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BODZAY ZOLTÁN 

A szovjet csapatok inváziója 1956. no-
vember 4-e hajnalán kezdődött el ha-
zánk ellen. A hadüzenet nélküli gyors 
és kegyetlen támadás nyomában nem 
maradt más, mint ártatlan áldozatok 
ezrei, por, hamu és reményvesztettség. 
Az egyértelmű túlerővel szembenéző 
fegyveres csoportok az életüket is koc-
káztatták, és sokan áldozatokká váltak 
a szabad hazáért, Magyarország füg-
getlenségéért folytatott harcban. Em-
lékeznünk kell erre a tragédiára, mert 
honfitársaink a bátorság, az önfelál-
dozás és a hazaszeretet olyan példáját 
állították elénk, amelyből mindig me-
ríthetünk. 

Ezekre az 1956-ban elesett hősök-
re és civil áldozatokra emlékeztek 
november 4-én, a nemzeti gyásznap 
alkalmából a Hargita téri 56-os em-

lékműnél a kormány támogatásával, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata által rendezett eseményen. 
A koszorúzással és műsorral egybekö-
tött megemlékezésen az önkormányzat 
képviseletében részt vett Ughy Attila 
polgármester, dr. Lévai István Zoltán 
és Galgóczy Zoltán alpolgármester, va-
lamint dr. Molnár Ildikó címzetes fője-
gyző;  a XVIII. kerületi Kormányhiva-
tal részéről dr. Pilcsák Csaba József;  a 
Magyar Politikai Foglyok Szövetségétől 
Csürke Károly, Kovács Lajos és Kele-
men Imre; az 1956-os Magyar Szabad-
ságharcosok Világszövetsége képvise-
letében dr. Lomnici Zoltán volt főbíró, 
dr. Sántha Gábor és Csigás Zoltán. Ott 
volt a rendezvényen dr. Jánosik István 
címzetes rendőr ezredes, megbízott 
kerületi kapitányságvezető, Hunyadi 
István városigazgató, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc résztvevői 

és hozzátartozóik, valamint a kerületi 
intézmények vezetői, a pártok és a civil 
szervezetek képviselői.

DÁVID ÉS GÓLIÁT  
HARCA
Ughy Attila a megemlékező beszédé-
ben az egykori történelmi helyzetre 
irányította a figyelmet, mondván: a hi-
degháború korszakában volt egy apró, 
megtépett ország, amely tüzet csiholt, 
felolvasztotta a jeget, megperzselt egy 
diktatúrát, s a saját demokráciájával 
oly büszkén példálózó nyugati világ 
arcába fújta a füstöt. 

– Ez az apró, megtépett ország 
nagy, de megtépett zászlóval hirdette 
saját elköteleződését a szabadság mel-
lett. Dávid és Góliát harca volt ez, és 
bár a példatörténetben Góliát elbu-
kott, 1956-ban a sok tízezres túlerővel 

szemben a csel, a fondorlat, a kitartás, 
a bátorság sajnos nem volt elég, Dávid 
alulmaradt – hangsúlyozta.

A FÉLELEMTŐL  
MEGSZABADULVA
– A vasfüggöny építőmesterei, a keleti ol-
dal legerősebb hadereje ellen ennek a kis 
országnak nyugati segítség nélkül nem 
volt esélye. Magára hagyták, magára ma-
radt. Az apró, megtépett ország azonban 
megtette azt a lépést, amelyet előtte soha 
senki nem mert megtenni. Ébresztőt fújt, 
felébredt, megszabadult a félelmétől, és két 
hétre szabadságot teremtett a rabok föld-
jén. Megtisztította a terrortól a hazáját, 
és felemelte Magyarországot abba a ma-
gasságba, ahonnan csak cinikus túlerővel 
tudta letaszítani a cinikus nagyhatalom 
– folytatta a polgármester. – Nekünk, 
utódoknak, a feladatunk és felelősségünk, 
hogy tanítsuk meg minden bennünket 
követő generációnak azt a történelmet, 
amit mártírjaink megérdemelnek, amit 
feledni nem szabad, nem lehet. Beszél-
jünk, meséljünk 56-ról, mert ahogy az 
évek telnek, úgy fogyatkoznak mindazok, 
akiket megsárgult fotókon látunk viszont 

egy-egy kiállításon vagy almanachban. 
Akkor lehetünk méltók hőseink, az Üllői 
utat védők, a Fröhling-pékségnél meghalt 
ártatlanok emlékéhez, ha 1956 élő törté-
nelem marad a magyarság szívében. 

MEGBECSÜLÉS

HAGYOMÁNNYÁ VÁLT már Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrén, hogy ősszel egy-egy zsák krump-
lival járul hozzá a nyugdíjasok háztartásához a 
kerületi önkormányzat. A burgonyát idén ok-
tóber 16-án és 17-én vehették át az érintettek. 
Az adományozó szándéka szerint az akciónak 
jelzésértéke is van: az, hogy a kerület vezetése 
odafigyel az idősebb generációra is.

ÁLOMPÁLYÁK

EGY MŰFÜVES és egy élőfüves labdarú-
gópályát adtak át október 17-én a Vilmos 
Endre Sportcentrumban. A beruházás 90 
százalékban a Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályázati támogatásával, 10 százalékban az 
önkormányzat finanszírozásában valósult meg. 
A folyamatos fejlesztések eredményeként alig 
lehet ráismerni a megszépült sporttelepre.

LOMTALANÍTÁS

NOVEMBER 7-ÉN, az első lomkikészítési nappal 
kezdődik a kerületben a lomtalanítás. Ughy 
Attila polgármester arról tájékoztatta a lakos-
ságot a közösségi oldalán, hogy ezzel egy 
időben elindul az illegális szemétlerakók elleni 
„hadjárat” is. Széles összefogás keretében 
dolgozzák ki azt a tervet, amellyel megelőzhe-
tő az illegális szemétlerakók kialakulása.

AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

EGYÜTTMŰKÖDÉSI megállapodást köt az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központtal és a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel az 
Egészséges Budapest Program megvalósítása 
érdekében az önkormányzat. A rendkívüli tes-
tületi ülésen megszavazott határozati javaslatok 
elősegítik a program sikeres megvalósítását.

INDUL A SULITENISZ

A KLASSZIKUS és egyre népszerűbb sportág, 
a tenisz alapjaival ismerkedhetnek meg azok 
a diákok, akik részt vesznek a kerületünk 
négy általános iskolájában elindított, tanítási 
időn kívüli teniszszakkör foglalkozásain. Az 
oktatáshoz szükséges felszerelést a Magyar 
Tenisz Szövetség biztosítja a szakköröknek. A 
foglalkozások díja rendkívül kedvezményes.

15. oldal 15. oldal2. oldal 3. oldal 5. oldal 7. oldal 15. oldal
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�A NEMZETI GYÁSZNAP ALKALMÁBÓL A HARGITA TÉRI 56-OS EMLÉKMŰNÉL RENDEZETT 
ESEMÉNYEN EGYKORI RÉSZTVEVŐK ÉS CSALÁDTAGJAIK, AZ ÖNKORMÁNYZAT VEZETŐI ÉS 
TISZTSÉGVISELŐI, A FEGYVERES TESTÜLETEK, VALAMINT A PÁRTOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK 

KÉPVISELŐI, VENDÉGEK ÉS ÉRDEKLŐDŐK EMLÉKEZTEK A FORRADALOMRA ÉS AZ ÁLDOZATOKRA 
NOVEMBER 4-ÉN.

Élő történelem a magyarság szívében
Megemlékeztek az áldozatokról a nemzeti gyásznapon

Civil áldozatok  
a Fröhling-pékségnél
Amikor a harcok csitulni kezdtek, 
kinyitott az Üllői úton, a Béke tértől 
néhány száz méterre lévő pék-
ség. A korábban államosított, de a 
régi tulajdonosáról mindenki által 
Fröhling-pékségnek nevezett sütöde 
Vecsési utcai bejáratánál mintegy há-
romszáz ember hosszú sorban vára-
kozott, amikor az Üllői úti laktanyából 
lövések dördültek el. Röviddel ezután 
Pest felől mintegy válaszként ágyú 
dördült, s az egyik lövedék a sorban 
állók melletti villanypóznát találta el, 
és ott robbant fel. A szétrepülő re-
peszek szörnyű pusztítást végeztek. 
Huszonegy lőrinci lakos vesztette 
életét, és sokan megsérültek. A ren-
dezvény résztvevői idén is egy-egy 
cipó elhelyezésével emlékeztek meg 
az annak idején a Fröhling-pékség 
előtt várakozó civil áldozatokról.
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2 Az önkormányzat 270 tonna krumplit osztott szétKÖZÉLET

PUSKÁS ATTILA  

Pestszentlőrinc-Pestszent-
im rén hagyománnyá vált 
már, hogy ősszel egy-egy 
zsák krumplival járul hozzá 
a nyugdíjasok háztartásához 
a kerületi önkormányzat. Az 
adományozó szándéka szerint 
a burgonyaosztásnak jelzésér-
téke is van: az, hogy a kerület 
vezetése odafigyel az idősebb 
generációra is.

GYORSAN 
DOLGOZTAK
A Piac téren felállított sátor 
alatt gyorsan ment a zsákok 
átadása. A jogosultak egyedül 
vagy segítővel érkezve, húzós 
kiskocsival, autóval vagy gya-
logosan vitték haza a főzésre 
és sütésre egyaránt kiválóan 
alkalmas krumplit.

– Vannak olyan nyugdíja-
sok, akiknek a burgonya is se-
gítséget jelent, de az akciónak 
az üzenetértéke fontosabb. Az 

odafigyelés, amit ez az akció 
is mutat, talán az ajándék-
nál is fontosabb – mondta a 
krumpliosztást megtekintő 
Ughy Attila polgármester. – 
Az évek során kialakult egy-
fajta közösségi szemlélet az 
érintett emberekben, és évről 
évre megszervezik a krumpli 
elszállítását. Szomszédok, csa-
ládok, barátok állnak össze, 
és akinek autója van, az segít 
a másiknak. Hallani olyan 
történeteket is, hogy régi ba-
rátságok, ismeretségek éledtek 
fel az akció által.

A polgármester hozzátette, 
hogy a krumpliosztás sokakat 
megkímél az utánajárástól, a 

téli burgonya beszerzésének 
esetleges buktatóitól is.

– Évek óta ugyanaz a meg-
bízható magyar termelő szállít-
ja a krumplit. Profi szemlélettel 
és technológiával dolgozó gaz-
daságból érkezik a jó minőségű 
élelmiszer. Nem kell attól félni, 
mint a piacon, hogy becsapják a 
vevőt, és hogy nem a megfelelő 
minőséget kapja.

POGÁCSÁHOZ 
IS KIVÁLÓ
A hazaszállításban segédkező 
családtagját várta a régi piacté-
ren Tarján Péter, aki idén első 
alkalommal volt jogosult a 15 ki-

logramm burgonyára. – Nagyon 
szeretem a krumplit, főleg főz-
ve, de magam is szívesen sütök 
különböző tésztákat, pogácsát, 
amihez szintén felhasználom – 
mondta a nyugdíjas programozó 
informatikus. – Nagyon tetszik 
az akció szervezettsége mind az 
önkormányzat, mind a lakosság 
részéről. Kellemes meglepetés 
számomra a gördülékenység, az, 
hogy nem kellett sokat várni, pe-
dig voltak, akik ezzel ijesztgettek. 
Az elszállítás, ahogy összeállnak 
az emberek, és segítenek egymás-
nak hazavinni a zsákokat, pedig 
egyenesen példaértékű.

A pestszentlőrinc-pestszen-
timrei önkormányzat ebben az 
évben 270 tonna krumplit osztott 
szét. A kerületben mintegy 20 ez-
ren jogosultak az adományra, és 
a korábbi évek tapasztalataival 
megegyezően az akció két napján 
mintegy 18 ezren éltek is a lehe-
tőséggel.

� Idén is több helyszínen vehették át a 65 éven felüli lakosok az ön-
kormányzat által biztosított télálló burgonyát október 16-án és 17-én. 
A 15 kilogrammos zsákokba csomagolt krumplit a XVIII. kerületben 

állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezők kapják 
ingyenesen.
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A GESZTUS ÉRTÉKE
Kis segítség a mindennapokhoz

Az összeset kiosztják
A burgonyaosztás végeztével évről évre marad bizonyos mennyiség a megrendelt élelmi-
szerből. Van, aki nem veszi át, mert úgy gondolja, hogy másoknak nagyobb szüksége van 
az adományra, és megmaradnak a szállítás során kiszakadt zsákok is. Ez a fennmaradó 
mennyiség azonban nem vész kárba. Ahogy a korábbi években, úgy az idén is jut az aján-
dékból a hajléktalanokat segítő Tiszta Forrás Alapítványnak, amelynek Üllői úti központjában 
tartalmas egytálételek készülnek a krumpliból. A rászoruló családok a nagycsaládosok 
egyesülete és a Csibész családsegítő szolgálat révén kapnak a zsákokból.

Ughy Attila polgármester az akció üzenetét tartja a legfontosabbnak
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információk
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a Polgármesteri Hivatal 
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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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3Labdarúgópályákat adtak át a Vilmos Endre Sportcentrumban FEJLESZTÉSEK

– Sportoljatok, mozogjatok, mert 
végül is ez a lényeg! – mond-
ta Lévai István Zoltán sportért 
felelős alpolgármester október 
16-án a Bókay Árpád Általános 
Iskola tanulóinak, akik a PLER 
utánpótláscsapatával közösen 
vehették birtokba hivatalosan is 
a Bókay-gödör részben megújí-
tott multifunkciós sportpályáját.

KÉT ÜTEM MÉG 
HÁTRAVAN
A Dobozi, a Kiss István és a Bó-
kay Árpád utca metszésében ta-
lálható – az utcaszint alatt húzó-
dó, ezért gödörként emlegetett 
– park a Bókaytelep egyetlen ját-
szótere s ugyanakkor az egyetlen 
olyan hely, ahol a környékbeliek 

ingyenesen sportolhatnak. Rá-
adásul jó időben a közeli Bókay 
iskola diákjainak itt tartják a 
testnevelésórákat, mivel a több 
mint százéves épülethez annak 
idején nem készült tornaterem. 
Ezért szorgalmazta Tóth Kál-
mán, a Bókaytelep képviselője, 
hogy az önkormányzat keressen 
forrásokat a tér felújításához, fej-
lesztéséhez.

– A döntés a felújításról 2014-
ben született meg, akkor az ön-
kormányzat, kikérve a lakosság 
véleményét, több fórumon is 
beszámolt a tervezett fejleszté-
sekről. A tér kivitelezési tervei 
2015 őszére készültek el, s azok-
ban a fejlesztéseket három ütem-
re osztották – magyarázta Tóth 
Kálmán.

Az immár megvalósult első 
ütemben átépítették a pályát, 
frissítették a zöldfelületet, fákat, 
bokrokat ültettek, modern köz-
világítási rendszert építettek ki, a 
következő két ütemben pedig to-
vább formálják a zöldfelületet, a 
térre vezető térkőutakat, a gödör-
be leereszkedő akadálymentes 
rámpákat alakítanak ki, térfigye-
lő kamerát telepítenek, valamint 
padokat és street workout – saját 
testsúlyos edzést szolgáló – esz-
közöket helyeznek ki.

KÉK, MINT A BL-BEN
A Bókay-gödör gyenge pontja volt 
a régi, kitöredezett, aszfaltburkola-
tú futballpálya. Az önkormányzat 
azt tervezte, hogy beilleszti ennek 

átépítését a Grund-programba, 
amelynek célja az ingyenesen 
használható sportlétesítmények 
felújítása, és amely idén áprilisban 
a Havanna-lakótelepen kezdődött 
meg. Időközben azonban találtak 
egy pályázati forrást, így e pálya 
modernizálását nem a kerületi 
költségvetés terhére kellett megol-
dani, hanem a Magyar Kézilabda 
Szövetség vállalta a finanszírozást.

– A pálya valójában már a nyár 
elején kész volt – mondta Tóth 
Kálmán –, de a környéken élők 
jelezték, hogy a kapu mögötti pa-
lánknak csapódó labda zaja zava-
ró. Ezért a palánkot hálóra cserél-
tük, így a probléma megszűnt. 

A pálya műanyag borítását a 
kézilabda Bajnokok Ligája pálya-
rendszerében sztenderdnek szá-
mító kék színre festették. Ám a 
létesítmény nem csak kézilabdá-
zásra alkalmas – a multifunkciós 
felületen számos más labdajáték 
is űzhető.

Kerékgyártó György

VALÓRA VÁLNAK AZ ÁLMOK
Már rá sem lehet ismerni a megszépült sporttelepre

CSENDESEBB LETT A SPORTPÁLYA
Befejeződött a Bókay-gödör fejlesztésének első üteme

T ú l z á s 
n é l k ü l 
elmond-

ható, hogy 
minden 

tökéle-
tesre 
sike-
r e -

dett 
o k -

t ó b e r 
1 7 - é n 

délután a 
V i l m o s 
E n d r e 

Sportcent-
r u m b a n . 
Részben a 

gondos elő-
készítésnek 

köszönhetően, 
részben azért, 

mert az MLSZ 
pályaépítési prog-
ramjának és az 
önkor-

mányzat támogatásának köszön-
hetően szinte újjávarázsolták a 
már a harmincas években is a 
sportot szolgáló helyet, amely 
sok gyermek és csapat otthona. 
A számtalan meghívott vendég 
láthatta, hogy az elmúlt másfél év 
után szinte rá sem lehet ismerni 
az egykori Malév-sporttelepre. Ez 
idő alatt egy-egy élő-, illetve mű-
füves pályát, valamint négy spor-
tolói és két játékvezetői öltözőt 
építettek fel, sokak munkájának, 
segítségének köszönhetően.

RÁ SEM LEHET 
ISMERNI
A megnyitó és szalagátvágó ün-
nepségen az önkormányzat kép-
viseletében elsőként Lévai István 
Zoltán alpolgármester szólt a 
vendégekhez, elmondva többek 
között, hogy a sportinfrastruktú-
ra és a sportfejlesztés évek óta ki-
emelt figyelmet kap a kerületben, 
s ennek jegyében születtek meg a 
mostani, kiváló minőségű pályák 
is. Ezután Ughy Attila polgármes-
ter a fiatalkori emlékeit is feleleve-
nítette, amikor arról beszélt, hogy 
gyakran edzett, futballozott ezen a 

sporttelepen, az akkori Malév-pá-
lyán, s ennek alapján állíthatja: rá 
sem lehet ismerni a régire.

