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rezsiCsöKKentés

A rezsicsökkentés mellett az eltelt 
három és fél év kormányzati felada-
tairól és eredményeiről is beszélt 
szijjártó Péter külügyi és külgazdasági 
államtitkár a kondor Béla közösségi 
Házban szeptember 26-án tartott la-
kossági fórumon. kiemelte, a kormány 
nem fogja megengedni, hogy bárki 
megakadályozza a lakossági közüzemi 
terhek mérséklésének programját. 

CsAládi Jegy 

Az idei szezonban nőtt a látogatók szá-
ma a kibővített Bókay-kerti strandon. 
az üzemeltető Városgazda XViii. kerü-
let nonprofit zrt. tájékoztatása szerint 
a növekedést elősegítette az idén 
bevezetett kedvezményes családi be-
lépőjegy. szeptemberben folytatódott 
a sikeres akció, amelynek keretében 
már mindhárom kerületi uszodában 
érvényesíthető  a családi belépő.

KézFogás és ölelés

A képviselő-testület korábbi döntése 
nyomán Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
örmény testvérvárosának, artasatnak 
a nevét viseli szeptember 20-tól az 
uzsok téren található örmény–magyar 
katonai hősi emlékmű parkja. a park-
ban 2002 óta áll a második világhá-
borúban elesett örmény katonák és 
az örményországban elhunyt magyar 
hadifoglyok emlékműve.

együtt Az ország

Kerületünk is kivette a részét az itthon 
vagy – magyarország, szeretlek! 
rendezvénysorozatból. a kezdeménye-
zéshez több mint 1300 önkormányzat 
csatlakozott. a nem véletlenül szent 
mihály napjára időzített rendezvény-
sorozat fő célja az volt, hogy minél 
több magyar térjen vissza oda, ahol 
született, és újra együtt legyen azzal a 
közösséggel, amelyikből indult.

sPortos nAP

Harmadik alkalommal rendezték meg 
a Bókay-kertben a sportízelítőt, 
amelynek jegyében szeptember 22-én 
minden a sportról szólt. az eseményre 
kilátogatók, mint eddig mindig, nem 
csupán kóstolót kaptak a számtalan 
sportágból és bemutatóból, de bő-
séggel jól is lakhattak azokkal. kicsik 
és nagyobbak, lánykák és srácok, 
hölgyek és urak egyaránt. 

6s. oldal 11. oldal 14. oldal 18. oldal

támogatják 
a diákokat
támogatja a felsőokta-
tásban tanuló, szociáli-
san rászoruló fiatalokat 
az önkormányzat. A 
szeptember 25-i kép-
viselő-testületi ülésen 
ezenkívül szó esett 
többek között új patikák 
létesítéséről is.

a kerület 13 éve veszi ki 
a részét a szociálisan rá-
szoruló tehetséges fiatalok 
egyetemi, főiskolai tanul-
mányainak támogatásából. 
ezt a bursa hungarica 
Felsőoktatási önkormány-
zati ösztöndíj teszi lehetővé, 
amelyet az oktatási minisz-
térium 2000-ben hirdetett 
meg először. a Xviii. kerület 
az elmúlt években 79,5 millió 
forintot osztott szét 1430 
pályázó között. a képviselő-
testület döntése alapján a 
városrész 2014-re is vállalja 
a támogatást. 
vizsgálatot kezdeményezett 
ughy attila polgármes-
ter a cséry-telepi illegális 
folyékonyhulladék-lerakással 
kapcsolatban tarlós istván 
főpolgármesternél. szavai-
ból kiderült, a szakhatósági 
felügyeletet a Közép-duna-
völgyi Környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi 
hatóság látja el, a döntés 
joga pedig számos kérdés-
ben a katasztrófavédelemé, 
illetve az azt koordináló 
kormányhivatalé. 
új kerületi gyógyszertárak 
létesítését szorgalmazza 
az önkormányzat. a béke 
tér vonzáskörzetében 
lakók tavaly jelezték, hogy 
az ottani patika bezárása 
komoly gondot okoz a helyi 
betegeknek. a probléma 
súlyát az is jelzi, hogy bár a 
kerületben a törvény szerint 
a lakosság lélekszáma alap-
ján 25 patika is üzemelhet-
ne, pillanatnyilag mindössze 
14 működik. 

Bővebben az 5. és a 8–9. oldalon

�
Hosszú előké-
születek után 
szeptember 20-án 

a ferihegyi szemere 
istván téren ünnepélyes 
keretek között elindult a 
Bkisz-program (Buda-
pest komplex integrált 
szennyvízelvezetése) 
kivitelezése. a projekt-
indítón tarlós istván fő-
polgármester a fejlesztés 
nagyságáról, ughy attila 
polgármester az idáig 
vezető útról és a biztató 
reményekről beszélt.

sütő-nagy zsolt  

sok ezer család életét keserí-
ti meg a kerületben a csatorna 
hiánya, hiszen XIX. századi 
körülményeket kénytelenek el-
szenvedni. Az évtizedes ígérge-
tés után most jutottunk el oda, 
hogy két esztendőn belül ledol-

gozható ez az elmaradottság. 
nem véletlen, hogy a hivatalos 
projektindítón sok kerületi pol-
gár is megjelent.

számos VEndég
Kicsinek is bizonyult az a sátor, 
amelyet a kiszámíthatatlan idő-
járás ellen építettek, sokan kívül 
rekedve hallgatták a megnyitó 
beszédeit.

