senyeken is indulnak. Szeretünk 
mi mindenkit, aki bennünket 

választ, de a lelkes amatőrök, 
ahogy ezt mondani szokták, 
még közelebb állnak hozzánk. 

Új divat a sportágban a Play 
and Stay módszer, amelynek 
legfőbb célja az, hogy minél 
több ember ismerkedjen meg a 
tenisszel, sajátítsa el annak alap-

jait.  Ez a fajta tenisz – mint a 
nevéből is kitűnik – részvétel- és 
nem teljesítményorientált.

NEM DRÁGÁBB, 
MINT MÁS
– A legfontosabb az, hogy az 
adott személy sport- és sikerél-
ményben részesüljön – emelte 
ki a sportigazgató. – A siker, 

hogy stílszerű legyek, az ász, 
ebben az esetben másodlagos… 
Sokan gondolják úgy még ma 
is, hogy teniszezni drága do-
log, nem engedhetik meg ma-

guknak. Ez nem igaz. Ebben a 
fázisban, a pályafutás első sza-
kaszában nem drágább, mint 
bármelyik más sportág.

A mondanivalóját azzal tá-
masztotta alá, hogy az edzé-
seken térítésmentesen hasz-
nálhatják a tanítványok az 
eszközöket és a pályát.

Megtudtuk azt is, hogy télen 
is, nyáron is rendeznek Play and 

Stay (6–10 évesig) és korosz-
tályos (10–18 évesig) 
versenyeket, ezzel segítve, 
hogy a gyerekek verseny-

zővé érjenek, s a maximu-
mot nyújtva juthassanak el a 

felnőtt korosztályig vagy akár a 
nemzetközi szintig. 

A JÖVŐ  
BAJNOKAIÉRT
– Ez persze csak úgy és csak akkor 
működik, ha már a kezdetektől a 
jót tanítjuk, mert egy-egy hibásan 
rögzült mozdulatot nehéz meg-
szüntetni. A kemény edzésekkel 
az a célunk, hogy kialakítsuk a 
minél hosszabb ideig tartó kon-
centrálás képességét, s talán mon-
danom sem kell, hogy a küzdeni 
tudást is – mondta Hasuly Yvette.

S ha valakinek kétségei ma-
radtak azzal kapcsolatban, 
hogy „jó hely-e” a Golden Ace, 
annak csak annyit, hogy Val-
kusz Tamáson túl három másik 
szakember is azért fog ütőt nap 
nap után a Bókay-kertben, hogy 

felfedezze a jövő bajnokait. Bár 
tudni való, hogy a tenisz egyéni 
sportág, a korosztályos csapat-
versenyek során mindenki azt 
érezheti, hogy a Golden Ace-ben 
egy csapatsportág részese…  
 

LEGYŐZNI  
ÖNMAGUNKAT
De mi kell ehhez?

Széles bázisú (magyarán: so-
kak érdeklődésére számot tartó) 
utánpótlás- tenisziskola, ahol a 
tökéletes technika megtanulása 
és megtanítása mellett a nélkü-
lözhetetlen versenyzői tulajdon-
ságok fejlesztése is cél.

Ahogy a két szakember 
egyöntetűen fogalmazott:

– Nem versenyistálló a Gol-
den Ace. Ellenkezőleg, játszva 
próbálunk meg tanítani a sike-
rért, függetlenül attól, hogy a 
sportban meg kell tanulni meg-
küzdeni önmagunkkal is.

S hadd tegyünk még hozzá 
annyit: nem árt, ha néha le is 
tudjuk győzni önmagunkat…

�Aki „törzssportoló” a Bókay-kertben, az tudja, mit takar a hat éve bejegyzett 
Golden Ace Sport & Tennis Club, amelynek az ügyvezető igazgatója Ha-
suly Yvette, a sportigazgatója pedig Valkusz Tamás. Ők meséltek arról, 

mi is az a Golden Ace.