Természetesen képviseltette 
magát a pályaátadón a beruhá-
zás döntő részét finanszírozó és a 
szakmai felügyeletet ellátó Magyar 
Labdarúgó Szövetség is. Studniczky 
Ferenc, a stadionbizottság elnöke 
és Gundel Takács Gábor, a buda-
pesti igazgatóság társadalmi elnö-
ke kiemelte: a beruházással újabb 
lehetőség nyílt a sportágat űzők 
számára, hogy jó körülmények kö-
zött edzhessenek, készülhessenek, 
aminek köszönhetően jó eredmé-
nyeket, sikereket érhetnek el.

ÉLNI  
A LEHETŐSÉGGEL
Gundel Takács Gábor azt is hang-
súlyozta, hogy az ilyen beruházá-
soknak egyetlen forintja sem vész 
kárba, mert a reménybeli sportsi-
kereken túl az egészséges magyar 
fiatalokat is szolgálják.

Megtisztelte jelenlétével a pá-
lyaátadó ünnepséget Gellei Imre, 
a labdarúgó-válogatott egykori 
szövetségi kapitánya és Kiss László 
33-szoros válogatott futballista is. 

Az utóbbi, látva a „gyeptengere-
ket”, annyit jegyzett meg, hogy az 
ő idejében még nem voltak ilyen 
kiváló feltételek.

– A maiaknak, a lőrinci fiata-
loknak megadatik ez, éljenek hát a 
lehetőséggel, használják ki.
Talán nem haszontalan megfo-
gadni a szavait…

AZ OVISOKTÓL  
AZ ÖREGFIÚKIG
Természetesen nem csupán szó-
ban fociztak ezen a délutánon 
a Vilmos Endre Sportcentrum 
vendégei, mert előkerült a „bőr” 
is, megmutatva, hogy hiányzó si-
kerek ide, hiányzó sikerek oda, a 
magyar ember nem tud, de nem 
is akar meglenni futball-labda 
nélkül. A kerületi utánpótlás kép-
viselői, valamint felnőtt és öregfiú-
csapatok vették birtokba az egyik 
pályát, s vívtak szikrázó csatákat.

SZÖVETSÉG,  
ÖNKORMÁNYZAT
Ami a pályacsodák anyagi oldalát 
illeti: Kissné Baumann Gizella, a 
Városgazda Utánpótlás Akadé-

mia szakmai igazgatója elmondta, 
hogy a 710 millió forintos beruhá-
záshoz az MLSZ 90 százalékban 
járult hozzá, az önkormányzat pe-
dig 10 százalékban, vagyis 71 mil-
lió forinttal segítette azt, hogy új, 

mindent igényt kielégítő pályákon 
gyakorolhassanak a jövő focistái.

Róth Ferenc

Egy kis „történelem”
Már az 1930-as évek elején focipálya volt ezen a területen.
1963-ban a Malév lett a telep kezelője. 
1982-ben átadták a sportcsarnokot.
1983-ban létesült a füves focipálya.
1985-ben bővült az itt gyakorolható sportágak köre.
1990-ben megnyílt az uszoda.
1996-ban Vilmos Endréről, a Malév korábbi vezérigazgató-he-
lyetteséről nevezték el a telepet.
2006-ban a sportcentrum az Állami Vagyonkezelőhöz, majd két 
évvel később a kerületi önkormányzat tulajdonába került.
2011 tavaszától a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemelteti.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A PLER fiatal kézilabdázói és a Bókay 
iskola diákjai vehették először birtokba a 
Bókay-gödör sportpályáját. A pestszent-

lőrinc-pestszentimrei Grund-program kereté-
ben további ingyenesen használható sportléte-
sítmények is megújulnak a kerületben. 

�Egy műfüves és egy élőfüves labdarúgópályát adtak át október 17-én a Vilmos Endre Sportcent-
rumban. A beruházás 90 százalékban a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályázati támo-
gatásával, 10 százalékban az önkormányzat finanszírozásában valósult meg. 
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4 A nagycsaládosok elismerése Pestszentlőrinc-PestszentimrénekKÖZÉLET

BELÜLRŐL FAKAD A CSALÁDOK SEGÍTÉSE
Pozitív fogalommá vált a nagycsalád Magyarországon

BODZAY ZOLTÁN 

Ünnepélyes keretek között, az 
Országház Vadásztermében ad-
ták át október 19-én a megújult 
Családbarát önkormányzat díjat. 
Harminc település vezetője, kép-
viselője vehette át az elismerést, 
amelyet a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete (NOE) 2006-ban 
hirdetett meg először, majd tíz 
év után szüneteltették az elisme-
rés odaítélését. Idén, a Családok 
évében külföldi példák alapján és 
az önkormányzatok bevonásával 
megújítva indították útjára ismét 
a kezdeményezést.

GENERÁCIÓK 
EGYÜTT 
– Abban az esetben családbarát 
egy ország vagy egy település, 
ha több generáció békés, egy-
mást támogató együttélését teszi 
lehetővé, és nem egymás ellen 
játssza ki a generációkat, hanem 
együttműködésre sarkallja őket 
– mondta Novák Katalin. 

A család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkár a díj átadóján 
kiemelte: ha egy önkormányzat 
megkapja a családbarát elisme-
rést, akkor elvárható, hogy való-
ban családbarát módon szervezze 

a település életét, ezt a szempon-
tot érvényesítse a döntéshozatal-
ban, például az infrastrukturális 
fejlesztésekben, valamint oktatási 
és gazdasági területen is. 

ÜZENET  
A CSALÁDOKNAK
Kérdésünkre válaszolva a díjat 
átvevő Ughy Attila elmondta, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre önkormányzata már rég-
óta családbarát önkormányzat-
ként működik, ezért büszkén 
fogja viselni ezt a címet. Ezután 
is együttműködnek a kerületi 

civil és egyházi szervezetekkel, 
amelyek a családokkal szoros 
kapcsolatban állnak. 

– Folyamatosan figyeljük azo-
kat az igényeket és feladatokat, 
amelyekkel segíthetjük, megköny-
nyíthetjük a kerületben élő csalá-
dok mindennapjait, akár szociális, 
akár szabadidős vagy bármilyen 
támogatási forma alkalmazásá-
val. Az önkormányzat képvise-
lő-testületével együtt döntésho-
zatalunkban is ilyen szemlélettel 
közelítünk a családokhoz, amely 
egyben üzenet is a gyermekes csa-
ládok és a családalapítók számára 
– hangsúlyozta a polgármester.

A Nagycsaládosok Szent 
Lőrinc Egyesületének elnöke, 
Halászné Barna Krisztina el-
mondta, hogy az önkormányzat 
nagyon sok programjában segí-
ti a NOE XVIII. kerületi szer-
vezetét, amely támogatás nem 
mindenhol ilyen természetes. 
Az egyesületük sokféle családi 
program, szakkör megszerve-
zése érdekében pályázik, amire 
rendszerint támogatást nyernek 
az önkormányzattól, de maga 
a kerület is rendszeresen szer-
vez családbarát eseményeket. 
Amit lehet, azt megteszik a csa-
ládokért, ami belülről fakadó 
segítség, hiszen a testület és a 
városvezetés tagjainak java része 
maga is gyermekes családban él, 
és talán ezért is ennyire elkötele-
zett a családok iránt.

EURÓPAI HÁLÓZAT
Az átadóünnepségen Kardosné 
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 
elmondta: a jövő elképzelései 
közé tartozik, hogy a díjazott 
önkormányzatok részvételével 
létrehozzák a családbarát ön-
kormányzatok magyarországi 
hálózatát, valamint arra is lehe-
tőséget adnak, hogy a települé-
sek bekapcsolódjanak a család-
barát önkormányzatok európai 
hálózatába.

A díjazott önkormányzatok 
családbarát intézkedései között 
említhető például a nem kötele-
ző oltások díjmentes biztosítása 
a gyermekeknek, sport- és kul-
turális családi programok szer-
vezése, az újszülöttek után járó 
anyagi támogatás, a rezsihátra-
lékkal vagy adóssággal küzdő 
családok segítése, tanulmányi 
ösztöndíj folyósítása, család- és 
karrierközpont fenntartása, il-

letve a fiatalok számára a mun-
kahely-teremtés támogatása.

ÉRTÉKNEK TEKINTIK
Pogácsás Tibor önkormányza-
ti államtitkár a köszöntőjében 
arról szólt, hogy az elmúlt idő-
szakban a nagycsalád pozitív fo-
galommá vált Magyarországon. 
Az önkormányzati rendszerben 
dolgozóknak jól felfogott érde-
kük a családok támogatása, de 
ezen túl erkölcsi alapon is érték-
nek tekintik a családot. 

A családbarát működés euró-
pai hálózatához való csatlakozás 
egyik első jeleként az eseményen 
előadást tartott Luciano Malfer, 
az olasz Agenzia per la Famiglia 
nevű szervezet vezérigazgatója is, 
aki a Trento tartományban már 
tíz éve sikeresen működő család-
barát kezdeményezésekről szá-
molt be. Elmondta többek között, 
hogy a személeten kell változtatni 
ahhoz, hogy érvényesüljön a csa-
ládbarát elképzelés. Olaszország-
ban is csökken a születések szá-
ma, demográfiai válság van, mint 
egész Európában, ezért sokat kell 
dolgozni azért, hogy a fiatal pá-
rok gyermekeket vállaljanak.

Luciano Malfer azt is elmond-
ta, hogy az országban minőségta-
núsítási rendszert dolgoztak ki, s 
a családbarát ügynökség feladata 
lett a tanúsítás. A márkajelzést 
szervezetek kaphatják meg, illet-
ve termékek minősíthetők vele. 
Az országban működő 19 csa-
ládbarát területhez 800 szervezet 
csatlakozott, amelyek 30 százalé-
ka önkormányzati, 70 százaléka 
magán. Egyebek mellett bankok, 
sportegyesületek, önkormány-
zatok tartoznak hozzá. A közbe-
szerzéseknél több pontot kapnak 
a családbarát pályázók.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A XVIII. kerület az elsők között kapta meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete megújult 
Családbarát önkormányzat díját, amelyet Ughy Attila polgármester és Szarvas Attila alpolgár-
mester vett át október 19-én a Parlament épületében.

AZ ÉLETRE NEVELNEK 
ÉS TANÍTANAK
Minden ember életében meghatározó szerepet töltenek be a tanárai. Azok a peda-
gógusok, akik az óvodáskortól a serdülőkoron át a felnőtté válásig a tudásukkal, 
emberségükkel segítik a rájuk bízott fiatalokat abban, hogy felismerjék saját érté-
keiket, és felkészülten induljanak el az álmaik, vágyaik megvalósítása felé.

Több mint száz óvodapedagógust, illetve általános és középiskolai tanárt köszöntött a pályán eltöltött 
25, 30 és 40 év elismeréseként Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata.

– Büszkék vagyunk a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusokra. Nem vélet-
len, hogy Budapest egyik legnagyobb peremkerületében ilyen példás az oktatás, és iskoláink sorra hoz-
zák haza a díjakat tanulmányi versenyekről. A siker a tanároké is, hiszen ők azok, akik élethivatásként 
élik meg a szakmájukat – mondta a köszöntőjében Ughy Attila a Rózsa Művelődési Házban október 
16-án tartott ünnepségen.

A polgármester a beszédében kiemelte, hogy az óvónők, a tanítók és a tanárok örökre nyomot hagy-
nak tanítványaik életében. Irányt mutatnak az akaraterő, a kitartás, az önbizalom és az empátia felé.

– A tanár nem is tudja, hogy mikor hat igazán a növendékére egy gesztussal, egy szóval, odave-
tett tréfás félmondattal. Viszont úgy vé-
lem, hogy a 25, 30 és 40 év az az időszak, 
amikor már a tanár is megtanult olvasni 
a diákok szeméből, reakcióiból. Amikor 
már tudja, hogy mikor és hogyan kell 
odafordulni egy-egy ifjúhoz. Ezt a tudást 
pedig meg kell osztani a fiatalabb kollé-
gákkal, mert van olyan szakmai ismeret, 
amit a tanárképzés ideje alatt nem lehet 
elsajátítani – fogalmazott Ughy Attila, aki 
Galgóczy Zoltán alpolgármesterrel közö-
sen adta át az emléklapokat és a virágokat 
a jubiláló ünnepelteknek.

Puskás A.

Rendőri jó tanácsok őszre
November beköszöntével – a balesetmentes közlekedés érdekében – egyre nagyobb 
szerep jut a gépjárművek őszi–téli időjárási viszonyokra való felkészítésének, megfelelő 
műszaki állapotuknak. Cikkünkben a Budapesti Rendőr-főkapitányság tanácsait adjuk 
közre.

A kedvezőtlen látási viszonyok 
beállta előtt fontos feladat a 
gépjárművek világítóberendezé-
seinek ellenőrzése és a tapasz-
talt hibák mielőbbi kijavítása, 
hiszen a rosszul beállított fény-
szórók nemcsak az adott jármű 
vezetőjét gátolják az úton lévő 
akadályok észlelésében, hanem 
a többi járművezető „elvakítá-
sával” balesetveszélyes helyzetet 
is teremtenek. A KRESZ egyik 
mindenki által ismert alapelve 
a „látni és látszani”, így érdemes 
időt szánni a „kiégett izzók”, il-
letve a meghibásodott lámpates-
tek cseréjére is, hiszen nem elég, 
ha mi látunk, minket is észlelnie 
kell a többi járművezetőnek és a 
gyalogosoknak is.

A TÉLI GUMICSERE
A téli közlekedés során a vi-
lágítóberendezések, a fűtés és 
az üvegek páramentesítéséhez 
használt elektromos berende-
zések jelentős igénybevételnek 
teszik ki az akkumulátort és a 

gépkocsi teljes elektromos há-
lózatát is, nem beszélve a fagy 
károsító hatásáról. Ezért még 
a hideg időjárás és a fokozott 
igénybevétel előtt érdemes mind 
az akkumulátort, mind az elekt-
romos rendszert szakemberrel 
átvizsgáltatni. 

Tévhit, hogy a téli guminak 
csak a havas, jeges úton van je-
lentősége. Hét Celsius-fok alatt 
a nyári gumik tapadása és me-
nettulajdonságai megváltoznak, 
hatékonyságuk a téli időjárási 
viszonyokhoz kifejlesztett gumi-
abroncsokéhoz képest romlik, 
ezáltal a jármű irányíthatósága 
csökken. A téli gumicserét ne a 
havazáshoz, hanem a hőmérsék-
lethez igazítsuk, és ne feledkez-
zünk meg a helyes guminyomás 
beállításáról sem!

A FÉKEK  
ÉS A FÉKFOLYADÉK 
A gépjárművel a megváltozott 
útviszonyok ellenére is bizton-
ságosan kell tudni megállni, 

így a téli felkészítés során for-
dítsunk figyelmet a fékek és a 
fékfolyadék megfelelőségére 
is. A rossz állapotú fékek és a 
használat során viszkozitásából 
vesztő fékolaj rontja a fék haté-
konyságát, ezáltal a téli útviszo-
nyok közötti megállás is hosz-
szabb időt vesz igénybe. 

A hideg idő beálltával ér-
demes ellenőriztetni a hűtőfo-
lyadék fagyáspontját, a nyári 
szélvédőmosó folyadékot a téli 
időjáráshoz igazodóra cserélni 
és folyamatosan gondoskodni 
annak pótlásáról, hiszen a szél-
védőn történő megfelelő kilá-
tás a biztonságos észlelés egyik 
alapfeltétele. Jelentős szerviz-
költségektől kímélhetjük meg 
a pénztárcánkat, ha idejében 
gondoskodunk járművünk 
„fagy mentesítéséről”.

A gépkocsi megfelelő mű-
szaki felkészítése ellenére se 
feledkezzünk meg azonban 
arról, hogy a baleset-megelő-
zés legfőbb eszköze az emberi 
tényező!

Ughy Attila polgármester és Szarvas Attila alpolgármester a Parlamentben vette át az elismerést
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TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRNYEZETÉRT! 
Lomtalanítás és az illegális hulladékszigetek felszámolása

„Ma Lévai István Zoltán alpol-
gármester vezetésével az illetékes 
hatóságok rendkívüli egyeztetést 
tartottak, hogy a november 7-től 
kerületünkben zajló lomtalaní-
tás során kialakuló illegális sze-
métlerakásokat a lehető legha-

tékonyabban megakadályozzuk 
és felszámoljuk, a potenciálisan 
veszélyeztetett pontokat folya-
matosan megfigyeljük és elle-
nőrizzük. A teljes cselekvési terv 
holnap, a közbiztonsági kabinet 
rendkívüli ülésén nyeri el végső 

formáját” – olvashattuk Ughy 
Attila Facebook-oldalán október 
30-án.

Ez jó hír, hiszen sajnos még 
mindig nem mindenki érzi úgy, 
hogy a környezet tisztasága raj-
ta is múlik. Ezért a lomtalaní-

tással egy időben el is kezdődik 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
„nagytakarítása”.

A kerületi önkormányzat az 
FKF Nonprofit Zrt. munkatár-
saival, a rendőrséggel, a közterü-
let-felügyelettel és a mezőőrség-
gel összefogva a közbiztonsági 
kabinet ülésén elfogadott cselek-
vési terv kidolgozásával, végre-
hajtásával igyekszik majd tisztán 
is tartani a lakókörnyezetet. A 
megelőzéshez azonban a lakosság 
segítségére is szükség van. Ezért, 
ha bárki azt tapasztalja, hogy a ke-
rületünkben valahol illegális sze-
métlerakás történik, értesítse az 
önkormányzatot vagy a rendőrség 
munkatársait, és bátran készítsen 
felvételeket akár telefonnal is.

LAKOSSÁGI  
LOMTALANÍTÁS
A XVIII. kerületben november 
7–21. (lomkikészítési napok) 
között lesz az éves, külön díjazás 
nélküli lomtalanítás. 