Kucsák László alpolgármes-
ter, országgyűlési képviselő nem 
győzte köszönteni a különböző 
kerületekből érkezett vendége-
ket, s ez már önmagában is ér-
zékelteti a szennyvíz-elvezetési 
program nagyságát. Az összesen 
240 kilométeren megépülő há-
lózat 16 kerületet és Budaörsöt 
érinti. nem véletlen, hogy a nyi-
tórendezvényen többek között 
valamennyi szomszédos kerület 
képviseltette magát. A XVII. ke-
rületből Ríz Levente polgármes-
ter, Kispestről Ékes Gábor alpol-
gármester, Kőbányáról Radványi 
Gábor alpolgármester jött el. 

A rendezvényen Tarlós István 

főpolgármester is az összefogás-
ra hívta fel a figyelmet, mert ez 
a Budapest jelentős részét érintő 
fejlesztés nem valósulhatna meg, 
ha nem lenne a korábbinál szo-
rosabb a kapcsolat a kerületek, a 
főváros és a kormány között. 

27 kiEmElt 
BEruHázás 
Tarlós István nyugodtan jelent-
hette ki, hogy a fejlesztés után 
nem csupán kényelmesebb lesz a 
fővárosiak élete, hanem műszaki 
és környezetvédelmi szempontból 
is más dimenzióba lép Budapest. 
A főpolgármester azt is elmond-
ta, hogy a fejlesztés keretében 
azért a XVIII. kerületben létesül 
a leghosszabb szakasz, mert Ughy 
Attila polgármester az előkészítés 
során sikeresen lobbizott. A fővá-
ros lendületes fejlesztését pedig 
az a 27 kiemelt beruházás segí-
ti, amely már folyamatban van, 
vagy éppen az előkészítés fázisá-
ban van a kivitelezése.

A főpolgármestertől Ughy 

Attila vette át a szót, aki 2010-
es megválasztásakor ígéretet tett 
arra, hogy ebben a ciklusban 
megvalósul a csatornázás. 

két éVtizEd 
kÜzdElmE
– ez a mostani rendezvény nem 
az adatokról, hanem arról a húsz-
éves küzdelemről szól, amíg elju-
tottunk idáig – mutatott rá Ughy 
Attila. – Régebben nagyon gyak-
ran szembesültünk olyan gon-
dolatokkal, miszerint túl kicsik 
vagyunk, túl messze Budapest 
központjától, ezért túl gyengék 
ahhoz, hogy kiharcoljuk a csator-
názás megvalósítását. Mi viszont 
tudtuk, hogy nem mondhatunk le 
erről, és azzal is tisztában voltunk, 
hogy sikerességünk fokmérője az 
lesz, megvalósul-e a csatornázás. 
Most, az építés kezdetén, azon-
ban tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a fejlesztés során sokszor fog 
bosszúságot okozni a por vagy a 
sár, de mindezt el kell viselnünk, 
hogy hosszú távon élhetőbb, sze-

rethetőbb legyen a környezetünk.  
    nem mellékes, hogy az önkor-
mányzat – a polgármester kez-
deményezésére – idén eltörölte 
a rákötésenként 40 ezer forintos 
helyi közmű-hozzájárulási díjat, 
amivel mérsékelték az érintett 
családok anyagi terheit. ezzel az 
önkormányzat a nehéz költségve-
tési helyzet ellenére teljes egészé-
ben magára vállalta a gerinchá-
lózat kiépítésének a kerület által 
fizetendő mintegy 600 millió fo-
rintos önrészét.

A több mint 34 milliárd forint-
ba kerülő teljes fejlesztésből 27,5 
milliárdot az európai Unió bocsát 
rendelkezésre, s a teljes projektet 
2015. június végéig kell befejezni. 
A kerületben megépülő 90 kilo-
méternyi hálózatnak köszönhető-
en 7200 ingatlan értéke nő meg, 
és ugyanennyi család élete válik 
könnyebbé. 

A projektindító végén a kivi-
telezők lefektették a csatornahá-
lózat első csövét, s ezzel nem csu-
pán szimbolikusan kezdődött el a 
munka.

2. oldal

az építkezés után élhetőbb és szerethetőbb lesz a kerületünk

megKezdődött 
a csatornázás!

tarlós istván főpolgármester a nyitórendezvényen átnyújtotta ughy attila polgármesternek 
a csatornázási térképet

Kucsák lászló alpolgármester, országgyűlési képviselő 
köszöntötte a vendégeket
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

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

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

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mAitz lászló
Fidesz, 06-70-222-0111  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

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

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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

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

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

Telt ház előtt köszöntötte a kö-
zösségi házban szijjártó Péter 
államtitkárt, Kucsák László 
alpolgármester, országgyűlé-
si képviselő, aki arra is em-
lékeztetett, hogy a mostani 
rezsicsökkentésnek is voltak 
előzményei: 2010-ben az árak 
befagyasztásával, 2011-ben a 
fogyasztásarányos gázár beve-
zetésével, aztán év elején a re-
zsicsökkentés első ütemével.