Négy edző is azért fog ütőt nap nap után a Bó-
kay-kertben, hogy felfedezze a jövő bajnokait.

A LÁNYOK JOBBAN LŐTTEK
Az 1912-es stockholmi olimpián 
a hadipuska 300 méteres szá-
mában bajnok Prokopp Sándor 
kispesti lakosként is az egykor 
a mai kávéház helyén lévő lőté-
ren gyakorolt, majd Pestszent-
lőrincre költözött a családjával, 
s a gyermekei szinte itt nőttek 
fel. Erről is beszélt a verseny dí-
játadását megelőzően az olim-
piai bajnok fia, Prokopp László, 
aki édesapja emlékét felidézve 
mesélt a fiataloknak az egykori 
lőtérről.

– Számomra szent hely ez a 
telek, az egykori lőtér, ami édes-
apám törzshelye volt. Ma már 
csak elképzelni lehet, hogyan né-
zett ki, meddig ért a lőtér, hiszen 
a 300 méter nagyon hosszú. Egy 
fapriccsen feküdtek a lövészek, 
és a találatokat távcsővel tudták 
ellenőrizni. Rossz nyelvek szerint 
a stockholmi olimpián puskára 
szerelt távcsövet használt a ma-
gyar csapat, de ezt korabeli fény-
képek alapján is cáfolni tudom 
– utalt érdekességként a bő egy 
évszázaddal ezelőtti pletykára 
Prokopp László. 

A diákolimpia lövészversenyének 
díjait Lévai István Zoltán és Galgó-
czy Zoltán alpolgármester adta át. 
A fiúk versenyében a Kassa utcai 
iskola diákjai vitték a prímet, a baj-
nok Pálmai Ádám lett. A lányok 
mezőnyében a Darus utcai iskola 
tanulói állhattak fel a képzeletbeli 
dobogóra a győztes Gönczöl Lí-
via vezetésével.  A csapatversenyt 
a Darus utcaiak nyerték a Kassa 
utcai, illetve a Kondor iskola előtt.
A diákolimpia hagyományos 
nyitórendezvényét, az Iharos 
Sándor Mezei Futóversenyt 
szeptember 24-én 373 általános 
és középiskolás részvételével 
rendezték meg a Bókay-kert-
ben. Amint azt Tasnádi András 
főszervező, a Brassó Utcai Álta-
lános Iskola igazgatója elmond-
ta, a résztvevők száma évek óta 
megközelíti a négyszázat. 

– Négy korcsoportban, három 
általános iskolás és egy középisko-
lás kategóriában zajlott a verseny. 
A valamivel több, mint egy kilo-
méteres pályán a Gloriett, a Brassó 
és a Kandó általános iskola diákjai 
szerepeltek a legjobban.

A futóversenyt Lévai István 
Zoltán nyitotta meg, a célba ér-
kezést követően pedig a résztve-
vők Galgóczy Zoltánnal közösen 
megkoszorúzták Iharos Sándor-
nak a Gloriett Sportiskolai Álta-
lános Iskola épületén lévő emlék-
tábláját. 

A kerületi diákolimpia verse-
nyei a tanév folyamán – a legnép-
szerűbb labdajátékoktól kezdve a 
dzsúdón át egészen a sakkig – 17 
sportágban zajlanak.

Puskás Attila

Cikkeink mellett színes ke-
rületi hírekről, érdekességekről 
is olvashatnak a tovabb18.hu 
oldalon!