Az FKF Nonprofit Zrt. az 
ingatlanok tulajdonosait, hasz-
nálóit a lomtalanításról, illetve 
a lomok kikészítésének pontos 
időpontjáról a postaládájukba 
eljuttatott hírlevélben tájékoztat-
ja. A társasházakban kifüggesz-
tett plakátokon is olvashatnak a 
lomkikészítés pontos időpontjá-
ról, amit minden esetben ponto-
san be kell tartani. 

Közterület-szennyezési sza-
bálysértést követ el az, aki nem 
a megjelölt időpontban készíti ki 
a lomokat, ezért a kerület köz-
területi rendjének és tisztaságá-
nak megóvása érdekében csak 
az FKF Nonprofit Zrt. hivatalos 
tájékoztató levelében megjelölt 
napon, 18 óra után készíthetik ki 
a lomokat a lakosok!

A háztartásokban keletke-
ző veszélyes hulladék átadása a 
hírlevélben megadott ideiglenes 
gyűjtőpontokon történik a lo-
mok kihelyezését követő napon.

Az FKF Zrt. arra kéri a lako-
sokat, hogy a lomtalanítás során 
ne helyezzenek ki a háztartások-
ban naponta képződő kommu-
nális hulladékot, ipari, mezőgaz-
dasági, szolgáltatási tevékenység 
következtében keletkezett hulla-
dékot, veszélyes, illetve a veszé-
lyes hulladékok körébe tartozó 
hulladékokat, építési törmeléket, 
zöldhulladékot, szénport, ha-
mut, elkülönítetten gyűjtött 
üveg-, papír-, műanyag- és fém-
hulladékot, gépjárműroncsot.

A LOMOK  
KIHELYEZÉSE
„Kérjük, hogy a lomokat az in-
gatlanok előtti, az FKF Non-
profit Zrt. járműveivel jól meg-
közelíthető közterületre (ne az 
úttestre!) helyezzék ki. A zöld-
területek megóvása érdekében 
ne helyezzenek ki lomokat a 
lakótelepeken az épületek előtti 
zöldfelületekre.

A hatályos jogszabályok alap-
ján a lomtalanításkor az utcára 
kitett hulladék a hulladékgaz-
dálkodási koordináló és vagyon-
kezelő (NHKV Zrt.) tulajdona, 

emiatt ha azt más, azaz nem a 
közszolgáltató viszi el, az lopást 
követ el, és számolnia kell a jogi 
következményekkel. Ennek meg-
akadályozására is kérjük, hogy 
csak a tájékoztatóban megjelölt 
időpontban tegyék ki a hulladé-
kot.

A lomtalanítást követően 
FKF Zrt. munkatársai elvégzik 
az úttest takarítását, azonban az 
ingatlan előtti járdaszakasz, illet-
ve terület tisztaságának biztosí-
tása az ingatlan tulajdonosának, 
illetve üzemeltetőjének vagy 
használójának a kötelessége.

A lomtalanítás szabályainak 
betartását a polgármesteri hi-
vatal közterület-felügyeleti cso-
portja és a rendészeti szervek 
ellenőrizni fogják. 

Ha olyan feleslegessé vált dol-
gokat szeretnének kidobni, ame-
lyek megítélésük szerint még jó 
állapotban van, használható, ér-
demes azokat az FKF Nonprofit 
Zrt Szemléletformáló és Újra-
használati Központjában leadni, 
amely a XVIII., Besence utca 
1/A szám alatt található” – áll az 
FKF Zrt. tájékoztatójában.

Ha kérdésük, észrevételük 
van a lomtalanítással kapcso-
latban, az FKF Zrt. honlapján 
(www.fkf.hu) és a 06-80-353-
353-as ingyenesen hívható zöld 
számon lehet tájékozódni.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A XVIII. kerületben november 7-én, az első lomkikészítési nappal 
kezdődik a lomtalanítás. Ughy Attila polgármester arról tájékoztatta 
a lakosságot közösségi oldalán, hogy ezzel egy időben elindul az 

illegális szemétlerakók elleni „hadjárat” is. Széles összefogás keretében 
dolgozzák ki azt a cselekvési tervet, amellyel megelőzhető az illegális 
szemétlerakók kialakulása.

Az önkormányzatnak a kerület 
közbiztonságát szolgáló közala-
pítványa Szent György- és Szent 
Flórián-díjat, illetve jutalmat és 
elismerő oklevelet adományozott 
a rendért és biztonságért felelős 
testületek tagjainak a kerületért 
végzett kiemelkedő munkájukért.

Ughy Attila a köszöntőjében el-
mondta, hogy a városrész polgári 
vezetői rendkívül fontosnak tart-
ják, hogy megköszönjék azoknak 
a munkáját, akik azért dolgoznak, 
hogy a kerületiek nyugodtan, biz-
tonságban érezhessék magukat. A 
polgármester hangsúlyozta: az is 
fontos, hogy ez a biztonság hosz-
szú távon fennmaradjon, s ezért 
nem nagy ár az a csekély anyagi 
elismerés, amit adni tudnak, de 
talán nagyobb társadalmi megbe-
csülést eredményez.

A Szent György-díjat és a 
dicsérő okleveleket Ughy Atti-
la, a kuratórium elnöke, Lévai 
István Zoltán alpolgármester, 
a kuratórium alelnöke és dr. 
Jánosik István címzetes rendőr 

ezredes, a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság megbízott 
vezetője adta át. 

Szent György-díjban eb-
ben az évben Éles János rendőr 
főtörzszászlós részesült. Szent 
György-dicsérő oklevelet és -ju-
talmat négyen, további jutalmat 
pedig tizenketten kaptak.

A Szent Flórián-díjat és -di-
csérő okleveleket Ughy Attila és 
Lévai István Zoltán mellett Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója, Jambrik Rudolf 
tűzoltó ezredes, főtanácsos, a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Dél-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségének vezetője 
és Tordai László tűzoltó őrnagy, a 
XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság vezetője adta át.

Szent Flórián-díjjal ebben az 
esztendőben Horváth Zsolt tűz-
oltó főtörzsőrmestert tüntették ki. 
Szent Flórián-dicsérő oklevelet és 
-jutalmat kilencen kaptak, s di-
csérő oklevelet kapott a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség állományában szolgá-
latot teljesítő további négy fő.

A műsorban Dévényi Cecília 
énekművész és Havas-Horváth 
László, a Vörösmarty iskola di-
ákja elénekelte a Honfoglalás 
című film egyik betétdalát, a Kell 
még egy szó című szerzeményt, 

amelyre Bóna Aranka művészi 
táncot mutatott be. Zongorán 
Reitmann Erika kísért.

A kitüntetést követő állófoga-
dáson Varga Ferenc elismerését 
fejezte ki a jutalmazottaknak, és 
köszönetet mondott a XVIII. ke-
rület vezetőinek, hogy ezt a nagy-
szerű hagyományt életben tartják. 

B. Z.

– Általában betegségek, fa-
gyás, kiszáradás vagy a talaj 
túlzott felázása miatt válhat-
nak veszélyessé a fák, ilyenkor 
törhetnek, dőlhetnek, károkat 
okozhatnak, embereket veszé-
lyeztethetnek. A veszélyesnek 
ítélt fákat dokumentáljuk, fo-
tózzuk, és a kerületi főker-
tésszel történő egyeztetés után 
cselekszünk. Megpróbálunk 
esélyt adni a beteg fáknak is. 
Először visszavágjuk, gallyaz-
zuk őket, így a 70 százalékuk 
életben maradhat. Éves szin-
ten mintegy 6000 fát gondo-
zunk, 300–400 fát gallyazunk, 
és megközelítőleg ötvenet vá-
gunk ki – mondta Haigl Béla, 
a közterületi kertészeti osztály 
vezetője.

Általában minden évben 
márciustól érkeznek rendsze-
resen a lakossági bejelentések a 
Városgazda ügyfélszolgálatára 
a kiszáradt ágak és az elpusz-

tult fák miatt. Ilyenkor hetente 
40–70 bejelentést is tesznek a 
kerületiek. Urai László, a köz-
területi kertészeti osztály mű-
vezetője elmondta, hogy van-
nak olyan fafajták, amelyekre 
fontos fokozottan figyelni.

– Az eper-, fenyő-, meggy- és 
cseresznyefák hajlamosak gyö-
kerestül kifordulni, ha nagyon 
felázik a talaj körülöttük. Ha 
valamelyik fa törzse körül repe-
dezett a talaj, az már jelenthet 
valamit, érdemes rá odafigyel-
ni. Problémákat okozhatnak a 
csúcsszáradásra hajlamos fafaj-
ták is, ilyen például az akác-, a 
nyár-, a juhar- vagy a csörgőfa. 
Ezekről a letörő száraz ágak, 
gallyak eshetnek le. Mindig 
megvizsgáljuk a fák törzseit, 
ágait, leveleit, hogy mi állhat a 
száradásuk hátterében, és en-
nek ismeretében gondozzuk 
őket.

P. A.

Kertészek a közbiztonságért
Gyakran szólnak az országos hírek kidőlt fákról, lesza-
kadt ágakról, az általuk okozott károkról, balesetekről. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 70 ezres faállományának 
gondozása sok feladatot ad a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. Közterületi kertészeti osztályának. A mun-
kájukhoz hozzátartozik a veszélyt jelentő fák kiszűrése is.

SZENTEK DÍJAIT KAPTÁK
Munkájuk elismeréseként rendőröket, tűzoltókat, katasztrófavédelmi szakembereket, kormánytisztviselőket 
és közalkalmazottakat tüntettek ki október 17-én a Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért vezetői.

Cselekvési terv 
A kerületi közterület-felügyelet a mezei őrszolgálattal, a polgár-
őrséggel és a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság részvételével, 
kiegészülve a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával 
közösen kiemelt járőrszolgálatot szervez a lakossági lomtalanítás 
idejére, megelőzve az illegális szemétlerakók kialakulását. A 24 
órás, megerősített kiemelt szolgálat az érintett – különösen a más 
településekkel határos – területek teljes lefedésével járőrözik majd 
annak érdekében, hogy meghiúsítsa a szabálysértéseket.
Amennyiben a lakosság bárhol illegális szemétlerakást észlel, kérjük 
az alábbi elérhetőségen jelentse a hatóságoknak, hogy mielőbb 
intézkedni tudjanak: +36-30-581-7310 (közterület-felügyelet).
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Az élet szinte minden területén 
hozunk olyan döntéseket, inté-
zünk olyan ügyeket, amelyek so-
rán szükséges, hogy ismerjük a 
jogainkat, a kötelezettségeinket, 
a lehetőségeinket vagy éppen a 
lehetséges következményeket. 
Ha valamilyen állami vagy ön-
kormányzati támogatást igény-
lünk, akkor is fontos tudnunk, 
mire vagyunk jogosultak, milyen 
feltételeknek kell megfelelnünk, 
de számos peres vagy nem peres 
ügy részesei is lehetünk életünk 
során. Akinek nincs lehetősége 
ügyvédet fogadni, könnyen hát-
rányt szenvedhet az ilyen ügyek 
során, azonban az állam a kor-
mányhivatalokban elérhető jogi 
segítségnyújtással ingyenes se-
gítséget nyújt számukra.
– Az állam segíti az anyagi 
szempontból rászorulókat ab-
ban, hogy érvényre juttathassák 
a jogaikat. Peres ügyekben akár 
ügyvédi képviseletet is biztosí-
tunk szükség esetén, nem peres 
ügyekben pedig tanácsadással, 
beadványok és egyéb iratok 
megszerkesztésével segítjük az 

érintetteket – mondta a lapunk-
nak dr. Hodruszky Csaba, Buda-
pest Főváros Kormányhivatala 
XVIII. Kerületi Hivatalának 
vezetője. A hivatalvezető hoz-
zátette, hogy az ügyfélszolgálati 
tevékenységük során egy bonyo-
lultabb űrlap kitöltésében, kérel-
mek megfogalmazásában vagy 
szerződések elkészítésében is se-
gítenek a kerületi hivatal szakér-
tői. – Akár azzal is megkereshet-
nek bennünket, ha a közüzemi 
szolgáltatással kapcsolatban van 
szükség segítségre.

A jogi segítségnyújtásért a 
XVIII. kerületi Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Osz-
tályához lehet fordulni. A peren 
kívüli, illetve peres ügyekben 
való jogi segítség igénybevéte-
léhez először egy támogatási ké-
relmet kell benyújtani a kerületi 
hivatalhoz, de már ennek kitöl-
tésében is segítenek. A szolgál-
tatás az ügyfél anyagi helyzeté-
nek függvényében lehet teljesen 
ingyenes, de az is előfordulhat, 
hogy az állam legfeljebb egy évre 
megelőlegezi a szolgáltatás díját.

Egy új élet reményét látták meg a felkelők 1956 októberébenKÖZÉLET

OKTÓBERI IFJAK
Megérteni 1956 fegyvert ragadó fiataljait

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Ha meg akarjuk érteni 1956 
eseményeit, elsősorban azt kell 
megértenünk, hogy miért is 
ragadtak fegyvert abban az ok-
tóberben a főváros és az ország 
fiataljai – mondta ünnepi beszé-
dében dr. Rácz János történész, 
a Veritas Történetkutató Intézet 
munkatársa az október 19-én a 
Béke téren rendezett megemlé-
kezésen. Rácz János rövid elem-
zéséből nemcsak a forradalom, 
hanem a korai XX. század sajá-
tos értelmezése is kibontakozott.

A REVANS IDEJE
A korszakot kutató történész pár 
héttel az ünnepség előtt azt nyi-
latkozta lapunknak, hogy 1956 
ma egyre népszerűbb a fiatalok 
körében, ami elsősorban annak 
köszönhető, hogy egyre több 
forrás áll rendelkezésre, amelye-
ket ők maguk értelmezhetnek, 
közvetítés nélkül. És bizonyára 
közrejátszik a jelenségben az is, 
hogy a mai fiatalok a tények is-
meretében magukénak érezhetik 
a forradalmat. Amint Rácz János 
az ünnepi beszédben is elmond-
ta, a fegyvert ragadók túlnyomó 

többsége harminc év alatti volt, 
egynegyedük pedig még a 18. 
életévét sem töltötte be.

Miért mentek az utcára a fi-
atalok? Ezek az ifjak a harmin-
cas–negyvenes évek fordulóján 
születtek. A történész vélekedése 
szerint nem volt előttük pozitív 
történelmi példa: látták a gazda-
sági válságból kikeveredő ország 
nyomorúságát, megélték a zsidó-
törvények bevezetését, az ország 
háborúba sodródását, a nyilas 
megszállást. És megélték 1945-
öt, a nagy lehetőséget, amikor a 
szabad választások egy demok-

ratikus ország felépítését ígérték, 
de amelyeket aztán egy diktatúra 
felemelkedése követett.

– 1956 októberében ezek a fi-
atalok úgy érezték, eljött az ideje 
annak, hogy visszavegyék a ha-
talmat, és végre valóban demok-
ratikus, fejlődő országot teremt-
senek – mondta a szónok, aki e 
fiatalok bátorságára emlékezve 
úgy fogalmazott: – Véleményem 

szerint eljött az ideje annak is, 
hogy az 1848-as márciusi ifjak-
hoz hasonlóan októberi ifjak-
ként emlékezzünk a forradalom-
ban részt vevőkre.

A MAGYAROK VÉRE
A Béke téri megemlékezésen 
R. Kárpáti Péter színművész 
és Csjef Klaudia énekművész 

működött közre, tolmácso-
lásukban népdalok és prózai 
művek részletei hangzottak 
el, valamint Albert Camus A 
magyarok vére című világhírű 
írása. A megemlékezés zárása-
ként a XVIII. kerületi közéleti 
szereplők és magánszemélyek 
koszorúztak a téren lezajlott 
forradalmi eseményeknek em-
léket állító kopjafánál.

A koszorúzók
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata nevében dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző és dr. Lévai 
István Zoltán alpolgármester; Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő; a Veritas Történetkutató Intézet 
nevében dr. Rácz János; Budapest Főváros Kormányhivatal XVIII. kerületi Hivatala nevében Hodruszky 
Csaba hivatalvezető; a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nevében Banyár László vezérigazgató 
és dr. Kaposi Krisztina, a jogi osztály vezetője; a Városgazda Utánpótlás Akadémia részéről Kissné 
Baumann Gizella szakmai igazgató, Király Gábor, a labdarúgó-szakosztály vezetője és ifjú akadémisták; 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége nevében dr. Sántha Gábor elnök, Pénzes 
István kerületi elnök és Szentiványi György tiszteletbeli elnök; a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 
nevében Csürke Károly, Litovszki Pál és Kovács Lajos; a német testvérváros, Roding képviseletében 
Alfred Reger alpolgármester és Reinhard Schreiner. Koszorúztak továbbá a kerületi nemzetiségi önkor-
mányzatok, társadalmi és civil szervezetek, intézmények képviselői és magánszemélyek is.

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala a 
Városház utca 16. szám alatt hétfőn 13.30–18 óra, szerdán 
8–12 és 13–16 óra között, míg pénteken 8–12 óra között tart 
ügyfélfogadást. Áldozatsegítésben hétfőn, kedden és csütörtök 
délelőtt is várják az ügyfeleket. Amennyiben valakinek bármi-
lyen további kérdése van, a 896-4337-es központi telefonszá-
mon állnak rendelkezésére. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� „Eljött az idő, hogy a márciusi ifjak mintájára októberi ifjakként 
említsük az 1956-os forradalomban részt vevő nagy számú 
fiatalt” – fogalmazott dr. Rácz János, a kerületi ünnepi megemlé-

kezés szónoka. Az eseményt október 19-én a Béke téren tartotta az 
önkormányzat.

A VÁLLALKOZÁS 
 MINT JÖVŐKÉP
Sikeres fiatal vállalkozók mutatták be önmagukat és a 
vállalkozásukat középiskolás diákoknak a Rózsa Mű-
velődési Házban október 12-én rendezett fórumon, és 
beszéltek arról, hogy miként lehet egy jó ötletből be-
látható időn belül működő vállalkozást felépíteni ma 
Magyarországon. 

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége által szervezett rendez-
vényt Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki rövid be-
vezetőjében úgy fogalmazott, hogy egy erős gazdaságnak az egyik 
alapja a fiatalok szellemi ereje, vállalkozókedve és tehetsége.