Akik itt vannak, szinte kizá-
rólag mind támogatták aláírá-
sukkal a kormány törekvéseit, 
és ezzel újabb erőt, lendületet 
adtak mindannyiunknak ah-
hoz, hogy a rezsicsökkentés 
ügyét előbbre tudjuk vinni – 
mondta Kucsák László.

Bátor 
stratégia
Szijjártó Péter államtitkár be-
vezetőjében emlékeztette a je-
lenlevőket, hogy 2010-ben egy 
rendkívül nehéz helyzetben 
lévő ország vezetését vette át a 
kétharmados parlamenti több-
séget szerző, majd kormányt 
alakító Fidesz.

Az államtitkár elmondta, 
hogy Magyarország a legutób-
bi választások idején rosszabb 

gazdasági helyzetben volt, 
mint akkoriban görögország.

– Amikor áttekintettük, 
hogy milyen gazdasági kör-
nyezet vesz körül minket, 
alapvetően két stratégia közül 
választhattunk. Az egyik az 
volt, hogy éljük túl, ami tör-
ténik a világgazdaságban, a 
másik az, hogy tekintsünk a 

válságra úgy, mint egy olyan 
lehetőségre, amelyben bátor 
lépésekkel előnyünkre for-
díthatjuk azt, ami a világban 
zajlik. A kormányzat ez utób-
bi stratégiát választotta. Azt 
gondoltuk, hogy ha szakítunk 
az országot nehéz helyzetbe 
hozó politikai eszközökkel, és 
új gazdaságpolitikai lépések 
után nézünk, akkor sikeresek 
lehetünk a válság utáni idő-
szakban.

Vállalt 
konfliktusok
A politikus úgy véli, hogy a 
választások óta eltelt idősza-
kot figyelembe véve jó döntést 
hoztak 2010-ben azzal, hogy 
Magyarország járja inkább a 

maga útját, vállalva a konflik-
tusokat.

– Ha megnézzük, hogy 
honnan hova jutottunk, ak-
kor láthatjuk, hogy sikerült 
megfelelni a kihívásoknak. si-
került rendbe tenni az ország 
pénzügyeit. Magyarország 
azon öt uniós tagország közé 
tartozik, amelyek képesek vol-
tak apasztani az államadóssá-
gukat. Miután a költségvetési 
hiányt sikerült 3 százalék alá 
csökkenteni, kikerültünk a 
túlzottdeficit-eljárás alól. 

Erős 
támogatás

szijjártó Péter ezután rátért 
a rezsicsökkentés kérdésére. 
Mint elmondta, a kormánynak 
világossá kell tennie, hogy ki-
áll a mérséklés mellett, és az a 
2,5 millió ember, aki aláírta az 
ezt támogató ívet, egy rendkí-
vül erős közösséget alkot.

– Tudjuk, nem mindenki-
nek tetszik az, hogy úgy dön-
töttünk, két lépésben összesen 
20 százalékkal csökkentjük a 
lakosság rezsiköltségeit. Azon-
ban a támogatók nagy száma 
is világossá teheti az ellenzők 
számára, hogy nagyon nagy 
küzdelemre vállalkozik az, 
aki meg akarja akadályozni a 
rezsicsökkentést, vagy szembe 
akar menni azzal. nem fogjuk 
megengedni, hogy bárki visz-
szafordítsa ezt a folyamatot.

A kormány céljainak eléré-
séhez szijjártó Péter a fóru-
mon részt vevők segítségét is 
kérte, mondván: győzzék meg 
azokat, akik nem úgy látják, 
hogy ez egy fontos és jó dön-
tés, amely megkönnyíti a min-
dennapi életüket. 

Tovább folyik a 
rezsicsökkenTés
Senki nem mehet szembe a kormányzati törekvéssel

� a rezsicsökkentés mellett a 2010-es parlamenti 
választások óta eltelt három és fél év kormány-
zati feladatairól és eredményeiről is beszélt 

szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár     
a kondor Béla közösségi Házban szeptember 26-án 
tartott lakossági fórumon. a politikus hangsúlyozta:  
a kormány nem fogja megengedni, hogy bárki meg-
akadályozza a lakossági közüzemi terhek mérséklé-
sének programját. 

telt ház előtt köszöntötte Kucsák lászló alpolgármester, országgyűlési képviselő szijjártó Péter államtitkárt

Félmilliárdos Büntetés 
a fórumon többen is felvetették, hogy éppen a lakótelepi 
társasházak azok, amelyekben gyakran nem érvényesül a 
rezsicsökkentésre vonatkozó kormányzati törekvés. En-
nek elsősorban abban látják az okát, hogy a társasházak 
jogi személynek minősülnek, amelyekre nem vonatkozik a 
csökkentés. mindez pedig azt jelenti, hogy a lakók a saját 
számláikon megspórolt pénzt kénytelenek a megemelt közös 
költségben kifizetni. 
szijjártó Péter a kérdésre válaszolva elmondta, hogy valóban, 
meg kell nézni azokat az eseteket, amikor nem jut el egy jó 
döntés például a társasházakban élőkhöz.
– Ezért is erősítettük meg mindazokat a hatóságokat és 
intézményeket, amelyeknek a fölött kell őrködniük, hogy a 
szolgáltatók a parlament döntésének megfelelően csök-
kentsék az önök költségeit. szeptember elején több mint 
félmilliárd forint büntetést szabtak ki a hatóságok azokra a 
szolgáltatókra, amelyek szembementek ezzel a törekvéssel. 
arra biztatom önöket, hogy jelezzék, ha bármilyen visszássá-
got tapasztalnak, ha nem csökkent a rezsijük, vagy például 
a szolgáltatók a számlák rendszerének bonyolultságát ki-
használva próbálnak trükközni. szóljanak a polgármesternek, 
az önkormányzati vagy a parlamenti képviselőjüknek, akik 
eljárnak ezekben az esetekben.
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A téma további cikkei az 5. oldalon.