�Tizenkét általános iskola összesen 47 versenyzője vett részt a XVIII. 
kerületi Diákolimpia Dr. Prokopp Sándor Lövészversenyén. A Zila 
Kávéház udvarán felállított sátorban a légpuska 10 méteres számá-

ban mérték össze a tudásukat az ifjú lövészek október 4-én. 
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16 Bárczy István-díjjal tüntették ki a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola tanárátPORTRÉ

ILI NÉNI A „SZERETETCSOMAG”
Gazdag pálya után lép majd le a katedráról 

RÓTH FERENC 

 

Mondják, az ember jellemét már 
az első élmények meghatározzák. 
Azok, amelyek születésének a pil-
lanatában érik. Kistelekiné Makay 
Ilona minden bizonnyal szerető 
kéz segítségével, érintésével hagy-
ta el a világ legbiztonságosabb he-
lyét, az anyaméhet, mert születése 
után hatvanegy évvel is tengernyi 
maradt benne abból, ami egyre 
nagyobb és ritkább kincs manap-
ság. A szeretetből…

Határozott, mosolygós, ele-
gánsan öltözött hölgy vár az is-
kola udvarán, aki joggal érezheti 
a sajátjának a „Szentlőrincet”, 
hiszen a kezdetektől dolgozik az 
iskolában.

JÖTTEK A JELEK
Gondoljanak bele… Azok az 
egykori diákok, akiknek fiatal ta-
nárnőként tanította meg az ötö-
dik–hatodik osztályban szeretni 
és tisztelni Arany Jánost (aki nem 
mellesleg Adyval „párban” a ked-
venc költője), ma már bőven a 
harmincas éveikben járnak. S a 
tanárnő még mindig itt van, még 

mindig Aranyról beszél. Teszi 
mindezt huszonöt éve a lőrinci 
katolikus iskola falai között…

„A tanítóképző elvégzése után, 
huszonegy évesen Kőbányán, a 
Kada utcában állhattam először ka-
tedrára. Nem mondom, hogy rossz 
emlékekkel hagytam ott, de jöttek 
a jelek, amelyek azt súgták, vált-
sak, tanítsak máshol. Elvégeztem 
a tanárképzőt is, aztán az akkor, 
1993-ban, a rendszerváltozás után 
néhány évvel megalapított Szent 
Lőrinc iskolába kerültem. S amint 
látja, itt vagyok még ma is…”

MI LESZ  
ARANNYAL?
Ili néni szavaiból leszűrhető, 
hogy nem lesz sem könnyű, sem 
egyszerű az elválás. Nem is akar 
szembenézni még ezzel, s rögvest 
tegyük is hozzá: vitalitása, szellemi 
frissessége alapján nem is kellene 
abbahagynia Arany oktatását. 

„Tolom-tolom magam előtt, 
de az idő kereke előre forog, így 
aztán az utolsó osztályomat még 
kiviszem, aztán a tanév után, a 
jövő nyártól már nyugdíjas le-
szek. Igaz, már három éve akként 
tanítok. Hogy milyen lesz a bú-

csú bő negyed évszázad után, azt 
nem tudom, de egyelőre nem is 
akarok szembesülni vele. Megy 
a tanév, jönnek a gyerekek, zaj 
van a folyosón, becsöngetnek, 
kicsöngetnek, nekem pedig ez 
az életem. Majd amikor valóban 
szembetalálkozom azzal, hogy itt 
a vége, akkor nézek szembe vele. 
Most még nem…”

MINDEGYIKÜK  
KIS CSODA
Hogy a tanárnőt mennyire sze-
retik a diákjai, ahhoz csak egy 
rövidke életkép. A szoba előtt, 
ahol beszélgettünk, a „lendüle-
tesebb hallgatók” éppen kezdték 
szétszedni a folyosót. Ili néni ki-
nyitotta az ajtót (most jól letolja 
őket, gondoltam), s a lehető leg-
emberibb hangon megkérte a 
gyerekeket, hogy ha lehet, legye-
nek csendesebbek, mert beszél-

getünk itt bent. Aztán becsukta 
az ajtót, s láss csodát, egyetlen 
pisszenés sem hallatszott ezután 
a folyosóról…