– Egy ország akkor lehet erős, ha a gazdasága is az. Ehhez pedig 
kellenek okos fiatalok, akik jó ötletekkel állnak elő, és ezeknek a meg-
valósításához keresnek támogatást. Kitartással, szorgalommal egy-
egy ötletből sikeres, jól jövedelmező vállalkozásokat lehet felépíteni

A délelőtt folyamán Békési Brigitta, a 2015-ös év fiatal vállalkozója, 
Hajas Ádám, az AndYou Media Hungary Kft. tulajdonosa, Buzás Zsófi, 
a Sophie by Chance táska márka alapítója és Virágh Barbara étkezési 
tanácsadó mutatta be saját történetén keresztül, hogy miként lehet sike-
res egy kezdő fiatal vállalkozó. Valamennyien felhívták a figyelmet arra, 
hogy a tanulás elengedhetetlen a sikerhez. A megszerzett tudás mellé 
ugyanakkor a személyiség, az önmenedzselés képessége is fontos. 

– Nem biztos, hogy mindenkinek lesz lehetősége továbbtanulni, 
diplomát szerezni, de szorgalommal, akarattal egy kiváló ötletből 
így is eredményes vállalkozást lehet létrehozni. Mint minden, úgy 
az önmenedzselés is megtanulható, és ennek a képességnek nem-
csak a vállalkozásunk létrehozása, működtetése során, hanem az 
élet minden területén, az álláskereséstől a magánéletig hasznát ve-
hetjük – mondta Békési Brigitta.

-puskás- 

Jogi segítségnyújtás a kormányhivatalban
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
Akár az egyszerűbb, akár a bonyolultabb, jogi szakértelmet 
igénylő ügyekben segítséget nyújt a XVIII. kerületi Kormány-
hivatal a hátrányos helyzetben lévőknek. Ennek az állami 
szolgáltatásnak köszönhetően megkaphatják a megfelelő 
jogászi támogatást mindazok, akiknek a helyzete nem teszi 
lehetővé, hogy ügyvédet fogadjanak. Sőt még a közüzemi 
szolgáltatók űrlapjainak kitöltésében is segít a hivatal.



VÁROSKÉP p 2018. november 6. XXVII. évfolyam 18. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

7Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület KÖZÉLET

PUSKÁS ATTILA 

Az önkormányzat többségi tu-
lajdonában lévő XVIII. kerületi 
egészségügyi szolgáltató sike-
resen pályázott az EBP kórház- 
és szakrendelő-fejlesztési prog-

ramjára, amelyen 338,8 millió 
forintos támogatást nyert épü-
letenergetikai korszerűsítésre, 
belső felújításra és eszközpar-
kfejlesztésre. Az önkormányzat 
ehhez 10 százalék önrészt ad 
hozzá. 

FONTOS  
A MEGELŐZÉS
– A 2019-ben kezdődő és 
várhatóan 2021-ben záruló 
projektben első lépésként a 
Zsebők Zoltán Szakrendelő 

laboratóriumának műszaki 
felújítása és eszközfejlesztése 
történhet meg – mondta az 
ülést követően az egészség-
ügyi szolgáltatót képviselő 
Simon Balázs gazdasági igaz-
gató.

A Nemes utcai szakrendelő 
radiológiai részlegét az EBP ré-
vén egy új digitális röntgengép-
pel fejlesztik. A Zsebők szak-
rendelőben ugyancsak modern 
eszközöket kap a gasztroentero-
lógia. Utóbbi beruházás rendkí-
vül fontos a napjainkra népbe-
tegségnek számító bélrendszeri 
megbetegedések kiszűréséhez 
és a rákos elváltozások idejeko-
rán történő felismeréséhez. A 
program a tervek szerint a Zse-
bők Zoltán Szakrendelő külső 
nyílászáróinak cseréjével válik 
teljessé.

KORSZERŰBB  
LAKÁSOK

A képviselő-testület A Fáy utca 
és környéke integrált szociális 
célú rehabilitációja című pályá-
zathoz kapcsolódóan 475 millió 
forint saját forrás biztosításáról 
döntött a projekt megvalósítá-
sához. A felújítások 103 lakást 
érintenek, és a tervek szerint 
2019-ben megkezdődnek. El-
lenzéki kérdésre válaszolva Dö-
mötör István alpolgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat 

gondoskodni fog a felújításban 
éppen érintett lakásokban élők 
megfelelő ideiglenes elhelyezé-
séről.

EGY SPORTOS 
KAPCSOLAT
Az önkormányzat rendsze-
resen támogatja a helyi spor-
téletet. Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre számos jól működő 
sportegyesülete révén méltán 
nevezheti magát sportos ke-
rületnek. A képviselő-testület 
2015-ben kötött együttműkö-

dési megállapodást a soroksári 
sportáruházat működtető Tíz-
próba Magyarország Kft.-vel, 
és ahogy azóta minden évben, 
ezúttal is megszavazta a szer-
ződés meghosszabbítását újabb 
egy évvel.

A megállapodás értelmében 
mindkét fél egymillió forinttal 
járul hozzá a kerületi sportélet 
fejlesztéséhez. Az önkormány-
zat partnerként közreműködik a 
2019. május 18-ra az áruház te-
rületén tervezett Sportágválasztó 
megrendezésében. 

�Az Egészséges Budapest Program (EBP) megvalósítása érdekében Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata együttműködési megállapodást köt az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 

Kft-vel. Az október 31-i rendkívüli testületi ülés első napirendi pontjában megszavazott határozati 
javaslatok mindegyike az EBP sikeres megvalósítását segíti.

„Boldog békeévek” – bizony van ok a meghökkenésre, ha ezt hallja 
az ember az ötvenes évek kapcsán, amelyekben volt szerencsétlensé-
ge élni, de vajon miért nem tud róluk valamit a mai fiatalság is?

Aminap azt hallom a rádióban, hogy „ötvenes évek, boldog békeévek…”! Gondolom, erre sokan felkap-
juk a fejünket, akik akkor éltünk, és hát vagyunk még egynehányan (habár fogyatkozó számban). Talán 
nem jól hallottam? De bizony igen! Cziffra Györgyről, a világhírű zongoraművészről volt szó, egy ifjú 
hölgy idézte fel az emlékét – nyilván valamilyen rendezvényről volt szó, hogy pontosan miről, arról 

lemaradtam. De számomra most nem is ez a lényeg, hanem a megszólaló (nagyon) ifjú ember nosztalgikus sóhaja. 
Istenem, békebeli évek, kultúra, mennyire más világ! Amikor eldugott kis presszókban (éjszakai bárokban) olyan 
művésznagyságok léptek fel, mint ő – a (valóban) nagy ő, Cziffra György, az ifjú zseni! Vajon mit mondana erre, 
ha hallhatná?

Legelőször is megkérdeztem Erzsébetet, hogy valóban békebeli időnek érezte-e azt, amikor kitelepítettként 
az ország egy eldugott kis tanyájára kellett költöznie a családjával? Ugye, egy első világháborús „vitéz” papával 
(miniszteri főtanácsos  úrral) ez, mondhatni, békés megoldás volt azokban a nosztalgikus években. (És amikor 
visszaengedték őket, még csak albérlők sem lehettek a saját villájukban – de ez csak természetes.) Sokszor em-
lítettem már, hogy Erzsébet sohasem tagadja meg a neveltetését – a költői kérdésemre most sem szólt semmit, 
csupán felhúzta a szemöldökét, s még csak nem is faggatott, hogy miért kérdezem.

És szegény Cziffra? Vajon ő megengedne-e magának (legalább utólag) egy cifrát? 
Ha jól tudom, a háború után először a Café de Paris névre hallgató bárban lépett fel, mivel valamiből meg 

kellett élnie, el kellett tartania a családját, s koncertkarrierről nem is álmodhatott – vajon miért nem, mi lehetett 
a bűne? És nagyon is igaz, hogy kultúra bőven volt abban a bárban, hiszen nem kisebb művésznő szavalt estéről 
estére (éjszakáról éjszakára) klasszikusokat, mint maga Mezey Mária. Aztán később a Savoy, a Dunakorzó, az 
Arizona. Amíg meg nem unta Cziffra ezt a budapesti „kulturális” életet, megpróbálva Nyugatra szökni. Nem 
sikerült, kényszermunkatáborba zárták. Állítólag sem az ÁVH vallatómódszerei, sem a munkatábor javító-neve-
lő elfoglaltsága nem javította a zongoristák billentéskultúráját – kész csoda, hogy 1953-ban, szabadulása után, 
Cziffra György ott tudta folytatni, ahol 1950-ben (kényszerűen) abbahagyta. A budapesti éjszakai életben. 

Emlékszem, egy alkalommal engem is elvitt a Dunakorzóba első és egyben utolsó vőlegényem. (Erről a ka-
landról eddig hallgattam, s most sem óhajtom a részleteket kiteregetni – szomorú história. Persze nem is tudom… 
egyszer talán mégis mesélnem kellene róla?) A zenére alig emlékszem, csak annak a vékony fekete fiúnak a 
szomorú arcára. 1956-ban különben már újra koncertezhetett, sőt mintha valami művészeti kitüntetést is kapott 
volna, mielőtt vándorbotot vett a kezébe. Amikor később hallottam-olvastam róla, hogy milyen sokra (világhírre!) 
vitte választott új hazájában, Franciaországban, szinte személyes boldogságot éreztem. Elégtételt. Amiért sikerült 
neki. Neki sikerült.

Később mégiscsak beszélgettünk Erzsébettel erről az egészről. A rádióban elcsípett félmondatról, az ötvenes 
évek „békebeliségéről” és arról, hogy vajon kin kellene számon kérni (ha ugyan?!) annak a kislánynak (fiatal nő-
nek?) a… tudatlanságát. 

Érzéketlenségnek azért nem mondanám, mert amit nem ismerünk, azzal kapcsolatosan nem is lehetünk érzé-
ketlenek. Ami azonban nem jelenti azt, hogy ne tudna fájni (nagyon!), ha már az életünkben elmúlik… az életünk.

„A 2019-ben kezdődő és várhatóan 2021-ben 
záruló projektben első lépésként a Zsebők Zol-
tán Szakrendelő laboratóriumának műszaki fel-
újítása és eszközfejlesztése történhet meg.”

Az egészségügyi intézményekben idén is több korszerű berendezést adtak át  

EGÉSZSÉGÜGY, 
LAKÁSÜGY, SPORT
Folytatják a szakrendelők korszerűsítését

AZ INDIÁN IGRIC
Melankolikus nap volt október utolsó vasárnapja, 
éppúgy, mint a kultfilmmé nemesedett 6:3-ban. Igaz, 
azokon a kockákon 1953 novemberének vége jelenik 
meg. Az idei ősz első gábliját azonban így sem lehe-
tett volna jobban időzíteni Cseh Tamás szellemisé-
gének életre keltéséhez.

Fáradtzöld, fakósárga, bágyadtan lengedező levelek biztosítot-
ták az Új Tündérkert Étteremben a díszletet, akárcsak Tímár 
Péter filmjében a Bakáts téren, ahol Cseh Tamás ténylegesen 
született. A mélázós, merengős délelőttöt az Üde Színfolt 
Egyesület elnöke, Somlai Zsuzsa töltötte meg tartalommal, 
akinek összeállítását R. Kárpáti Péter színművész és Farkas 
György gitárművész tolmácsolta, míg az életút rejtett szeglete-
ibe a hagyományoknak megfelelően Ughy Attila polgármester 
segítségével kukkanthattunk bele.

Abba a rejtélyes világba, amelyet Cseh Tamás a különcséget 
nem tűrő szocializmus idején is képes volt kiépíteni magának, 
s amelyhez kiváló társra talált Bereményi Géza, majd Másik Já-
nos és Csengey Dénes személyében is.

Mert Cseh Tamás egyébként is minden modern társadal-
mi rendben különc lett volna, hiszen egy középkori igric volt, 
aki tértől függetlenül járta a világot. Így alakította természetes 
dzsungellé Budapestet és jutott el Észak-Amerikába Bakony-
bélen. Füst a szemében törzsfőnök életpályája fájdalmasan 
rövidre, mégis teljesre sikeredett, s akik ismerték vagy egysze-
rűen a dalait szerették, azóta is szívükben őrzik melankolikus 
számait, és nem csupán az indián nyár elérkeztével.

S. N. Zs.
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TÁNCFESZTIVÁL  
A SPORTKASTÉLYBAN
A közönség a legkülönbözőbb stílusok között csemegézhetett 

– Nagy örömünkre az idén is 
sok csapat jelentkezett, hogy 
bemutassa a tánctudását, a tánc 
iránti szeretetét – köszöntötte a 
táncegyütteseket és a nézőket a 
házigazda és egyben műsorve-
zető Fazekas Jácint, majd sor-

ra jöttek a táncosok. Közöttük 
láthattuk például a Dance City 
Center tánciskola tagjait, akik 
évek óta biztos pontjai a pest-
szentlőrinci táncéletnek. Az is-
kola főprofilja a jazz és a musical, 
amelynek alapjaival már az ovis 

korosztály is megismerkedhet a 
felnőttek mellett, és egy éve már 
gyermek musicalszínészeket is 
képeznek. Rajtuk kívül láthattuk 
a másik lőrinci csapatot: a PL. 
Team Dance Studiót is, amely 16 
éve alakult a Bókay-kertben, és 

amelyben szintén az ovis kortól 
a felnőttkorig, kezdőtől a hala-
dóig lehet táncolni.

Megindító volt látni a Roll 
Dance Budapest Kerekesszékes 
Kombi Táncegyüttest és a Nap-
sugár Anna Zenei Jeltánc Társu-
latot. A siket Napsugár Annát jól 
ismerik a kerületünkben, mert 
többször fellépett már Pest-
szentlőrincen és Pestszentimrén 
önállóan és az általa vezetett 

együttessel is. Ő az egyetlen ma-
gyar szakvizsgát tett hivatásos 
jeltáncművész!

A fesztivál záróakkordjaként 
a táncegyüttesek közös táncra 
invitálták a nézőket. A rendez-
vényen összesen 12 tánccsoport 
mutatkozott be tíz különféle 
táncstílusban, csaknem 300 fel-
lépővel! A rendezők – Szikos 
Péterné és Bereczky-Balázs Niko-
lett – elmondták, hogy a fesztivál 

célja változatlan: népszerűsíteni 
a tánckultúrát, bemutatni a tán-
cos mozgás sokoldalúságát és 
lehetőséget adni a fellépőknek a 
tapasztalatcserére.

– A fesztivál nem verseny, de 
az említettek mellett célja a szak-
mai munka erősítése is – tették 
hozzá, lapunkon keresztül (is) 
megköszönve az önkormányzat 
jelentős támogatását.

(temesi)

�Kilencedik alkalommal rendezték meg október 22-én a Nemzetközi 
Táncos Fesztivált a Pestszentimrei Sportkastélyban, ahol egymást 
érték a hazai és külföldi táncegyüttesek, köztük kerületiek is. A kö-

zönség a legkülönbözőbb táncstílusok között csemegézhetett.

Alig fél órával az esemény előtt még semmi 
nem utalt arra a Lakatos úton, hogy valami 
készül. Aztán egyszer csak kísérteties alakok 
tűntek fel a környék utcáiból. Kisebbek és 
nagyobbak, sokak kezében többnyire vala-
milyen lámpás világított, közelebb érve pedig 
csontvázszerű alakok bontakoztak ki. Fél hat-
ra tele lett az iskola előtti tér az immár vidá-
man halloweenező gyerekekkel és szüleikkel.

Több százan gyűltek össze különböző jel-
mezekbe öltözve és ijesztően kifestve. Látható 
volt a jelmezeken és a félelmetes arcfestése-
ken, hogy a családok hosszan készültek az 
eseményre. Aztán, amikor elindult a menet 
a világító lámpásokkal és egyéb fénylő eszkö-
zökkel, egészen különleges látványt mutatott. 
A viszonylagos sötétségben gyaloglás kicsi 
fénypontjaiként a gyerekek örömére egy-egy 
úgynevezett csokipontot állítottak fel a szer-
vezők, ahol csokin kívül cukrot, kekszet, sőt 
üdítőt is kaphattak a résztvevők. 

A halloween a kelta újév ünnepéből indul 
ki, amely november 1-jére esett. Ezen a napon 

a kelták megköszönték a napistennek az éves 
termést, és mert hitük szerint a holtak ekkor 
vándoroltak át a túlvilágra, állatáldozatokat 
mutattak be a sötétség és halál istene előtt. 
Úgy tartották, hogy a holtak kikelnek sírjaik-
ból, hogy új testet találjanak maguknak, ezzel 
esélyt kapva egy új életre. 

Ezért újévük előestéjén – október 31-én 
– a papjaik tüzet raktak, melynek parazsából 
reggel minden családnak adtak, hogy ottho-
naikban ők is tüzet gyújthassanak, elűzve így 
a gonosz szellemeket. Újév napjától kezdve 
állatbőröket aggattak magukra, és három-
napos ünnepet tartottak a holtak istenének 
tiszteletére. 

A legenda mai követői számára az ünnep 
egyik fő jelképe a töklámpás, amellyel az an-
golszász országokban a gyermekek hallowe-
eni jelmezekbe öltözve csoportosan járnak 
házról házra, s a Trick or treat  (Cukrot vagy 
csínyt) jelszót kiabálják, az ajtót nyitó házi-
gazda pedig általában édességet tesz a kosa-
rukba.

Ma már a tengerentúlon is elterjedtebb 
az a szokás, hogy a gyerekek az őket féltő 
szüleikkel együtt mennek ki az utcára egy-
egy ilyen helyi felvonulásra. A korai sötéte-
dés megadta a hangulatot a pestszentlőrinci 
eseménynek is. A gyerekek biztosan emlé-
kezetes élményt szereztek, hiszen ritkán 
van részük hasonlóan borzongató, mégis 
vidám estében. 

B. Z.

Krúdy-dombormű
 
Krúdy Gyula születésének 140. évfordulója alkalmából tar-
totta meg a találkozóját október 18-án a nagy íróról elne-
vezett irodalmi kör a Zila Kávéházban.

Az emlékesten kiállítás is nyílt a 
Krúdy-kör tagjainak festményei-
ből, a legtöbb alkotót az író élete 
és munkássága ihlette meg. Az 
amatőr művészek képei alatt pró-
zában és versben is megidézték a 
magyar irodalom jeles képviselő-
jének a gondolatait. 