LEVÉL A CSÉRY-TELEPRŐL

...pánikkeltés 
helyett az igazat, 

és csakis az 
igazat mondják!

TISZTELT SZANISZLÓ SÁNDOR!
TISZTELT SIMON GÁBOR!
Egyesületünk és jómagam hat éve tevékenykedünk aktívan az élhető és tiszta környezetért, a zöld területek megóvásáért, 
a Péterhalmi-erdő megvédéséért. 
A kerület lakosságának érdekében álltunk ki mindig, és állunk ki most is.
Mindezt Önök is jól tudják, hiszen sajnos éppen a Cséry-telepi szennyvíziszap komposztáló és a hozzákapcsolódó Külső 
Kerületi Körút beruházásai kapcsán álltunk szemben egymással. Azt kellett tapasztalnunk, hogy Önök nem a kerület, nem a 
lakosság oldalán álltak, és nem a mi érdekeinket védték, hanem az anyagi tőkét szolgálták. 
Jól ismertük a Cséry-telepen folyó illegális nagymértékű környezetszennyezéseket, többek között a jelenleg Önök által oly 
szemfülesen tetten ért szennyvíz-leürítését is...
A kerületi lakótársaim nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy ne használják fel a Cséry-telep ügyét politikai céljaikra, ne 
hergeljék és ne riogassák ismét az itt élőket!
A Cséry-telep kármentesítése, a terület végleges megszabadítása a nagymértékű szennyeződéstől ennél jóval komolyabb 
és felelősségteljesebb gondolkodást, hozzáállást kívánt mindig és kíván most is!
Uraim, arra kérem Önöket, hogy pánikkeltés helyett az igazat, és csakis az igazat mondják!
Évtizedek óta áll fenn a környezetkárosítás, és Önök ezt jól tudták. 
Mégsem tettek semmit az előző ciklusokban, pedig a lehetőségük megvolt rá.
Sőt az elmúlt három évben is, hiszen Szaniszló Úr jelenleg is a Budapesti Közgyűlés Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának elnöke...
A Cséry-telep ügyének rendezéséért, a Péterhalmi erdő védelméért mi, mint a Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális 
Egyesület az itt élők támogatásával és több kerületi civil szervezettel együtt igen sokat dolgoztunk, s dolgozunk a jövőben 
is. 
Hat éve azért alakultunk, hogy felhívjuk a figyelmet az ott tapasztalható visszásságokra, és tegyünk ellenük. Elég jól ismerem 
tehát a helyzetet, s a tények alapján kimondható:
1.  A Cséry-telep példátlan mértékű szennyezését az előző városvezetés – ahol Ön, kedves Szaniszló Sándor Úr, a környe-

zetvédelemért felelős alpolgármester volt – egyszer sem akadályozta meg, így az akkori városvezetés hosszú éveken 
keresztül asszisztált a terület pusztításához. 

2.  Az új városvezetés minden engedélyt megvont és minden szennyező tevékenységet megtiltott. Sajnos ezt a szigort  
néhányan nem tartották tiszteletben.  
Ahogy látjuk, most sem.

3.  Az Önök által észlelt környezetszennyezés tilos, az elkövetőket természetesen felelősség terheli. De kérem Önöket, 
hogy szigorúan környezetvédelmi, szakmai alapon történjen meg az ügy kivizsgálása, és ne pusztán politikai érdekből!

Azt gondolom, hogy mi – mint választópolgárok – ezt elvárhatjuk Önöktől, politikusoktól. Nem pedig azt, hogy hamis, 
valótlan állításokkal pánikot keltsenek, és megint szégyenkeznünk kelljen azért, mert itt élünk.
Meggyőződésem szerint, ha valaki igazán tenni akar a környezet védelméért, észleli a károkozást, nem a médiában kam-
pányol politikai haszonszerzés céljából, hanem lehetősége szerint megakadályozza a felfedezett bűntettet, és azonnal 
megteszi a szükséges lépéseket.

Tisztelt Szaniszló Úr!
Kérem tehát mindnyájunk nevében, hogy választási kampány helyett valóban a Cséry-telep ártalmatlanítása, majd tényle-
ges rekultivációja mellett álljon ki, mert a jelenlegi helyzet nem csak a kerület szégyenfoltja, hanem a fővárosé is.
Mi is ezt tesszük!