„Mindegyikük egy kis csodát 
jelent nekem. Csodát, de tudom, 
hogy ezt a simogatásra méltó 
szépséget föntről kapják, és mivel 
a Szent Lőrinc a lelkekre is figye-
lő iskola, nem nehéz kiteljesíteni 
magukban azt, ami manapság 
egyre több emberből hiányzik. 
Nálunk vannak igazi, tiszta lel-
kek, és ehhez nem is mindig 
kellenek szavak. Sokszor elég a 
szemükbe pillantani, már arról 
tudom, hogy tényleg őszinték. 
Nem is szoktam csalódni…”

HA VÉGLEG 
LELÉP…
Három „tűhegypontos” szeiz-
mográfja is van Ili néninek, 
a „szeretetcsomagnak”. 
Olyan, amelyik biztosan 
nem romlik el, nem 
téved.

„Bármelyik diá-
kommal találkozom 
is, a szemébe nézek. 

Mert ez alapvető, és azonnal sok 
mindent elárul. Ha kezet fogunk, 
az is kiállít egy bizonyítványt a 
gazdájáról, s ez sem téved, sose… 
Ha pedig az osztályban, az év-
nyitón vagy az évzárón megölel-
jük egymást, az is beszédes, az is 
árulkodik a szeretetről. Ebből a 
háromból biztosan tud építkezni 
egy olyan ember, aki már huszon-
öt éve néz a lőrinces gyerekek 
szemébe. Tudja, ez is hiányozni 
fog nekem, amikor vég-
leg lelépek a ka-
tedráról…”

�Nemrégiben Bárczy István-díjjal tüntették ki a Szent Lőrinc Katoli-
kus Általános Iskola magyartanárát, Kistelekiné Makay Ilonát. A 42 
éve a pályán lévő pedagógus mindent tud az intézményről, a saját-

jának érzi azt, így érthetően nemcsak ad, de kap is a szeretetből. 

Ezért kapta…
A Bárczy István-díjat a pedagógusnap alkalmából a következő indoklás 
kíséretében vehette át a tanárnő a Főpolgármesteri Hivatalban: „Kistelekiné 
Makay Ilona, a XVIII. kerületi Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ma-
gyar nyelv és irodalom tanára az anyanyelvi nevelést hangsúlyozó és az 
irodalmi élményt minden gyermek számára átadni szándékozó, értékte-
remtő oktató-nevelő munkája elismeréseként veheti át a díjat”.

KÓBOR JÁNOS A ZENEKAR FORDULÓPONTJÁRÓL
A hatvanas évek közepén a Rózsa volt az Omega együttes törzshelye

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Kár volna vitatni: a magyar pop-
zene történetének legsikeresebb 
szereplője az Omega, amelyet 
– mivel karrierje 56 éve töretlen 
– olykor a magyar Rolling Sto-
nesként is emlegetnek. Az ere-
detileg gimnáziumi zenekarként 

tevékenykedő csapat 1962-től 
használja az Omega nevet. Akkor 
már egyetemi klubokban léptek 
fel, nem sokkal később a Budai 
Ifjúsági Parkban, 1968-ban pedig 
már angliai turnén vettek részt, 
hogy onnan hazatérve a Kissta-
dionban bemutassák azt a nagy-
szabású, különleges technikával 

létrehozott látványelemekben 
bővelkedő előadásmódot, amely 
azóta is jellemzi a zenekart. 

Az 1977-ben angol és magyar 
nyelven is megjelenő Időrabló 
című lemezük két okból is fon-
tos volt: egyrészt egymilliónál 
több példányt adtak el belőle 
világszerte, ami más magyar 

előadóknak soha nem sikerült, 
másrészt ez a lemez nyitotta meg 
az együttes pályájának egyik leg-
sikeresebb szakaszát, az úgyne-
vezett űrrockkorszakot, amellyel 
rendkívüli sikereket értek el itt-
hon és külföldön egyaránt. 

A kerülethez kötődő érdekes-
ség, hogy a csapat karrierje egy 
korai korszakában a Rózsában 
(akkori nevén: Rózsa Ferenc 
Művelődési Ház) játszott. Kó-
bor János énekes szerint ez egy 
fontos időszak volt a zenekar 
életében.