– Örömmel tettük fel ezeket 
a képeket, amelyek névadónkra 
emlékeznek – mondta a házigaz-
da Ujvári Ferenc, majd Kanizsa 
József, a kör titkára invitálta a je-
lenlevőket a cukrászda emeleti 
galériájából a földszintre, ahol az 
egyik sarokban leleplezték Krúdy 
Gyula domborművét, a kerület-
ben élő Zsolnai Mihály fafaragó 
népi iparművész munkáját.

– Most ünnepeljük a XX. szá-
zad magyar irodalmának egyik 
legjelesebb képviselője születésé-
nek 140. évfordulóját, és éppen 95 
éve, 1913-ban járt itt, a lövöldé-

ben. Ennek apropóján kértük meg 
ifjabb Zila Lászlót, hogy készíttesse 
el az író portréját, így született meg 
ez a kitűnő alkotás – mondta Kani-
zsa József.

– Van még egy apropója – vet-
te át a szót a Zila Kávéház üzlet-
vezetője, ifj. Zila László. – Éppen 
egy évtizede adunk helyet a Krú-
dy-körnek, és remélem, még soká-
ig így lesz. Nagy örömünkre min-
dig más művész díszíti galériánk 
falát, és tartalmas irodalmi esteket 
tartanak itt a művészet barátai. 
Felkérésünkre pedig ezzel a szép 
domborművel gazdagodott a kávé-
házunk. Fogadják szeretettel…

A művész, Zsolnai Mihály el-
mondta, hogy a Krúdy-portré egy 
hét alatt készült el hársfából, és töl-
gypácot kapott. Ezentúl a kávézók 
és süteményfogyasztók naponta 
„találkozhatnak” Krúdy Gyulával. 
 -temesi-
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HALLOWEEN A LAKATOSON
A gyerekeknek jó szórakozás volt, de a felnőttek is kivették a részüket október 31-én a halloween jegyében tartott esemény-
ből, amelynek keretében a Lakatos úton és a környék utcáin vonultak végig a kísértetnek öltözött gyermekek és szüleik.
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ÉLETRE KELT MESÉK 
A PIK-BEN
Az olvasóvá nevelés jó gyakorlata és az okoseszközök

BODZAY ZOLTÁN 

Mintegy százan vettek részt azon a 
mesekonferencián, amelyet Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata közösen rendezett a Kül-
ső-pesti Tankerületi Központtal és 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ral. Az esemény fővédnöke Ughy 
Attila polgármester, védnöke dr. 
Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár főigazgatója volt. A 
konferencián előadások hangzot-
tak el az olvasásfejlesztés jelenéről 
és jövőjéről, valamint a Bookr Kids 
cég szakemberei bemutatták peda-
gógiai programjukat és a meseasz-
talukat, amely sok helyen használ-
ható az olvasás népszerűsítésére, 
és hatékonyan építhető be akár a 
tanórák menetébe is. 

BETŰBŐL  
MŰVELTSÉG
Ughy Attila a köszöntőbeszédé-
ben elmondta, hogy egy ilyen ese-
mény jó alkalom visszaemlékezni 
arra, mi az, amit mi, felnőttek, a 
gyerekkorunkban szerettünk a 
mesékben, s mi az, amit a gyereke-
inknek szeretnénk átadni. Felidéz-

te az egykori filmes adaptációkat, 
amelyek segítettek annak idején a 
történelmi regények megszerette-
tésében. A mai kiegészítő játékos, 
interaktív eszközök hasonló segít-
séget nyújthatnak az olvasás meg-
szerettetésében. 

– Az olvasás, a tanulás és a digi-
tális eszközök egyidejű használata 
nagyon progresszív kezdeménye-
zés. Köszönet illeti a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár vezetőjét azért, 
hogy a korábbi évekre visszate-
kintő együttműködés egy újabb 
állomásaként erre a konferenciára 
elhozták bemutatni a meseasztalt, 
amelynek révén a gyerekek ráé-
reznek arra, hogy az olvasás nem 
kizárólag a betűket jelenti. Megis-
merhetik általa, hogy miként lesz 
a betűkből hang, a hangból kép, 
s ha mindez összeáll, hogyan te-
remtődik meg az olvasás szeretete, 
majd pedig a műveltség – emelte 
ki a polgármester. 

ÉLMÉNYSZERŰ  
OLVASÁS
Fodor Péter a köszöntőjében 
az iskolák és a könyvtárak ösz-
szefogásáról szólt, arról, ezáltal 

miként tehetik élményszerűvé 
az olvasást, s hangsúlyozta, hogy 
a gyerekek olvasóvá válásában 
meghatározó a család szerepe. 

– A szülők, a testvérek és a 
nagyszülők mellett természe-
tesen fontos szereplő az óvoda 
és az iskola is. A könyvtár nem 
olvasni tanítja meg a gyerekeket, 
hanem élményt oszt meg velük. 
A könyvtár partner minden sze-
replő számára, akár óvodás cso-
portról, akár iskolai osztályról 
van szó, vagy akkor is, ha csak 
egy mesedélutánról. Másképpen 
használjuk ma a könyvtárakat, 
mint a korábbi évtizedekben, s 
ebben a megváltozott helyzet-
ben a könyvtáraknak partnere-
ket kell találniuk az iskolákban, 
a pedagógusok között is. Ha 
ugyanis kimegyünk az utcára, 
azt látjuk, hogy kisgyerekek kis 
okoseszközöket nyomogatva 
járkálnak. Számukra mást jelent 
a nyomtatott könyv, és mást az 
információszerzés lehetősége. 
Ennek a távolságnak a feloldá-
sában és közelítésében van nagy 
szerepe az ilyen összejövetelek-
nek, konferenciáknak – mondta 
a főigazgató.

DIGITÁLIS  
ESZKÖZÖK
Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum főigazga-
tója, Péterfi Rita az előadásában 
többek között egy statisztikai 
tényre hívta fel a figyelmet, 
amely szerint az otthoni mesé-
lés gyakorisága és a felnőttkori 
olvasás között szoros össze-
függés van. Eszerint azoknak a 
kisgyerekeknek, akiknek napi 
szinten meséltek a szülők ott-
hon, a 75 százaléka felnőttko-
rában olvasni szerető ember 
lett. Azoknak, akiknek a csa-
ládjában a meseolvasás nem 
volt gyakorlat, alig 2 százaléka 
vált olvasóvá. 

A konferencián előadások 
hangzottak el többek között az 
olvasóvá nevelés jó gyakorlatá-
ról, a könyvtárhasználati isme-
retek okoseszközökkel történő 
támogatásáról, az iskoláskori 
olvasás fejlesztéséről, népsze-
rűsítéséről, továbbá megismer-
kedhettek a résztvevők a Bookr 
Kids meseasztalával, annak fel-
használásával iskolai és óvodás 
csoportok számára szervezett 
könyvtári foglalkozásokon és a 
Petőfi Irodalmi Múzeum mú-
zeumpedagógiai kínálatából 
egyéb digitális eszközök hasz-
nálatával. 

�A kerületi oktatási és művelődési intézmények vezetői, munkatársai 
részvételével mesekonferenciát rendeztek Életre kelt mesék címmel 
október 18-án a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Meseasztal az olvasás népszerűsítésére
A mesekonferencia résztvevői megismerhették a Bookr Kids 
Meseasztalt. A megújult oktatási eszközt a gyártók igyekez-
tek az eddigi tapasztalatok alapján a lehető legpraktikusabbá 
fejleszteni. Az új dizájn tökéletesen illeszkedik a gyermekek 
világához, és ezzel együtt a szülők, felnőttek elvárásainak is 
kifogástalanul megfelel.

Az eszköz játszóházakban, óvodákban, könyvtárakban, 
orvosi várakozókban, de akár otthon is lehetővé teszi a mesék 
csodálatos világában való elmélyülést. Mindezt anélkül, hogy a 
tabletek, töltők és fülhallgatók vezetékeibe gabalyodnánk, mert 
mindent elvezettek, beépíthetővé tettek az asztalba.

Készítői olyan intézményeknek vagy akár cégeknek ajánlják 
a terméküket, amelyek számára fontos a gyermekek minőségi 
időtöltése és az irodalom szeretete. Az asztal révén a könyv-
tárak, iskolák olyan új, a mai gyerekek igényeinek megfelelő 
eszközt kapnak az olvasás népszerűsítésére, amit hatékonyan 
építhetnek be például a tanórák menetébe, az olvasmányfel-
dolgozási feladatokba, a kreatív írás vagy a drámapedagógiai 
foglalkozásokba.

TIHANYI FÉNYEK A PIK-BEN 
 
Tihanykák címmel nyílt meg október 12-én a Pest-
szentimrei Közösségi Házban kerületünk egyik 
legismertebb alkotója, Garamvölgyi Béla 
festőművész kiállítása.

A kiállító művészt és a megnyitó ven-
dégeit Ódor Katalin, a közösségi ház 
igazgatója üdvözölte, majd Kucsák 
László volt országgyűlési fölelevení-
tette Garamvölgyi Bélához fűződő 
régi emberi és művészi barátságát. 
Az alkotó munkásságát Feledy Ba-
lázs művészeti író méltatta, megemlít-
ve tanulmányainak sorát, helyszíneit és 
megemlékezve mesteréről, Gerzson Pálról, 
annak intellektuális légkörű, nyugodt hangulatú 
műhelyéről.

– Ezen a kiállításon a manualitás és az intellektuális értel-
mezés mélységéről van szó. A festmények nem a felületet, ha-
nem a tájból eredő rejtett összefüggéseket fedik föl. Többről 
szólnak, mint a táj. A Tihanykák: tájnapló. A művészt nem Ti-
hany mint földrajzi hely, hanem Tihanynak az az atmoszférája 
varázsolja el, amelyet mint félszigetet egy vízfelület vesz körbe, 
mely állandóan párolog, és egy nedves, ködös világot teremt. S 
ebben a különös nedvességben valami hallatlanul izgalmas le-
hetőség nyílik a festő számára a fényjelenségek körbejárására. 
A fényjelenségek ugyanis soha nem állapotok, hanem folya-
matok – hangsúlyozta Feledy Balázs, aki stílszerűen Csokonai 
Vitéz Mihálynak A tihanyi ekhóhoz című költeményéből olva-
sott föl részleteket.

Garamvölgyi Béla műveinek születését hosszú, elmélyült alko-
tói folyamat előzi meg, melyet a most kiállított gazdag technikájú 
festmények is hűen tükröznek.

A kiállítás-megnyitót Draskóczy Zoltán gitárjátéka varázsolta 
még színesebbé.

-dziuba-

BÖRZE, HANGULAT, ÉLMÉNY
Nagy volt az érdeklődés október 13-án a Kondor Béla Közösségi Ház környékén a baba-mama holmik börzéjén, 
amely sokaknak érdekes és hasznos lehetőség.

A minden hónap második 
szombatján megtartott ese-
ményre nagy az igény, amit a 
környéken, a sétány mintegy 
150 méteres szakaszán felál-
lított több száz asztal is jelez, 
amelyek megtelnek ilyenkor 
áruval. Nem csupán gyerekru-
hát és -cipőt lehet itt cserélni 
és adni-venni, hanem játékot, 
könyvet, biciklit, babakocsit, 
sőt még autóba való gyerekü-
lést is.

A Kondor Béla Közössé-
gi Ház kommunikációs refe-
rense, Hajzlinszki Annamária 
elmondta, hogy az árusok 
sokszor már éjjel a helyszínre 
érkeznek, hogy a legjobb he-
lyeket foglalják el a sétányon. 
Reggel nyolc órakor megjelen-
nek az első érdeklődők is, akik 
a közeli piacra mennek, vagy 
onnan jönnek, tíz óra körül 
pedig már nagy a nyüzsgés az 
asztalok körül.

Az árusok bérleti díjat fizet-
nek a helyért, illetve az aszta-
lért, amit a közösségi ház nyújt, 
de annyi nem áll rendelkezésre, 
ahány érdeklődő van, ezért hoz-
nak inkább magukkal, vagy a 
földre terített plédre is kiteszik 
a kínált portékákat. És nemcsak 
cserebere és adásvétel folyik a ház 
körül, hanem – mint egy igazi jó 
vásárban – beszédbe is elegyed-
nek az emberek egymással. Re-
ceptek cserélődnek, ismeretségek 
alakulnak ki, szóba kerül a gyer-
meknevelés, a beiskolázás, s még 
gyerekdalokat és verseket is aján-
lanak egymásnak a szülők.

A börze keletkezésének tör-
ténetéről Czinczkyné Fejes Mó-
nika, a közösségi ház művelő-
désszervezője elmondta, hogy 
több mint húsz éve már annak, 
amikor kismamák mentek be 
a házba azzal a kéréssel, hogy 
szeretnének klubot alakítani. 
Így alakult ki egy csereberek-
lub, amelynek keretében ba-
ba-mama holmikat igyekeztek 
elcserélni bent, az épületben. 
A felismerés, hogy az emberek 
maguktól nehezen térnek be a 
házba, de a sétányon vásárolni 
járnak, valamint az, hogy a klub 
végül mégis kinőtte magát, arra 

késztette a szervezőket, hogy az 
utcára vigyék ki az eseményt. 
Egy civil szerveződés volt tehát 
az alapja a baba-mama holmik 
börzéjének, amely a hangulatot 
látva elérte a célját.

Aki a házba is betekintett 
ezen a hétvégén, az a Magyar 
Festészet Napja alkalmából 
a helyi művészek által festett 
művekből rendezett kiállítást 
láthatta. Az épület külső részén 
elhelyezett óriás molinókat pe-
dig a kerületi művészek mellett 
a helyi általános és középisko-
lák tanulói, illetve óvodások 
festették. 

És ahogy az lenni szokott az 
ilyen családokat vonzó rendez-
vényeken, odatelepültek a kicsik-
nek a körhintások, a nagyobbak-
nak a dodzsemet üzemeltetők. 
Ezek a játékok, ha nem is olcsók, 
de mindig vonzó meneteket ígér-
nek, élményt nyújtva a gyerekek-
nek. Ilyenkor – ha ráérnek – az 
apák is csatlakoznak, és beülnek 
a kicsik mellé egy-egy körre, 
mert ők többnyire eleve kevesebb 
időt töltenek együtt a gyermeke-
ikkel. Ez szülőnek és gyereknek 
egyaránt még emlékezetesebbé 
teszi az élményt. 

B. Z.
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Több mint negyven művész al-
kotásaiból nyílt kiállítás a Kon-
dor Béla Közösségi Házban. Az 
intézmény harminc éve működő 
képzőművész körének tagjai az 
Emlékezés és hagyományőrzés 
című tárlat megnyitóünnepségén 
Buna Konstantin művésztanárra, 
a művészkör korábbi vezetőjére is 
emlékeztek.  Az október 25-i meg-
nyitón Kiss László, a Magyar Ver-

smondók Egyesületének elnöke a 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy az ember veleszületett adott-
sága a létrehozás, a kreativitás, s a 
művészet egyidős az emberiséggel.

– Az egykori barlangrajzokon 
ábrázolt vadászjelenetek nemcsak 
az állat elejtésének történetét me-
sélik el, hanem egyben esztétikai 
értelemben is műalkotások. Bár ez 
akkor még nem volt tudatos cse-

lekvés, mégis úgy gondolhatjuk, 
hogy a képzőművészet itt kezdő-
dött. Az embernek veleszületett 
képessége az alkotás, az esztéti-
kum létrehozása, a művészi érték 
megteremtése.

Kiss László úgy véli, hogy a 
művészetben kétféle kategória lé-
tezik. A jó és a kevésbé jó alkotás. 

– Ebből következik, hogy a jó 
művészeti alkotás létrehozásának 

feltétele nem minden esetben kizá-
rólag a professzionális és az amatőr 
fogalomnál válik ketté, hanem 
az értékes és a kevésbé értékes al-
kotásnál is – mondta, hozzátéve, 
hogy a közösségi ház képzőművé-
szeti köre értékteremtő közösség.

A november 11-ig látogatható 
tárlaton számos különböző stílusú 
és tematikájú festményben és kü-
lönleges tűzzománcalkotásokban 
gyönyörködhetnek a látogatók. 

-puskás-

CSEPEGTETVE ISMERKEDTEK
Az Ötkarikás csepegtető elne-
vezésű játékos sportnapra a kör-
nyező óvodásokat és szüleiket 
várták a Kapocs utcában ezen 
a napon, amikor a gyerekek le-
endő iskoláját ismerhették meg 
a családok egy jól összeállított 
program keretében. A játékos 
feladatokba a szülőket is bevon-
ták a szervezők. A sportnapra a 
közelben található óvodák – a 
Zöldliget, a Gyöngyszem és a 
Napsugár – növendékeit hoz-
ták el az intézmények vezetői, 
hiszen várhatóan ezekről a he-
lyekről kívánják majd beíratni a 
szülők az iskolába a gyerekeket.

A Kapocs utcai iskola igaz-
gatója, Váradiné Szép Emese 
kifejezte a reményét, hogy ezen 

a szép őszi napon mind a gye-
rekek, mind a szülők jól érzik 
magukat, miközben megismer-
hetik az iskolát is.

Galgóczy Zoltán a köszön-
tőjében rendkívül jó kezdemé-
nyezésnek nevezte az eseményt, 
amelyet tavaly rendeztek meg 
először az iskolában. Az óvo-
dákért is felelős alpolgármester 
fontosnak mondta az óvodák 
és az iskolák közötti szorosabb 
kapcsolat kialakulását, hiszen 
így a leendő iskolások és a szüle-
ik már a beiratkozás előtt meg-
ismerhetik az intézményt, aho-
va majd jelentkeznek. Időben 
megtudhatják a szülők többek 
között azt is, hogy az iskolában 
milyen a pedagógiai program, a 

nevelőtestület, milyenek az inf-
rastrukturális feltételek, például 
lehet-e eleget mozogni.

A Kapocs iskolában ez utób-
bihoz igen jó feltételeket kínál a 
nem is olyan régen felavatatott 
szép, modern sportpálya, és a 
közeljövőben várható energeti-
kai korszerűsítés. 

Kérdésünkre válaszolva az 
alpolgármester elmondta: túl 
azon, hogy a gyerekek és a szü-
lők nem a beiratkozáskor látják 
először leendő intézményüket, 
azért igazán jó ötlet ez az elő-
zetes ismerkedés az iskolával, 
mert az óvoda és az iskola ve-
zetői között is kialakul egyfajta 
együttműködés. 