Tisztelettel:
Pethő Ágota

elnök
Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

www.zoldsorompo.hu

Kérem Önöket, hogy ne használják fel a Cséry-
telep ügyét politikai céljaikra, ne hergeljék és ne 
riogassák ismét az itt élőket! Évtizedek óta áll 
fenn a környezetkárosítás, és Önök ezt jól tudták. 
Mégsem tettek semmit az előző ciklusokban, 
pedig a lehetőségük megvolt rá. Sőt az elmúlt 
három évben is, hiszen Szaniszló Úr jelenleg 
is a Budapesti Közgyűlés Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke.

 Közélet Nyílt levél
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4 Közélet A fővárosi csatornafejlesztési projekt nyitórendezvényét a Szemere István téren tartották

� a fővárosi csa-
tornafejlesztési 
projekt nyitóren-

dezvényén, a szemere 
istván téren tarlós 
istván főpolgármes-
terrel a kerületet érintő 
legjelentősebb fővárosi 
fejlesztésekről be-
szélgettünk. a főpol-
gármester elmondta, 
hogy a korábbi évti-
zedek örökségeként 
elsősorban tűzoltás 
zajlik Budapesten. 
a 27 fővárosi nagy-
beruházás közül a 
csatornázás mellett a 
repülőtéri út fejlesztése 
és a 3-as metró felújí-
tása érinti leginkább 
kerületünk polgárait.

– A főváros már 2007 óta ígéri a 
csatornázási projekt elindítását. 
Miért húzódott ennyi ideig?

– egészen pontosan 2003-
ban vette át a csatornázási fel-
adatokat a főváros a kerületek-
től – kezdte a történet elején 
Tarlós István. – Ahogy ebből az 
évszámból is kiderül, nem mi, 
hanem a korábbi városvezetés 
ígérgetett felelőtlenül. számom-
ra mindig nagyon fontos volt, 
hogy lehetőleg olyat ígérjünk, 
amit be is tudunk tartani. Ép-
pen ezért, amíg nem láttuk egy-
értelműen, hogy mikor tudjuk 
elkezdeni a beruházást, nem is 
ígértünk semmit.

ElHanyagolt 
Pályázatok
– De miért nem lehetett ezt el-
kezdeni korábban?

– Mert a város előző vezetői 
2003 és 2010 között egyetlen pá-
lyázatot sem adtak be a fejlesz-
tésre. Azzal mindenki tisztában 
volt, hogy kizárólag a főváros 
erőforrásaiból nem lehet megva-
lósítani ezt a mintegy 34 milli-
árd forintos beruházást. Magam 
is csodálkozva láttam, amikor 
főpolgármesterként szembe-
sültem az előkészítéssel, hogy a 
finanszírozás megoldására nem 
tettek lépéseket. Mivel az uniós 
finanszírozások a 2004 és 2014 
közötti időszakra vonatkoztak, 
2010 után gyorsan kellett cse-
lekednünk, hogy ne fussunk ki 
az időből. szerencsére a pályá-
zatunkat kedvezően bírálták el, 
így most megkezdődhetett a ki-
vitelezés.

kármEntés 
zajlik a 
főVárosBan 
– A fővárosi kerületek között 
talán éppen a XVIII. volt eddig 
a leghátrányosabb helyzetben. 
Ezért szervezték ide a projektin-
dítót?

– A polgármesterük, Ughy 
Attila olyan eredményes volt, 

hogy a főváros 16 kerületé-
ben és Budaörsön megvalósu-
ló, összesen 240 kilométernyi 
hálózatbővítésből csaknem 90 
kilométernyi épül a XVIII. ke-
rületben. ez a városrész tehát 

kiemelt szerepet kap a fejlesz-
tésben, ezért gondoltuk úgy, 
hogy érdemes itt kezdeni a ki-
vitelezést, és a hozzákapcsolódó 
projektindítót. A teljes fejlesztés 
nettó beruházási költsége 34,1 

milliárd forint, amiből 27,5 
milliárd az uniós támogatás.  
   – A beruházás mértékéhez 
képest szűkös a határidő, hiszen 
tudomásom szerint 2015. június 
végéig be kell fejezni a munká-

kat. Tartható lesz ez az időpont?
– nagyon bízom benne, de 

ez nem rajtam múlik. sajnos 
a fővárosban több területen is 
kármentés zajlik, olyan fejleszté-
seket kell megoldanunk, amelye-

ket már az elődeink végrehajt-
hattak volna. Éppen az emberek 
érdekében nem tolhattuk a csa-
tornafejlesztést a következő uni-
ós finanszírozási ciklusra. Mi-
vel azonban hét éven keresztül 
egyetlen pályázatot sem adott be 
a korábbi városvezetés, nekünk 
ennyi időnk maradt. 

közösségi 
tulajdonú 
közműcégEk
– A csatornázatlan területeken 
2014 áprilisáig kedvezményes 
tarifával történik a szippantás. 
Elképzelhető-e, hogy ezt az idő-
pontot meghosszabbítja a fővá-
ros a projekt befejezéséig?

– erről pillanatnyilag ko-
rai beszélni. Az a szándékunk, 
hogy a korábban privatizált há-
rom nagy fővárosi közműcég: a 
Fővárosi Vízművek, a Fővárosi 
Csatornázási Művek és a Fő-
gáz ismét közösségi tulajdonba 
kerüljön, s ha ez megvalósul, 
akkor lehet a lakossági árakról 
gondolkodni. 