SOMLÓ ITT  
JÖTT KÉPBE
– Az Omega egészen 1964-ig tu-
lajdonképpen egy gimnáziumi, 
majd egyetemi zenekar volt – 
emlékezik vissza Kóbor János a 
korai időszakra. – Illetve akkori-
ban már felléptünk az Ifiparkban 
is, de az akkor még korántsem 
úgy festett, mint a klasszikus 
korában, a hetvenes–nyolcvanas 
években. 1961-ben azért alapí-
tották, hogy a fővárosi fiatalok 

szolid táncos szórakozóhelye 
legyen, Rajnákék (Rajnák László 
a Budai Ifjúsági Park igazgatója 
volt – A szerk.) tulajdonképpen 
a mi sikereinket látva jöttek rá, 
hogy hétvégenként érdemes 
beatzenekarokat hívni.

Az énekes szerint az Omega 
ekkor lépett ki az egyetemi kö-
zegből.

– Mi nagyon tudatosan töre-
kedtünk arra, hogy ne marad-
junk rétegzenekar. Azt szeret-
tük volna, hogy amit csinálunk, 
minél több emberhez jusson 
el – meséli. – Azért is, mert si-
kerre vágytunk, és azért is, mert 
az egyetemi közeg otthonos volt 
ugyan, de ott mindig úgy érez-
tük, hogy a közönség egy kicsit 
azt gondolja, érte van a zenekar. 
Szerettük volna megmérettetni 
magunkat más közegben is.

Ezért kezdett az Omega tu-
datosan távolodni a budai és a 
belvárosi helyektől.

– Először Zuglóban, a Danu-
via Művelődési Házban kezd-
tünk játszani, 1964-ben pedig 
minden szombaton Lőrincen, a 
Rózsában léptünk fel – sorolja 
Kóbor János. – Teljesen más volt 
itt a hangulat. A közönség rend-
kívül nyitott volt, szerettek ben-
nünket, szívből érdekelte őket a 
produkció. Szép időszak volt, jól 
éreztük magunkat, szívesen em-

lékszem vissza rá.
Az Omega történetében má-

sért is fontos volt az 1964-es 
esztendő: ekkor ült be a dobok 
mögé a legendás Laux József, aki 
hét évvel később, már az LGT 
tagjaként egy nyugati vendég-
szereplés alkalmával nem tért 
haza. 

– Két meghatározó tagunk 
kifejezetten a lőrinci időszakban 
csatlakozott a zenekarhoz. Az 
egyik Wittek Mária énekes volt, 
aki három éven át lépett fel ve-
lünk, a másik Somló Tamás.

TESTAMENTUM
Az Omega ma is rendkívül aktív. 
2017-ben jelent meg a Volt egy-
szer egy Vadkelet című hatnyel-
vű lemezük, amelyen a kelet-eu-
rópai országokban megismert 
kiváló pályatársak előtt tiszteleg-
tek egy-egy daluk feljátszásával. 
Június végén az Omega volt a 
vendég a Várkert Bazár Volt egy-
szer egy Ifipark című koncertso-
rozata második évadának, az év 
végén pedig új anyagot adnak ki.

– Testamentum címmel ké-
szül az új lemez – avat be az éne-
kes. – Ez egy korszerű, a mai íz-
lésnek megfelelő, mégis omegás 
anyag, amellyel jövőre sportcsar-
nokturnéra indulunk itthon és 
külföldön is.

�A kicsit korosabb kerületi rockrajongók még emlékezhetnek arra, hogy az Omega 1964-
ben rendszeresen fellépett a Rózsa Művelődési Házban. Az együttes emblematikus egyé-
nisége, Kóbor János segítségével idézzük fel ezeket az éveket, amelyekről kiderült: fordu-

lópontot jelentettek a zenekar életében.
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