B. Z.

�Vidám, játékos sporteseményekkel teli napot tölthettek el az óvodás 
gyerekek és a szüleik október 13-án a Kapocs Magyar–Angol Két 
Tannyelvű Általános Iskola kertjében és sportpályáján.

NYÁRI FLASH
A Magyar Festészet Napja programsorozat zárórendez-
vényének adott otthont a Rózsa Művelődési Ház októ-
ber 26-án. Nyári flash címmel Kovács Gabriella és Te-
jeda Erika Anna festőművész mutatta be az alkotásait. 

A képzőművészetért rajongók kedvenc eseménye egy-egy kiállí-
tás-megnyitó. Nincs annál autentikusabb élmény, mint a művészek je-
lenléte és a könnyed, mégis szakmailag megalapozott megnyitóbeszéd. 
Október 26-án a Rózsában mindkét feltétel teljesült. A Kondor Béla 
Közösségi Ház igazgatója, Varga Ferenc a színházteremben köszöntöt-
te a vendégeket, majd Kucsák László vette át a szót, kiemelve: 

– A festményeket nézve megérintett a nyár hangulata is, persze ez 
érthető, ugyanis ezek az alkotások idén nyáron születtek. Örömmel lá-
tom Kovács Gabriella tavaly végzett sztehlós növendékeit is. Minarik 
Ede szavai jutnak eszembe: kell egy csapat! 

Kucsák László vezetésével megtörtént a csapatáthelyezés a meghit-
tebb helyszínre, a hangulatos kiállítóterembe, ahol Varga Ferenc osz-
totta meg a látottakkal kapcsolatos gondolatait: 

– Nőművészet és nem női művészet, nem feminista-politikai hátterű, 
hanem a nőiség megélését, önazonosságot, identitást reprezentáló, be-
mutató művészet. Ezért mindkét művész meleg, lírai befogadó, behúzó 
műveket alkot. Kovács Gabriella inkább mesés, annak is a bájos, kedves 
világát tárja fel, mellette a természet organikus formáit, színeit alkalmaz-
za olyan vizuális jelekkel, mint a pont, a folt vagy a vonal. Tejeda Erika 
mitologikus, ami más, mint a mese, hiszen jobban át van itatva valami 
transzcendentális vagy vallásos tartalommal, keresve az ősi, archaikus azo-
nosságokat, ugyanakkor az e világi és a mitikus lét azonosságát. Portréi, 
városképei elsősorban az emberről szólnak, kevésbé az organikus világról. 

A program zenei aláfestését Szabó László adta, aki zongorán kísérte 
saját énekszámát, majd ütős hangszereken is játszott. 

A kiállítás november 23-ig látható.
Gönczöl András
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Így festettek

A Magyar Festészet Nap-
ja ünnepségsorozat ke-
retében Így festünk mi… 
címmel nyílt kiállítás ok-
tóber 15-én a Városháza 

Galériában. Huszonkét 
kerületi művész mutatta 
be az alkotásait, ame-
lyeket éppen a festészet 
napja ihletett.

Azt már megszokhattuk, 
hogy remek képek születnek 
festőink ecsetjei nyomán, de 
azt, hogy ilyen rövid idő, csupán 
néhány óra alatt – méghozzá 

megadott napon –, már kevésbé. 
Október 6-án a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban és a környékén 
ültek a művészek a vászon előtt, 
s mindenki szeme láttára szü-
lettek a műveik. Ezekből nyílt 
kiállítás a Városháza Galériában, 
amely zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel. Bevezetőként Frech 
Gábor előadóművész, fafaragó 
verselt és muzsikált, majd Ughy 
Attila polgármester a következő 
személyes élménnyel kezdte a 
megnyitóbeszédét:

– Amikor én tanultam rajzot 
az iskolában, ami, bevallom, nem 
tartozott a kedvenc tantárgyaim 
közé, mindig azon tűnődtem, 
hogyan is kéne a megadott témát 
feltenni a rajzlapra. Milyen bol-
dog voltam, ha sikerrel jártam… 

Öröm végignézni ezeken a képe-
ken, amelyek a befogadóból kü-
lönféle érzelmeket váltanak ki. Ez 
egyben a képzőművészet egyik 
legnagyobb ereje, ami bizonyítja, 
hogy nemcsak az adó, hanem a 
vevő is mennyire fontos, és mu-
tatja, milyen hangulatban vannak 
éppen. Azért is jó ez a közösségi 
tér itt, a városházán, mert azok-
ban, akik betérnek az ügyeiket in-
tézni, a különféle alkotásokat látva 
kicsit oldódik a feszültség, áthan-
golódnak, és a kapott művészeti 
élménytől talán rendszeres tárlat-
látogatóvá válnak. Ha ezt elérjük, 
már megéri ezeket a városházi 
kiállításokat megrendezni.

Feledy Balázs művészeti író 
elismerését fejezte ki az alkotók-
nak, majd ezt mondta: 

– A műteremből, a festő ma-
gányából való kimozdulás, a 
megmutatni egymásnak, a kö-
zösségnek az alkotás folyamatát, 
rendkívül fontos a művész szá-
mára, bár van, aki nem szívesen 
hagyja el a komfortzónáját. A 
festészet napjához kötött kollektív 
festészet nagy kihívás volt, hiszen 
nincs borzasztóbb, mint szűkös 
időkeretben alkotni. A másik 
döntő kérdés, hogy vajon kész 
van-e a kép? Itt több kép kész lett, 
ám vannak, amelyeket még be kell 
fejezni, de így is izgalmas alkotá-
sok születtek. 

A Kondor Béla Közösségi Ház 
igazgatója, Varga Ferenc a rendez-
vény házigazdájaként végezetül 
azt emelte ki, hogy a közös fes-
tészet kitűnően alkalmas közös-
ségépítésre is. A kiállításon fotók 
segítségével bepillantást nyerhet-
tünk az alkotási folyamatba is.

(temesi) 

A támogatásnak köszönhetően 
elég volt az otthonról hozott jókedv, 
tehetség, lelkesedés. Minden más-
ról – ecsetről, festékről, papírról – a 
PIK gondoskodott. A nagyszámú 
résztvevő arcáról pedig nemcsak a 
festés, de a közös együttlét öröme 
is leolvasható volt.

– Minden készen áll az öröm-
festésre – mondta Fejér Julian-
na szervező, s alig fejezte be a 
mondatot, már indult is az első 
vendégek fogadásra. A Táncsics 

Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulói voltak a legfris-
sebbek, de számos gyermek, fel-
nőtt, sőt anya-lánya páros követ-
te őket. A kihelyezett asztaloknál 
a rákészülés perceit az alkotás 
örömteli időszaka követte.

Mindenkihez volt egy jó és 
biztató szava Halász Alexandra 
programvezetőnek, aki szakmai 
tanácsok tucatjaival egyengette 
az alkotók útját. A festményekről 
fotók készültek, ugyanis az eredeti 

példányok létrehozóik szobáinak 
falát hivatottak díszíteni.

Sikerült kipuhatolnunk, hogy 
melyik Fejér Julianna kedvenc 
műve: egy ügyes kéz által festett 
falevél, melynek témája a PIK lo-
gója volt. Ez az eredeti, szépen, 

gondosan kivitelezett munka az 
Ahol jó lenni címével nem csupán 
az alkotójának, hanem minden 
örömfestőnek a vélekedését meg-
fogalmazta a közösségi házban 
közösen eltöltött kilencven percről. 

 -gönczöl-

Az Újrakezdés az ősz színeivel, hangulatával elnevezésű 
örömfestéssel tisztelgett a Pestszentimrei Közösségi Ház a 
Magyar Festészet Napja előtt október 19-én. A programot 
a Pestszentimre-Pestszentlőrinc Önkormányzat Közművelő-
dési és Sport Közalapítvány támogatta.

Ahol jó lenni

ÜNNEPELTEK A KONDOR MŰVÉSZEI
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Az elmúlt években már hagyo-
mánnyá vált, hogy az ősz során 
a Kossuth téri Sztehlo iskolában 
verseny keretében adnak számot a 
gyerekek a tudásukról, csak éppen 
egy kicsit másként. Azt bizonyít-
hatják ilyenkor, hogy nem csupán 
a szigorúan vett tantárgyakban 
„profik”, hanem jártasak más or-
szágok ismeretében is. Ezt húzta 
alá az iskola igazgatója, Vicziánné 
Salla Ildikó, amikor elmondta, 
hogy az idén is felkészült gyere-
kekkel találkoztak, akik bizonyí-
tották, hogy jól ismerik az adott 
országot. A lőrinciek mellett XIX. 

és XX. kerületi, valamint vecsési 
általános iskolákból érkeztek ver-
senyzők, akik angol vagy német 
nyelven mutathatták meg, hogy 
felkészültek a megméretésre. 

A német nyelven versenyzők 
Németország földrajzából, törté-
nelméből és gasztronómiájából, 
míg az angolosok Írország ugyan-
ilyen „titkaiból” adtak számot ar-
ról, hogy ki mit tud…

– Mondhatom, sokat tudtak, 
mert az adott országgal kapcso-
latos kérdésekre nagyrészt helyes 
válaszokat adtak, s mindezt sokat 
ígérő nyelvtudással – tette hozzá 
az igazgatónő.

A showműsort, ha használható 
ez a kifejezés, az jelentette, hogy 
főzni is kellett, mégpedig német 
vagy ír specialitást elkészítve, rá-
adásul úgy, hogy az étel receptjére 
is kíváncsi volt a zsűri. Az intéz-

ményvezetőtől azt is megtudtuk, 
hogy nem kevesen figyeltek fel 
már a vetélkedőre. Angol nyelvte-
rületről az Oxford Publishing ELT 
Hungary és a British Council, né-
metről pedig a Goethe Intézet és a 
Német Turisztikai Hivatal képvi-
seltette magát.

– Több mint három órán át tar-
tott a gyerekek versengése, aminek 
annak megállapítás is célja volt, sőt 
talán ez volt a legfontosabb, hogy 
az általános iskolát befejező diá-
kok milyen nyelvtudással lépnek 
középiskolai szintre. Rendkívül 
fontos ez, mert manapság nyelv, 

sőt azt mondom, nyelvek tudása 
nélkül rendkívül nehéz érvénye-
sülni, mondhatni, szinte lehetetlen. 
A slusszpoén, mint minden évben, 
az idén is jól sült el. Amit a verseny 
közben elkészítettek a gyerekek, azt 
felszolgálták, megették, így aztán 
még azok is jól jártak, akik nem az 
első helyezettek között végeztek. 
Az igazgatónő fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy verseny volt ez, de 
mégsem az… Pontosabban olyan, 
ahol a vesztes is győztes, elsősor-
ban azért, mert a saját tudását gya-
rapította, s arról adott számot, amit 
már soha senki nem vehet el tőle.

KERTÜNK KINCSEI, ISTEN AJÁNDÉKA
Lássák, hogy a gyümölcs nem a boltban terem

A VESZTES IS GYŐZTES VOLT
Hatodik országismereti verseny a Sztehlóban

Az ősz a legszebb arcát mutatta 
október 6-án szombaton, mert 
a Szent Lőrinc iskola ősfás par-
kjában a nyarat idéző verőfényes 
idő fogadta a rendezvényre gyü-
lekező tanulókat.

Az udvaron megtartott ün-
nepi szentmisét Tampu Aba-
bei József, a Pestszentlőrinci 
Mária Szeplőtelen Szíve Fő-
plébánia plébánosa celebrál-
ta, aki a hallgatóságát képező 
diákoknak szóló igazi szent-
beszéddel hozta még közelebb 

hozzájuk azt a napot, amelyet 
egyébként sem volt nehéz a 
szívükbe zárni.

KÖZEL  
A KINCSEKHEZ
Az intézmény igazgatóhelyette-
se, Szarvas Attila alpolgármes-
ter elmondta, hogy a zöldségek, 
gyümölcsök közelebbről való 
megismertetésének gondola-
ta az iskola új, szeptemberben 
kinevezett igazgatónőjében, 

Kuti Margitban vetődött fel. 
Elképzelését az egész tanári kar 
aktívan támogatta, s az érkező 
vendég csak azt láthatta az is-
kola földszintjén, hogy olyan 
zöldség-gyümölcs bemutatóval 
álltak elő a diákok, amely akár 
egy mezőgazdasági kiállítás di-
cséretére is válhatott volna.

– Az idén első alkalommal 
vonultatjuk fel az „ajándéko-
kat”, de úgy vélem, nem utoljá-
ra. Nem, mert az alsós diákja-
ink nem mindegyike találkozott 

még, hogy úgy mondjam, kö-
zelről és egyszerre ilyen sok 
termékkel. Örülünk az ötlet-
nek, mert aki eddig még nem, 
az most közelebb kerülhetett 
a kincseinkhez, vagyis a ter-
mészet, a föld ajándékaihoz – 
mondta Szarvas Attila.

HAGYOMÁNYT  
TEREMTENEK
Az igazgatóhelyettes a tanári 
karral együtt lehetett büszke a 
gyerekekre, hiszen a Kertünk 
kincsei, Isten ajándéka elnevezé-
sű rendezvény nem csupán erre 
a szombati napra korlátozódott. 
A tanulók egész héten nagy-
nagy lelkesedéssel és aktivitással 

vettek részt a „betakarítási prog-
ramban”, vagyis a termények be-
szerzésében.

– Hagyományt szeretnénk 
teremteni ezekkel a kert kincse-
it, terményeit dicsérő nappal, 
hiszen így van ez mindenütt a 
világban, ahol betakarítanak, 
ahol szüretelnek, ahol leszedik a 
fáról gyümölcsöt – mondta Kuti 
Margit.     

A kezdeményezésről a gyere-
keket elkísérő szülők egyöntetű-
en úgy vélték, hogy folytatni kell, 
hiszen már azzal is közelebb ke-
rülnek a terményekhez, gyümöl-
csökhöz, ha az érkező vendégek-
nek feldíszítik azokkal az iskolát.

Szellemesen jegyezte meg az 
egyik kisfiú édesapja:

– Arra egészen biztosan jó ez 
a kertünk ajándékait bemutató 
kedves nap, hogy megtudják a 
gyerekek, a gyümölcsök nem a 
boltban teremnek…

Erősíteni a lelkiséget

 Kuti Margit, aki a kispes-
ti Reménység Katolikus 
Általános Iskolából érkezett 
a Szent Lőrincbe, elmondta, 
hogy renddel találkozott az 
intézményben, így arra figyel, 
hogy tovább erősítse annak 
amúgy is stabil lelkiségét és 
a tanulók hitét. Hozzátette: 
úgy érzi, befogadó, nyílt 
közösségbe érkezett, ennek 
jegyében bízik abban, hogy 
örömteli lesz a közös munka 
a kollégákkal.

Jövőre már hetedszer
Lassan haladó hagyománnyá 
válik, hogy a versengő diákok 
úgy köszönnek el egymástól, 
hogy jövőre is itt leszünk, 
eljövünk, folytatjuk.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Izgatottan várhatták október 18-át a 
Sztehlo Gábor Evangélikus Általános 
Iskola diákjai és a más iskolákból érkezett 

gyerekek. Igaz, mint rendesen, ezen a napon 
is a tudásukról kellett számot adni, de mégis 
más volt ez, mint a többi. A részletekről Viczi-
ánné Salla Ildikó igazgatót kérdeztük.

�A címben olvasható szép elnevezéssel indított útjára kezdeményezést 
a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola. Az egyértelmű cél az, hogy 
az itt tanuló, elsősorban az alsó tagozatba járó gyermekek közelebb 

kerüljenek azokhoz az Isten adta ajándékokhoz, amelyeket kertünk kin-
csei jelentenek.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

EVANGELIZÁCIÓS 
ESTEK 
 
Három napon át, október 24-től 26-ig tartotta két felekezet a ke-
rületben az Evangelizációs estek elnevezésű rendezvénysorozatot, 
amelyről Győri Gábor, a Kossuth téri evangélikus gyülekezet lelké-
sze számolt be.

Az Evangelizációs Esteket az evangélikusok a reformátusokkal, a 
testvérfelekezettel karöltve rendezték meg. 

Elmondta az esperes, hogy a háromnapos rendezvénysorozat 
első és második napjának a Kossuth téri evangélikus templom adott 
otthont, a harmadik, a befejező nap eseményének pedig a pestszen-
timrei református templom, örömtelien nagy érdeklődés közepette, 
több száz hívő részvételével. Az igét mindhárom napon Győri János 
Sámuel pestszentimrei missziói lelkész hirdette.

Megtudtuk Győri Gábor esperestől azt is, hogy az Evangelizációs 
Estek az igehirdetést és a hitmegerősítést foglalják magukban, s ez-
úttal is ezt a célt szolgálták.

A program több száz éves hagyománnyal rendelkezik, s alapve-
tően az elmélyülés, a megtisztulás szolgálatában áll.
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EXTRA 
KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNY 
A TELEKOM HÁLÓZATÁHOZ

A kedvezményes készülékajánlat 2018. november 5-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás esetére nem vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfizető szerződését a 
határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó 
pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Új otthoni internet előfizetésre, 2 év hűségidővel.

Keresd Telekom üzleteinket 
 a soroksári Auchan üzletsorán, 
 a Shopmark I. emeletén, 
 vagy a KÖKI Terminál bevásárlóközpontban!

További információ: telekom.hu/fejlesztes 

Összesen: 28 380 Ft

0 Ft kezdőrészlet

1290 Ft × 22 hónap
HUAWEI
MEDIAPAD
T3 10 Összesen: 28 380 Ft

0 Ft kezdőrészlet

1290 Ft × 22 hónap
Összesen: 28 380 Ft
1290 Ft × 22 hónap
Összesen: 28 380 Ft

Nem_NGA_HS_sajto_290x376_1811_Bp18.indd   1 30/10/18   15:57
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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 BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: - teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi 
ellátások számfejtése; - a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a 
szakterülethez kapcsolódó adatok és dokumentumok pontos és naprakész vezetése; - 
munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos bejelentési 
és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások lekövetése; 
- munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó 
bevallások, adatszolgáltatások elkészítése; - munkaidőkeretre vonatkozó szabályok 
betartásának ellenőrzése, nyomon követése; - munkáltatói igazolások elkészítése, levonások 
rögzítése, kezelése; - szervezeti egységekkel való kapcsolattartás; - adó- és járulékbevallások, 
kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, valamint a társosztályok részére; 
- a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. Elvárások: középfokú 
szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség; minimum 3 éves hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat; nexONBÉR program ismerete, használatában szerzett tapasztalat; önállóság, 
jó problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet; precizitás, pontos munkavégzés; 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Outlook). Előnyt jelent: 
Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias 
munkahelyi légkör; szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

n SZEMÉTGYŰJTŐ: Feladatok: - a kerület közterületein (utcák, parkok, játszóterek, 
sétáló utak, szabadtéri kondicionáló helyek, futópályák, kutyafuttatók stb. területén és 
ezek környezetében) keletkezett szemét és kutyaürülék zsákokba történő, napi gyűjtése, 
elszállításának elősegítése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően; - a közterületeken 
elhelyezett szemétgyűjtők és tárolók rendszeres ürítése, szükség szerint a kukazsákok 
cserélése; - közterületi rendezvények esetén szemétgyűjtési, hulladék eltávolítási, 
tereprendezési munkák végzésében való részvétel; - a munkavégzési helyére vonatkozó 
előírások betartása, illetve a munkahelyi vezetője által adott utasítások végrehajtása.