– A csatornázás mellett több 
nagy budapesti fejlesztés is érinti 
a kerületet. A repülőtéri út és a 
mellette futó Gyömrői út össze-
nyitására, továbbá a 3-as metró 
felújítására gondolok. Ezek mi-
korra valósulhatnak meg?

– Ahogy említettem, felelőt-
lenül nem szeretek ígérgetni. A 
fontos, de évtizedeken keresztül 
halogatott beruházások gyak-
ran nem is rajtunk múlnak. 
engedje meg, hogy egy olyan 
példát mondjak, amely ugyan 
nem érinti a kerületet, de jól 
érzékelteti a gondokat. Buda-
pest egyetlen szakasza, ahol az 
árvízvédelem nincs megoldva, 
a Római-part. Mi kidolgoztunk 
egy tervet, ám különböző civil 
szervezetek még azt is igye-
keznek megakadályozni, hogy 
az érintett lakosok bevonásá-
val népszavazást rendezzünk a 
tervről. Ilyenkor felmerül ben-
nem a kérdés, hogy ezek a civil 
szervezetek kikért is tevékeny-
kednek.

nEm HalasztHató 
a fElújítás
– A reptéri út és a 3-as metró 
esetében is hasonló problémák 
merültek fel?

– A Ferihegyi és a gyömrői 
út összenyitását a BKK készíti 
elő, ezért nem tudom, hogyan 
áll pontosan a terv. A 3-as met-
ró katasztrofális állapotban van, 
és talán mondanom sem kell, 
hogy ez sem az utóbbi három 
évben következett be. nevetsé-
ges, hogy a pálya állapota miatt 
helyenként csak 35 kilométer/
órás sebességgel közlekedhet-
nek a szerelvények, amelyekre 
ugyancsak ráfér a felújítás. Új 
szerelvények beszerzésére sajnos 
nem látok lehetőséget, ezért ma-
rad a felújítás.

a szErElVényEk 
is mEgújulnak
– Mikor kezdődhet el a pálya és 
a szerelvények felújítása?

– Jelenleg a tervező cég ki-
választása folyik. Mindig is arra 
törekedtem, hogy a pályázatok 
elbírálásától távol tartsam ma-
gam, mert így, ha a végső dön-
tés mégis az én szavazatomon 
múlik, teljesen kívülálló lehe-
tek. A főváros érdeke az, hogy 
a tervezési munka minél előbb 
megkezdődjön. Az elképzelések 
szerint 2015-re újulhat meg a 
3-as metró.

– Nem először látogat el a 
kerületünkbe. Van valamilyen 
különleges oka, hogy szívesen jön 
ide?

– Ughy Attilában egy rend-
kívül konstruktív politikust 
ismertem meg, aki hozzám ha-
sonlóan nem szeret felelőtlenül 
ígérgetni. Éppen ezért mindig 
számíthattam rá, és megbíz-
hatok benne. Remélem, hogy 
kettőnk jó kapcsolata nemcsak 
a fővárosi munkában nyilvánul 
meg, hanem a kerületben élők is 
érzik majd ennek előnyét.

Tarlós isTván:
olyaT ígérjünk,
amiT be is Tudunk
TarTani
A korábbi városvezetés hét éven át egyetlen pályázatot 
sem adott be a fejlesztésre

a projektindítón tarlós istván főpolgármester nem rejtette véka alá, hogy miért kedveli a kerületünket

a csatornázás már nem ígéret, a szemere istván téren gőzerővel kezdődött meg a munka
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5 Közélet Több gyógyszertárra van szükség a kerületben 

� támogatja a 
felsőoktatás-
ban tanuló, 

szociálisan rászoruló 
fiatalokat az önkor-
mányzat. a szep-
tember 25-i képvi-
selő-testületi ülésen 
szó esett ezenkívül 
új patikák létesítésé-
ről és a csatornázási 
költségek mérséklé-
séről is.

KeréKgyártó györgy  

Vizsgálatot kezdeményezett Ughy 
Attila polgármester a Cséry-telepi 
illegális folyékonyhulladék-le-
rakással kapcsolatban Tarlós 
István főpolgármesternél. Mint 
arról a polgármester a szeptem-
ber 25-i rendkívüli testületi ülé-
sen napirend előtt tájékoztatott, 
konzultált a környezetvédele-
mért felelős államtitkársággal 
is. szavaiból kiderült, a kerület 
maga nem léphet az ügyben, 
hiszen a szakhatósági felügye-
letet a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Hatóság látja 
el, a döntés joga pedig számos 
kérdésben a katasztrófavéde-
lemé, illetve az azt koordináló 
kormányhivatalé. Ughy Attila 
mindazonáltal azt reméli, ha 
több fórumon jelzik a gondot, az 
eredményt hozhat. Lévai István 
Zoltán alpolgármester hozzá-
tette, az önkormányzat régebb 
óta keresi a lehetőséget a terület 
ésszerű hasznosítására, amellyel 
ez a probléma is megoldódna. 