 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.

SZOLGÁLTATÁS

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 Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxakészí-
tés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

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

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrész-
csere 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, kapuk, 
kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

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

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

MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152
n Diszpécser ügyintéző munkakörbe vagyonvédelmi cég munkatársakat keres. Lehet nyugdíjas 

is. 24/72 beosztásban. Érd: 36-20/243-8568, balasiandreap-rc.hu

n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

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

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

OIL! Budapest

ahOL az üzemanyag áremeLés  
1 nappaL későBB, az árcsökkenés  

pedIg 1 nappaL kOráBBan van!

Cím: 1183 Budapest, Ferihegyi  
repülőtérre vezető út 2/A

Üzemanyagok SzolgáltatásokKártyaelfogadás

ESZ-95
OIL! ESZ-95 PLUS

DIESEL
OIL! DIESEL PLUS

LPG

Telefon: +36 30 640 4362 Nyitva tartás: H-V: 05-22

Autópálya  
matrica Shop Kávé

Levegő Palackos 
gáz

www.oil-benzinkutak.hu
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LÚDVACSORA  
A PIK-BEN
A Vasvári Pál Polgári Egyesület idén is megrendezi 
a hagyományos Márton-napi lúdvacsorát, amely az 
egyesület egyik legnagyobb eseménye. November 10-
én a PIK-ben találkoznak este 7 órakor az egyesület 
tagjai és barátai egy kellemes estére.

Márton-napkor lúd dukál, jó kövér! A hatodik alkalommal meg-
rendezett Márton-napi lúdvacsora most is jó szórakozást ígér a 
Pestszentimrei Közösségi Házban, ahova természetesen nemcsak 
imreieket várnak. „Hozza magával párját és barátait is!” – invitálja 
a Vasvári egyesület az érdeklődőket.

– Az est folyamán a Retro Express zenekar szolgáltatja a szín-
vonalas zenét – mondta a lapunknak Bauer Ferenc, az egyesület 
társelnöke. – A program igen színes: a Kőszobor Társulat a mű-
sorában bemutatja a Kárpát-medence népeinek dinamikus nép-
táncait, köztük Szatmár, illetve Erdély, a Mezőség, Kalotaszeg és a 
Küküllő-mente autentikus, virtuóz legényes tánckultúráját. Min-
den évben nagy az érdeklődés a rendezvény iránt, amely egyben 
az egyesület egyik legnagyobb eseménye, mert itt nemcsak jókat 
lehet beszélgetni baráti társaságban, de jót lehet táncolni is késő 
éjszakáig. Szerencsére minden évben telt házunk van, bizonyára 
így lesz az idén is. 

T. L.

NOVEMBERI TÚRÁK
A Téry Ödön Túraklub a következő vasárnapi túrákra várja az 
érdeklődőket.

November 11. Jászfényszaru. Városnézés: római katolikus 
templom, helytörténeti gyűjtemény, Papp-kastély, Rimóczy-kas-
tély. Találkozó 7.30-kor a Keleti pályaudvaron, indulás 7.55-kor 
(jegyváltás Gödöllőig), gyorsvonati pótjegy 65 év fölött is kell. 
Költség: kb. 2000 Ft. A programot vezeti Versegi Károlyné, Márti.

November 18. Börzsöny hegység. Útvonal: Nagymaros–Kö-
ves-mező–Törökmező–Malomvölgy–Zebegény. Találkozó 7.45-
kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 8.07-kor. Túratáv: 11 km, 
költség: 2500 Ft. A túrát vezeti Versegi Károlyné, Márti.

November 25. Ráckevei Duna-ág. Útvonal: Taksonyi tanös-
vény és tájház. Találkozó 9.15-kor a Népliget autóbusz-pályaud-
varon, indulás 9.35-kor. Túratáv: 3–4 km, költség: kb. 1000 Ft. A 
túrát vezeti Takáts Ila.

PROGRAMOK

KATÓKA KÁLVÁRIÁJA
A Józsefvárosban, a Nagytemplom utcában Katóka ünneplésé-
re készül a háznép. Katóka, teljes nevén Pünkösdi Kató, ugyanis 
színinövendék, és éppen a Csókos asszony című operett címsze-
repét játszotta. Nevelőapja, Kubanek Tóbiás hentesmester és a 
háznép Katóka és Dorozsmai Pista eljegyzését szervezi. Közben 
báró Tarpataky, a híres mecénás érkezik a Nagytemplom utcá-
ba, mert látta Katókát a délutáni előadáson. A bárónak nagyon 
tetszett, így meghívja a lányt Bajza utcai palotájába. Mivel Do-
rozsmai nem tudta visszaszerezni a zálogba adott jegygyűrűket, 
ezért hiába várja őt az eljegyzésre összegyűlt vendégsereg. Ka-
tóka teljesen összeomlik, és elrohan a Nagytemplom utcából a 
Bajza utcába…

Csókos asszony – operett két felvonásban a Pesti Művész 
Színház előadásában.

Időpont és helyszín: november 18. (vasárnap) 15 óra, Rózsa 
Művelődési Ház Belépőjegy: 2500 Ft, diák, nyugdíjas: 1800 Ft

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 10. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
November 10. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
November 11. 11 óra: Hamupipőke. 
Belépőjegy: 1800 Ft.
November 17. 20 óra: Erzsébet–Kata-
lin-bál. Zenél a Főnix Duó. Belépőjegy: 
1990 Ft. Vacsora előre rendelhető, a 
menü: baconos-sajtos csirke csőben 
sütve, szezámmagos sertésszelet 
zöldséges rizzsel és meglepetésdesszert. 
Ára: 2550 Ft.
November 18. 15 óra: Csókos asszony – 
operett két felvonásban a Pesti Művész 
Színház előadásában. Belépőjegy: 2500 
Ft, diák, nyugdíjas: 1800 Ft.
November 20. 16 óra: A Dedik János, 
Vasvári Ilona és Csillag LőZsu alkotásaiból 
nyíló kiállítás ünnepélyes megnyitója.
Még lehet csatlakozni a felnőtt hobbitánc-
tanfolyamhoz, amelynek alkalmai hétfőn 
és szerdán 19.30-tól lesznek. Bővebb 
információ a +36-70-612-3929-es és 
a +36-30-203-1516-os telefonszámon, 
valamint az info@newdanceworld.hu 
e-mail címen.
Szerdánként 10 órakor baba-mama klub 
és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyreál-
lításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pila-
tes-torna, Etka-jóga, ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna) időpontjairól az 
elérhetőségeinken lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a rendezvé-
nyekhez igazodva tart nyitva. 

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 
Városház utca 40.
Telefon: +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, szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett 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
November 10. 18 óra: PLER-Bu-
dapest–Ózdi KC NB I/B-s férfi 
kézilabda-mérkőzés
November 24. 18 óra: PLER-Buda-
pest–Balassagyarmati Kábel SE NB 
I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 14. 17 óra: Papírszínház
November 20. 18 óra: A zene útján – 
ízek, imák, szerelmek Delicanto módra. A 
Delicanto együttes koncertje.
November 21. 16.30: Társasjátékklub
November 22. 17 óra: Testünk templom 
– Győzelem a stressz felett a gondolkodás 
segítségével. Sonnleitner Károly előadása. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
November 14. 16 óra: Kézműves foglalko-
zás, nem csak gyerekeknek – papírdíszek 
készítése
November 19. 17 óra: Égből pottyant 
vendég – Levente Péter műsora. A 
belépés díjtalan!
November 21. 17 óra: A Meteors Tenors 
koncertje. Az előadás ingyenes!
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
November 9. 17.30: Dániel András 

Kufli-mesesorozata. Rajzolás, mesélés, 
minden, ami Kufli.
November 23. 17.30: Boribon cicája – a 
Nefelejcs 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
November 9. 14 óra: Ki mit tud? diákoknak 
a XVIII. kerületi Diákhetek keretében
November 10. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
November 11. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
November 13. 17.30: A Biblia igazi világa – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: A tízpa-
rancsolat és az Ótestamentum erkölcse.
November 14. 18 óra: Házasság 2.0 – 
avagy a kapcsolatot cseréld, ne a társad. A 
Hetednapi Adventista Egyház előadás-soro-
zata. Mottó: A fű zöldebb lesz, ha locsolod.
November 14. 18.45: Ladies’ Dance Mix
November 15. 17 óra: Ars poetica – 
válogatás 50 év fotóiból. Eifert János 
fotóművész kiállítása. A tárlat november 
21-ig tekinthető meg.
November 17. 14 óra: Hazamegyek kis 
falumba – Fényes György magyarnó-
ta-műsora
November 18. 8 óra és 15 óra: Sakk-
bajnokság a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
November 18. 10 óra: Csokikoncert
November 21. 18 óra: Házasság 2.0 – 
avagy a kapcsolatot cseréld, ne a társad. A 
Hetednapi Adventista Egyház előa-
dás-sorozata. Mottó: Szexuális integritás 
újragondolva.
November 21. 18.45: Ladies’ Dance Mix
November 22. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele. Erzsébetek és 
Katalinok köszöntése.
November 23. 15. óra: A Mátyás 
király-emlékév versenyeinek gálaműsorral 
egybekötött ünnepélyes díjkiosztója
November 23. 17 óra: Ludmann Mihály 
festőművész kiállításának megnyitója
November 24. 10 óra: HKK (Hatalom 
Kártyái) – országos kártyaverseny
November 25. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Minden kedden és pénteken 16.30-kor ge-
rinctorna. Szombatonként 9 órától kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

VÁROSHÁZA GALÉRIA
Üllői út 400. 
November 19. 17 óra: LX-szürkület – 
Varga Ferenc képzőművész kiállításának 
megnyitója

TOMORY LAJOS MÚZEUM 
Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
November 17. 14 óra: Az első repülés, 
avagy a Kondortól a Malévig. Tárlatvezetés 
és játékos programok a villában.
A Tomory Lajos Múzeum új köz-
pontjában, a Herrich–Kiss-villában a 
látványraktár és a Kondor Béla-em-
lékszoba az elérhetőségeink valame-
lyikén tett előzetes bejelentkezéssel 
látogatható.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, 
a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Látványraktár: Ekevasba fogott 
madárszárny – Kondor Béla a repülés 
fogságában. Megtekinthető: november 
15-től csütörtökön és pénteken 10–18 
óráig, szombaton 14–18 óráig.
Pavilongaléria: 
November 8. 14 óra: Utazás a Karinthy 
körül – a Karinthy Frigyes Gimnázium 
kiállításának megnyitója. A galéria 
keddtől szombatig 14 és 18 óra között 
tart nyitva.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 
2B terminál mellett): Repüléstörténeti 
kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.

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 keddtől szombatig 14 és 
18 óra között tart nyitva.

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

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 8. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés szük-
séges elérhetőségeink valamelyikén.
November 9. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután régi idők ismerős 
dallamaival. Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és 
Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
November 9. 17 óra: Pestszentimrei Imrék 
névnapi köszöntése. Műsoron: Szamársá-
gok testamentuma – a Kacsóh Pongrác 
Színház zenés előadása.
November 10. 9 óra: PIK-varróklub – 4 
alkalmas kezdő workshop (4. alkalom). 
Téma: javítások, igazítások II – nadrág-
szűkítés, béleletlen felsőrészek szűkítése 
és bővítése. Részvételi díj: 5000 Ft/
alkalom, amely a klub tagsági díját is 
tartalmazza.
November 11. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
November 11. 9 óra: Zentagle – könnyű 
rajzolás, rajzmeditációs foglalkozás. A 
workshop legalább 5 fő jelentkezése 
esetén indul. Előzetes jelentkezés Hrubos 
Margit rajzmeditációs oktatónál a 06-
30-325-2193-as telefonon vagy a PIK 
elérhetőségein. Díja: 3500 Ft/alkalom.
November 13. 18 óra: Tudatos életmód 
klub – Ünnepi készülődés természetesen. 
Előadó: Kisa Judit, belépő: 500 Ft.
November 14. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikák-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
November 16. 15 óra: A csodahegedű. A 
Tihanyi Vándorszínpad gyermekelőadása. 
Belépőjegy: 980 Ft.
November 16. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Márton-napi libakészítés. 
Vezeti: Plugor Judit. A belépés ingyenes!
November 17. 15 óra: Fordulat, a 
változás kulcsa – Pál Feri atya előadása 
könyvvásárlási és dedikálási lehetőség-
gel. Belépőjegy elővételben 1600 Ft, az 
előadás napján 1800 Ft.
November 18. 15 óra: Nem válok el – 
vígjáték három felvonásban az Éless-Szín 
előadásában. Belépőjegy: 2800 Ft.
November 21. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikák-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
November 21. 17.30: Kertbarátklub: 
Tárolási betegségek és késő őszi teendők 
a kiskertekben. Előadó: Hertelendy Péter. 
A belépés ingyenes!
November 23. 14 óra: Huckleberry Finn 
kalandjai – az Apolló Színház előadása két 
felvonásban. Belépőjegy: 1500 Ft.
November 24. 10 óra: Adventi börze
November 25. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
800 Ft.
A PIK Ház online programfüzete elérhető 
ezen a linken: http://www.pikhaz.hu/
programfuzet-2018-osz/
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőnként 
10.30-tól Babusgató babatorna, ked-
denként 10.15-kor Babadúdoló, szer-
dánként 10.30-kor Bábos mesekuckó, 
szerdánként 16 órakor kismamajóga, 
hétfői és szerdai napokon 17.30-kor 
pedig NIA-foglalkozás. Kéthetente 

kedden 18 órakor Művészműhely. 
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.
November 25. 16 óra: Madách Filmklub: 
A nyughatatlan – amerikai életrajzi dráma. 
A belépés ingyenes!

MIRE JÓ EGY 
CSODAHEGEDŰ?
Hogyan segíti a boldogulásban a 
csodahegedű Bálintot, a szegény 
szabólegényt? Hogyan talál egymásra 
Bálint és a perecárus lány? Vajon 
mindig győz az igazság? Mindenre 
választ kapunk a mese végére.
A csodahegedű – gyermekszínházi 
előadás.
Időpont és helyszín: november 16. 
(péntek) 15 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 980 Ft

VÁLNI VAGY NEM 
VÁLNI?
A történet házassági színjátékot 
mutat be, ahol az érdek, a pénz, nem 
pedig az érzelmek lendítik előre a 
cselekményt. Mindezt két különböző 
szemüvegen keresztül láthatjuk. Kar-
dosék hagyományos, szögletes szem-
üvege az „ideális családi értékeket” 
nagyítja fel, míg Szőnyiéket a lazább, 
de semmi esetre sem erkölcstelen 
életszemlélet vezeti.
Nem válok el! – vígjáték három felvo-
násban, az Éless-Szín előadásában.
Időpont és helyszín: november 18. 
(vasárnap) 15 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 2800 Ft

JOHNNY CASH  
A FILMVÁSZNON
1955-ben vézna gitáros sétált be a 
Sun lemezstúdió ajtaján. Ez a pilla-
nat kitörölhetetlen nyomott hagyott 
az amerikai kultúrában. A gitáros 
akkordjai ritmusosan zötyögtek, 
mint a tehervonat, hangja pedig 
mély és sötét volt, akár az éjszaka. 
Johnny Cash dalai, melyek a szív 
fájdalmairól és az életben mara-
dásról regéltek, merészek voltak és 
húsba vágók.
A Madách Filmklub következő vetíté-
se: A nyughatatlan – amerikai életrajzi 
dráma. A főbb szerepekben Joaquin 
Phoenix és Reese Witherspoon.
Időpont és helyszín: november 25. 
(vasárnap), 16 óra, Polgárok Háza.  
A belépés ingyenes!

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 sze-
mélyazonosító igazolványukat és a 
lakcímkártyájukat vigyék magukkal, 
valamint a TAJ-szám megadása is 
szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, valamint 
sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvo-
nala: 1359.

PROGRAMAJÁNLÓ
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15A kerületünkben is egyre több iskolás teniszezhet SPORT

Már a parkoló is „gyanús” volt, 
mert a pályától jó százméter-
nyire volt csupán hely, onnan 
sétálva lehetett bemenni a Vi-
gyázz, kész, tenisz! elnevezésű 
tenisznapra, amelyre egyre csak 
jöttek-jöttek a gyerekek, ponto-
sabban hozták, kísérték őket a 
szülők, hogy meglessék: meg-
teszi-e a gyermek az első lépé-
seket afelé, hogy egyszer majd 
a nagy versenyek győzteseként 
lehessenek büszkék rá?

Aki nyugodtan akart be-
szélgetni Borfői-Balázs Ildi-
kóval, a Teniszport.hu SE el-
nökével, annak bizony várnia 
kellett, mert az egykori teni-
szező annyira elfoglalt volt, 
hogy alig-alig tudta utolérni 
magát…

Csak amikor már minden és 
mindenki a helyére került, akkor 
tudtuk őt kérdezni. 

Az egyesület elnöke elmond-
ta, hogy az Akadémia Tenisz 
Klub másfél éve alakult, s a kez-
detektől a gyerek- és a hobbite-
nisz oktatását tűzte ki céljául, 
szakavatott, képzett edzőkkel, 
akik egyre több érdeklődővel 
foglalkoznak.

A klub hat pályát üzemeltet, s 
a telep felújítását tervezik, mert 
szeretnék a lehető legjobb kö-
rülmények és „pályaviszonyok” 
között fogadni a teniszezni vá-
gyókat.