támogatják a 
csatornázást
A kerület történetének egyik 
legnagyobb és már évtizedek 
óta várt beruházása indult el 
szeptember közepén, amikor 
megkezdődtek a csatornázási 
munkálatok. A fővárosban a 

legnagyobb csatornázatlan terü-
lettel rendelkező Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre végre a XXI. 
századi elvárásoknak megfele-
lő közműhálózatot kap az uni-
ós hátterű Budapest komplex 
integrált szennyvízelvezetése 
elnevezésű fővárosi projektnek 
köszönhetően. Az önkormány-
zat már a tervezési szakaszban 

jelezte, hogy enyhíteni szándé-
kozik a háztartásoknak a csator-
narákötéssel kapcsolatos anyagi 
terheit. elsőként a közmű-hoz-
zájárulási díjat vállalta át az 
ingatlantulajdonosoktól, amely 
telkenként mintegy 40 ezer fo-
rintot jelentett. A szeptember 
25-i ülésen a képviselő-testület 
arról döntött egyhangúlag, hogy 

szociális alapon a telken belü-
li rákötés költségeihez is hoz-
zájárul, kamatmentes kölcsön 
formájában. Így az alacsony 
jövedelmű családoknak vagy az 
egyedülállóknak sem okozhat 
gondot a rákapcsolódás a rend-
szerre.
A kerület 13 éve veszi ki a részét 
a szociálisan rászoruló tehetsé-

ges fiatalok egyetemi, főiskolai 
tanulmányainak támogatásából. 
ezt a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíj 
teszi lehetővé, amelyet az Ok-
tatási Minisztérium 2000-ben 
hirdetett meg először. A rend-
szer lényege az, hogy a hallgató 
ösztöndíj-támogatást kap az ön-
kormányzattól, és ennek alap-

ján az intézmény is megállapít 
számára egy támogatási össze-
get. A XVIII. kerület az elmúlt 
években 79,5 millió forintot osz-
tott szét 1430 pályázó között. A 
képviselő-testület döntése alap-
ján a városrész 2014-re is vállalja 
a támogatást: 8 millió forintot 
bocsát rendelkezésre a jövő évi 
költségvetésből. Az érintett fő-
iskolások, egyetemisták október 
14-től november 15-ig pályáz-
hatnak. (A pályázati kiírásokat 
lásd a 8–9. oldalon.)

Patika kEllEnE 
Új kerületi gyógyszertárak lé-
tesítését szorgalmazza az ön-
kormányzat. A Béke tér vonzás-
körzetében lakók tavaly jelezték, 
hogy az ottani patika bezárása 
komoly gondot okoz a helyi 
betegeknek. Az önkormányzat 
saját hatáskörében nem dönthet 
gyógyszertár létesítéséről, de a 
kérést még 2012-ben jelezte az 
Országos Tisztifőorvosi Hiva-
talnak (OTH), amely pályázatot 
írt ki a helyi üzlet működteté-
sére. (A pályázat márciusban 
zárult.) Időközben azonban két 
újabb gyógyszertár is lehúzta 
a rolót: az egyik a Tölgy, a má-
sik a Bercsényi Miklós utcában. 
A probléma súlyát az is jelzi, 
hogy bár a kerületben a törvény 
szerint a lakosság lélekszáma 
alapján 25 patika is üzemelhet-
ne, pillanatnyilag mindössze 14 
működik. A képviselő-testület 
ezért megbízta a polgármestert, 
kezdeményezze az OTH-nál új 
közforgalmú gyógyszertár léte-
sítését a nagykőrösi úttól délre, 
illetve az Alacskai úti lakótelep 
számára fontos Tölgy utcában.

A szociálisan 
rászoruló kerületi 
egyetemisták, főis-
kolások október 
14. és november 
15. között adhatják 
be pályázatukat a 
Bursa hungarica 
ösztöndíjra.
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Újabb TámogaTás 
a csaTornázáshoz
A telken belüli bekötéshez szociális alapon kérhető kamatmentes hitel

a következő két évben sokszor küzdünk majd a porral és a sárral, de a végeredményért érdemes böjtölni

– A Lakatos-lakótelepen már 
megjelentek az első kukák, a 
kerület többi részére folyama-
tosan érkezik el ez a szelektív 
gyűjtési mód – mondta For-
gács Edit, az önkormányzat va-
gyongazdálkodási és műszaki 
irodája környezetvédelmi cso-
portjának ügyintézője. 

Az új szemétgyűjtési rend-
szer keretében a papír, valamint 
a műanyag- és a fémhulladékot 
lehet szelektíven gyűjteni. eh-
hez valamennyi családi ház 
és társasház két gyűjtőedényt 
kap. Azokban a kerületekben, 
ahol már „házhoz mentek” a 
kukák, a lakosság 70-80 száza-
léka gyűjti rendszeresen szét-
válogatva a hulladékot.

Fontos tudni, hogy a 
szelektív szemétgyűjtés az 
alapközszolgáltatás részévé 
vált, ezért a kukák átvétele és 
rendeltetésszerű használata 
kötelező. Ha valaki kommuná-
lis hulladékot helyez a szelek-
tív edényekbe, felszólítást kap, 
és a szállítás költségét az ingat-
lantulajdonos köteles megtérí-
teni. Folyamatos szabálysértés 
esetén bírságot rónak ki.