A Vigyázz, kész, tenisz! elne-
vezésű nappal kapcsolatban ki-
emelte, hogy nem „vérre menő” 
verseny ez, sokkal inkább arról 

van szó, hogy jó hangulatban, 
barátságosan vetélkedjenek, ütö-
gessenek a gyerekek.

– Nekünk ez arra jó, hogy 
meglássuk, kinek hogyan áll az 
ütő a kezében. Alkalmunk nyílik 
arra is, hogy „átvilágítsuk” őket, 
s megtudjuk, kik azok, akikre ér-
demes odafigyelni, és akiket ér-
demes itt tartani, a klubban.

A „gyerek ATP-versenyen” 
az önkormányzat és a Magyar 
Tenisz Szövetség is képviseltette 
magát. Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, aki a sportág nagy ba-
rátja és aktív művelője, kiemelte:

– Aki elnézi ezeket a gyere-
keket, láthatja, hogy mekkora 
örömmel lépnek pályára, s meny-
nyire akarják a sikert. Őket kell 
megtartani a sportág számára, s 

ha hosszú távon odafigyelünk a 
fejlődésükre, sokra vihetik.

A szövetség főtitkára, Rich-
ter Attila elmondta: meglepte őt, 
hogy milyen sok gyerek jött el erre 
a sportos napra, s az érdeklődést 
nyilván jótékonyan befolyásolta az 
is, hogy ingyenesen használhatták 
a pályákat. A teniszt értő alpolgár-
mester és az elnök asszony szavai 
szinte összecsengtek, s akár az is 
leszűrhető azokból, hogy elegen-
dő „beindítani” a gyerekeket, a 
többi már megy magától…

Róth Ferenc

DOBOS IMRE-
EMLÉKDÍJ 
 
Az NB I/B-ben szereplő 
kerületi kézilabdacsapat, 
a PLER Orosháza elleni 
bajnoki mérkőzésének a 
szünetében kedves ünnep-
séget tartottak a Lőrinci 
Sportcsarnokban. Ekkor ad-
ták át első alkalommal a Dr. 
Dobos Imre-emlékdíjat. 

A 2017/2018-as szezonban Az év 
utánpótlás-játékosa – egyúttal 
a Dr. Dobos Imre-emlékdíj első 
elismertje – Dévényi Róbert lett. 
A biztató pályafutás előtt álló fi-
atalember a bajnoki címet nyerő 
U14-es csapat vezéregyénisége 
volt, tavaly pedig már a kiemelt serdülőbajnokságban szereplő 
csapat házi gólkirálya lett, s nem is akárhogyan. Mindent elá-
rul, hogy 15 évesen a nála két évvel idősebbek között játszott és 
állt helyt kiválóan. Robi a kiemelkedő sportteljesítménye mel-
lett kiváló tanuló is, így méltó példakép lehet az osztálytársai 
és természetesen a csapattársai számára is.

A díjat a PLER-Budapest társadalmi elnöke, Lévai István Zol-
tán alpolgármester, Dobos Imre lánya, Delyné Dobos Katalin, a díj 
ötletgazdája, Kardos Gábor korábbi önkormányzati képviselő és 
Kovács Milán, a PLER elnökségi tagja adta át.

R. F.

SOK PÁLYÁN PATTOG A LABDA
Útjára indult, és népszerű a sulitenisz

VIGYÁZZ, KÉSZ, TENISZ!
Egy napra a gyerekek vehették birtokba a Balázs-pályákat

PUSKÁS ATTILA 

Az oktatáshoz szükséges felsze-
relést – a labdákat, a hálókat és 
az ütőket – a Magyar Tenisz Szö-
vetség biztosítja a szakköröknek. 
A foglalkozások díja nagyon 
kedvezményes, különösen ak-
kor, ha hozzászámoljuk, hogy az 
alkalmankénti 600 forint felét a 
kerületi önkormányzat állja.

– Sportos kerület hírében ál-
lunk, és ez természetesen igaz 
a teniszre is, hiszen több egyre 
keresettebb klub működik itt. 
Talán mondani sem kell, hogy 
mennyire fontos az utánpótlás 

nevelése ebben a sportágban 
is. A teniszt már óvodáskor-
ban el lehet és el is kell kezdeni 
megtanulni, elsajátítani. Nagy 
öröm számunkra, hogy most az 
általános iskolákban is elindul-
hat ez az alapképzés – mondta 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
a teniszszakkör október 15-i be-
mutatkozásakor a Kapocs Utcai 
Általános Iskolában.

SPORT  
ÉS TANULÁS
Az iskolákat az önkormány-
zat kereste meg a lehetőség-

gel, ezek után indulhatott el a 
program a Kapocs utcai isko-
lában is.

– A két tannyelvű oktatás 
mellett kiemelten fontosnak 
tartjuk azt is, hogy a gyerekek 
minél többet sportoljanak, mo-
zogjanak a szabadidejükben. 
Egy tehetséggondozó iskolában 
a sport- és szabadidős foglalko-
zások működtetését is nagyon 
fontosnak tartjuk. Számunkra 
is meglepetés volt, hogy a gye-
rekek és a szülők is mennyire 
örültek a lehetőségnek. Ezt az 
is bizonyítja, hogy két csoportot 
is el tudtunk indítani, s mások 

is szívesen csatlakoznának – 
mondta el Váradiné Szép Emese 
intézményvezető. – Nagy lehe-
tőség, hogy nem kevés eszközt 
is kapunk.

BŐVÜLŐ  
UTÁNPÓTLÁS
Az iskolai tenisz szakmai hátte-
rét a Teniszport.hu SE adja. A 
program célja a sportág hazai 
utánpótlásának a bővítése.

– Hol máshol lehetne el-
kezdeni a teniszező gyerekek 
számának a növelését, mint 
az általános iskolákban? A 
mozgáskészség kialakítása, 
az ismerkedés, a barátkozás 
a labdával az alapját jelenti a 
szakmai programunknak – 
mondta Borfői-Balázs Ildikó, az 

egyesület elnöke. – Az iskolai 
teniszen kívül a klub lehetősé-
get is jelenthet a továbblépésre 
azoknak, akik tehetségesnek 
bizonyulnak. Szeretnénk az or-
szág minden megyéjébe, pont-
jára eljutni. Az iskolai tenisz 
oktatásának a lényege egysze-
rű: a gyerek a már jól megis-
mert környezetben marad, és 
olyan pedagógusok foglalkoz-
nak vele, akik ismerik.

RAGADJON,  
MARADJON…
A kerülettel kapcsolatban el-
mondta a szakember azt is, 
hogy mindenképpen szeret-
nék elérni, hogy valamennyi 
általános iskolában működjön 
teniszszakkör. Az elsődleges 

cél az, hogy már a következő, 
a 2019/2020-as tanévben minél 
több gyereket nyerjenek meg 
a tenisznek, s aki egyszer ütőt 
ragad, annak maradjon is ott a 
kezében…

Biztos szakmai háttér
A tanítási időn túl négy 
általános iskolában – a Ka-
pocson kívül az Eötvösben, 
a Darusban és a Kastély-
dombiban – kezdődtek meg 
októberben a foglalkozások. 
A Teniszport.hu SE akkredi-
tált képzés keretében készíti 
fel a pedagógusokat a tenisz 
oktatására, a szakmai fejlő-
désükről pedig továbbképzé-
sekkel gondoskodik. Egy-egy 
csoportban egyszerre húsz 
gyerekkel tudnak hatékonyan 
foglalkozni a tanárok.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az oldalon olvasható másik tenisztémájú írásunknak, mondhatni, 
szerves folytatása volt a Balázs Testvérek Tenisziskola pályáin ok-
tóber 16-án megrendezett Vigyázz, kész, tenisz! program. Sok-sok 

gyermek érkezett az ötletes és figyelemfelkeltő címet viselő rendezvényre.

�A klasszikus és egyre népszerűbb sportág, a tenisz alapjaival is-
merkedhetnek meg azok a diákok, akik részt vesznek a kerületünk 
négy általános iskolájában elindított, tanítási időn kívüli teniszszakkör 

foglalkozásain.
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TEMESI LÁSZLÓ 

Az ajtóra szerelt csengő jelzi, hogy 
kuncsaft érkezett. Az idős órás-
mester felnéz a szeméhez illesztett 
nagyító alól, és régi ismerősként 
üdvözli a középkorú hölgyet, aki 
feltehetően nem először jár nála. 
Miután kiment, megjegyzi a toll-
forgatónak: – Törzsvevőm, évek 
óta hozza ide az elromlott óráját. 
Hiába mondom neki, hogy már 
nem nagyon érdemes megjavítani, 
inkább vegyen újat, ragaszkodik 
hozzá, pedig ma már szinte fillé-
rekért beszerezhetők jó minőségű 
szerkezetek. Sokan ragaszkodnak a 
megszokott órájukhoz…

Papp Zoltánt szeretik a kör-
nyéken, mindenkivel megértő, 
türelmes, pedig többen csak be-
szélgetni jönnek hozzá, vagy egy 
elemcserére.

– Az idősebb korosztály-
ból, főleg nyugdíjasok lépnek 
be hozzám egy kis tereferére 
– folytatja a mester. – Közel a 
posta, itt van mellettem a busz-
megálló, és amíg várakozni kell, 
benyitnak az üzletembe. Vál-

tunk néhány szót, és már men-
nek is tovább, de vannak, akik 
elüldögélnek nálam. Közben 
azért ketyeg az órám, nem tét-
lenkedem, javítom a behozott 
szerkezeteket. Elég sok a mun-
kám, mert az emberek nem na-
gyon szeretnek megválni ked-
venc órájuktól, nem úgy, mint 
régebben. Még mindig hozzák 
javíttatni a régi felhúzós órákat, 
amelyek mintha újra divatba 
jöttek volna. Persze a kvarcórák 
továbbra is slágerek, de az antik 
órákból is akad még szép szám-
ban, ami nagy szakértelmet kí-
ván. Csak éppen szakemberből 
egyre nagyobb a hiány…

Ahogy halad az idő, telnek 
az évek, egyre szomorúbb a kép: 
halnak ki a jó órások, utánpótlás 
szinte nincs, mert legalább tíz 
éve nincs órásképzés Magyaror-
szágon.

– Saját utánpótlásomról nem 
tudok gondoskodni, mert a fia-
talok nem jönnek erre a pályá-
ra – mondja keserűen. – Nincs 
türelmük órákig pepecselgetni 
a bonyolult óraszerkezeteken. A 
mesterek régen válogathattak az 
inasokból, akiknek fizettek, ma 
évek óta nem akad horogra egy 
ifjú titán sem. Ha abbahagyom 
egyszer, a műhelyem biztosan 
üresen marad. Amikor 1957-ben 
elkezdtem ezt a pályát, nem hit-
tem volna, hogy fél évszázaddal 
később nem lesz utánpótlásunk.

Arra a kérdésemre, hogy 
meddig űzi még a szakmát, egy-
szerű választ ad:

– Amíg biztos a kezem, jó a 
szemem, és van türelmem. Mind-
addig kinyitom reggelente az üzlet 
ajtaját, amíg nem remeg a kezem 
szerelés közben. Nem szeretek 
munka nélkül élni, bár hobbinak 

ott a kert a „szomszédban”, Rákos-
keresztúron, ahol élek, meg az ol-
vasás és a pingpongozás. Amikor 

még jobban bírtam, minden héten 
kétszer játszottam a Bókay-kert-
ben nyugdíjasokkal. Az nagyon 
jót tett az állóképességemnek, és 
megnyugtatott. Ma már csak oly-
kor-olykor fogok ütőt a kezembe. 
Hiába, rohan az idő… 

A Baross utcai műhely falán 
és az asztalokon megállás nél-

kül csipognak, bim-bambolnak, 
ütnek, ketyegnek az órák, ame-
lyek kíméletlenül mutatják az 
idő múlását. Magára – illetve 
hű társai, az órák közt – hagyva 
az idős mestert, abban bízom, 
hogy még nagyon sokáig fog-
nak ketyegni az órák ebben a 
kis lőrinci üzletben…

Kerületi fellépéseken tanulta a színpadi szereplést a fiatal tehetségPORTRÉ

A JAVA CSAK 
MOST JÖN

Magyar Bronz Érdemkeresztet kapott Kiss András operaénekes 

K E R É KGYÁ R T Ó 
GYÖRGY 

– Bajnok lesz 
idén a Hon-
véd? – kér-
deztem Kiss 
András ope-
r a é n e k e s t , 
a Magyar 
Á l l a m i 
Operaház 
m a g á n - 
énekesét, 
m i v e l 
tudtam, 
h o g y 
b á t y -
j á v a l 
e g y ü t t 
gyerek-

kora óta 
rajongói a 

kispesti klubnak, amelynek a XIX. kerü-
let mellett sokan szurkolnak másutt is a 
dél-pesti régióban, elsősorban Pestszent-
lőrincen. Nevetve válaszolt:

– Nem biztos, mert ez most nem egé-
szen az a csapat, amelyik a Rossi-idők-
ben volt, de azért szépen lépegetünk elő-
re a tabellán.

Beszélgetésünkben természetesen 
csak apró kitérő volt a futball témája, 
sokkal több szó esett a zenéről és a hiva-
tásról annak apropóján, hogy Kiss And-
rás augusztus 20-án átvehette a Magyar 
Bronz Érdemkereszt állami kitüntetést.

A KERÜLETBŐL INDULT
Eredetileg nem készült énekesi pályára. Bár 
örömmel énekelt a Havanna-lakótelepen 
található Szent László-plébániatemplom 
kórusában, érdeklődése inkább a bölcsé-
szet, azon belül is a művészetek felé fordult. 
Hobbiból járt hetente egyszer a Dohnányi 

Ernő Zeneiskolába Szilágyi Olgához éneket 
tanulni, és ha a zenéről kérdezték, azt felel-
te, a musical áll a legközelebb a szívéhez. A 
kiváló pedagógus azonban meglátta And-
rásban a tehetséget, és ügyesen vezette őt 
az operaénekesi pálya felé.

– Neki köszönhetően nagyon sok 
rendezvényen volt alkalmam szokni és 
tanulni a nyilvánosság előtti szereplést 
– emlékezett vissza Kiss András. – A 
fordulatot az jelentette, amikor a tan-
anyag részeként meg kellett tanulnunk 
egy operaáriát. Én szinte találomra vá-
lasztottam a bassbariton hangomnak 
megfelelő Leporello-áriát Mozart Don 
Giovannijából, és akkor elragadott ez a 
fajta zene, ez az éneklési mód. Elkezd-
tem magam beleásni az opera világába.

BÖLCSÉSZBŐL  
MŰVÉSZ
Komoly fordulat volt ez az életében, a 
bölcsészkart is otthagyta miatta, és be-
iratkozott a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karára, ahonnan hamar 
bejutott a szegedi operába, majd egyre 
több feladat várt rá Budapesten is.

– A bassbariton hangfekvés egyszer-
re jelent lehetőségeket és korlátokat 
– magyarázta Kiss András. – Elvileg 
lehetővé teszi, hogy basszus- és bariton-
szerepeket is énekeljek, természetesen 
Rossini- vagy Mozart-operák basszusz-
szerepeit el tudom énekelni, de Verdiéit 
már nem, azok túl mélyek.

Kiss András kirobbanó formában 
van. Komoly szerepek vannak már mö-
götte, de a java minden bizonnyal még 
csak most vár rá, hiszen a szakértők 
szerint egy bassbariton énekes hangja 
a negyvenes éveire teljesedik ki, amitől 
az 1985-ben született András még távol 
van. Jelenleg a Magyar Állami Ope-
raházban kisebb, Szegeden és Pécsett 
azonban főszerepeket énekel.

– Egyelőre az olasz opera világában 
otthonosabban mozgok, de nyitott va-
gyok, minden kihívás érdekel – árulta el.

A kérdésre, hogy mennyire vigyáz a 
hangjára, ugyanolyan nevetéssel vála-
szolt, mint amikor kedvenc futballcsa-
patáról kérdeztem.

– Mivel a hangomból élek, termé-
szetesen igyekszem olyan életformát 
kialakítani, amivel óvom. De a titkos 
és bonyolult praktikákban nem hiszek. 
Ha kerülget a megfázás, a gyömbér, a 
fokhagyma és a citromos tea kombó-
jára esküszöm, az eddig még mindig 
segített.

�Későn kezdte, de korán aratott sikereket. A Pestszentlőrincen élő Kiss 
András operaénekes egyre komolyabb feladatokat kap, eddigi munkás-
ságát ráadásul a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéssel az állam is 

elismerte.

Papp Zoltán a szülőfalujában, Füzesgyarmaton szerette meg, 
tanulta meg a szakmát egy idős órásmestertől, majd Buda-
pesten, az Órások Szövetkezeténél töltötte a tanoncidejét. Egy 
év alatt végzett el két osztályt, aztán hamar egy Andrássy úti 
üzletben kötött ki. A mestervizsgát 1965-ben tette le.

 „Újpesten, Kőbányán és Kispesten is dolgoztam, ez utóbbi helyen üzletvezető voltam tíz évig. 
Nagyon jól ment az üzlet, sikerült felvirágoztatni, mégis egy sajátra vágytam. 1980-ban kerültem 
Pestszentlőrincre, amikor meghalt az itteni órásmester, amit az apósomtól tudtam meg, ugyanis 
lőrinci lányt vettem feleségül. Az órás özvegyétől vettem át az üzletet, és azóta is itt vagyok, ennyi 
év alatt kialakult kuncsaftkörrel.”

KITARTÓ A NYUGDÍJAS LŐRINCI ÓRÁSMESTER
Papp Zoltánnak még mindig ketyeg az órája…

�Csaknem hat évtizede van a pályán, szakértő szemmel, nagy hozzáértéssel dolgozik azért, 
hogy az órák minél pontosabban működjenek. Papp Zoltán pestszentlőrinci órásmester har-
minc éve van köztünk, a kerületben szinte mindenki ismeri, akinek órája van. Hiába nyugdíjas 

több mint másfél évtizede, ma is aktívan dolgozik Baross utcai kis műhelyében.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az önkormányzat is kitüntette
Kiss András munkásságát korábban már az önkormányzat is elis-
merte: az operaénekes 2014-ben, 28 esztendősen nyerte el  
A kerület ifjú tehetsége elismerést.