A családi házas övezetek-
ben havonta egy megadott 
időpontban szállítja el az FKF 
Zrt. a szelektív hulladékot. A 
pontos szállítási napok megta-
lálhatók a www.fkf.hu webol-
dalon.  

➜ P. a. 

HázHoz viszik
A Fővárosi önkormányzat idén uniós támogatással 
Budapest teljes területén megkezdte a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetését.  A 
Xviii. kerületben szeptemberben kezdte el kihelyezni 
a színes szemétgyűjtő kukákat az FKF zrt.

Azonnali hatállyal menesztet-
te a Fővárosi Településtiszta-
sági és Környezetvédelmi Kft. 
ügyvezető igazgatóját az olajos 
iszap Cséry-telepi elhelyezése 
miatt Tarlós István főpolgár-
mester. egyes sajtóinformációk 
szerint a fővárosi tulajdonban 
lévő szennyvízszállító telephe-
lyéről ideiglenesen kitiltották 
a szippantós kocsikat. A fő-
polgármester belső vizsgála-
tot rendelt el a cégnél, miután 
többen is azt állították, hogy 
annak haszonjárművei illegális 
helyeken ürítenek engedély nél-
kül veszélyes hulladékot. 

Ughy Attila polgármester 

elmondta, hogy 2010-ig hivata-
losan szállították ide a szenny-
vizet, amit addig itt kezeltek, 
azóta viszont csak telephely 
van itt.

Mivel itt veszélyes hulladék-
kezelésről van szó, ezekben a 
kérdésekben a kerületi önkor-
mányzatnak nagyon csekély a 
hatásköre, és nagyon kevés in-
formációval rendelkezik a telep 
működéséről – tájékoztatott 
kerületünk polgármestere. – 
ebben az ügyben már büntető 
feljelentés történt, és a főpol-
gármester súlyos döntéseket 
hozott meg. 

A polgármester kérésére a 

Fővárosi Védelmi Bizottság 
napirendre tűzte a Cséry-telep 
helyzetét, s a helyszíni vizsgá-
latot követően megszüntették 
az illegális leeresztést. ezzel 
párhuzamosan vizsgálják, hogy 
milyen környezetterhelést oko-
zott a tevékenység.

– ezen a területen vízbázis 
nem található. A kerület és a 
tágabb értelembe vett környezet 
a Csepel sziget nyugati részéről 
és a szentendrei-szigetről kapja 
az ivóvizet. ennek ellenére a 
vízmérési pontokon az elmúlt 
időszakban többször is ellenőr-
zést tartottak, és megállapítot-
ták, hogy az ivóvízre nem volt 
hatással a tevékenység. Az ivó-
víz, a vezetékes víz semmilyen 
módon nem veszélyes a környé-
ken, ezért mindenki nyugodtan 
fogyaszthatja.

Mivel a kerületi önkormány-
zatnak a telep működésével 
kapcsolatban sem ellenőrzési, 
sem engedélyezési jogköre nin-

csen, a polgármester az illetékes 
hivataloktól, szakhatóságoktól 
folyamatos tájékoztatást kért. A 
víznyelő kutakból napokon be-
lül újabb eredmények várhatók, 
hogy a szennyezés érintette-e a 
víz minőségét.

nagyon elgondolkodtató, 
hogy a feljelentés tárgyát ké-
pező tevékenység 2009-ig a 
szakhatóságok engedélyével, 
teljesen legálisan zajlott. A fő-
városnak és Tarlós Istvánnak 
határozott elképzelése, hogy 
minél hamarabb rekultiválni 
kell a területet, mert csak ez le-
het a végleges és megnyugtató 
megoldás. A most megkezdő-
dött csatornázásnak köszönhe-
tően néhány éven belül az ilyen 
jellegű tevékenység teljesen 
okafogyottá válik, s ezt köve-
tően pályázatok segítségével 
megoldható, hogy a természet 
visszakapja azt a területet, amit 
egykor elvettek tőle – mondta 
Ughy Attila.

AZ IVóVIZeT MInDenKI 
nyUgODTAn FOgyAsZTHATJA 
tarlós istván vizsgálatot rendelt el a Fővárosi telepü-
léstisztasági Kft-nél, mert a társaság veszélyes hulla-
dékot öntött ki a Xviii. kerületi Cséry-telepen. A vizsgá-
lat megkezdése után néhány nappal a főpolgármester 
menesztette az ügyvezetőt.

lAKossági táJéKoztAtó Az ivóvízről

„tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fővárosi Vízművek zrt. 
által szolgáltatott közműves ivóvízellátás biztonságos, az 
ivóvízhálózatból származó víz  megfelelő minőségű, így 
fogyasztása és felhasználása egészségre nem ártalmas. a 
szolgáltatott közműves ivóvíz a csepeli és a szentendrei víz-
bázisokból származik és zárt vezetéken érkezik a fogyasz-
tóhoz. a vezetékes víz minőségét az ivóvíz szolgáltatója 
és a népegészségügyi hatóság is rendszeresen felügyeli, 
ellenőrzi.”

 dr. vass Csaba
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Budapest főváros kormányhivatalának népegészségügyi 
szakigazgatási szerve
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Családi jegy 
az uszodákban
Az ősz beköszöntével véget ért a 
strandszezon, így az úszás szerelme-
sei a vilmos endre sportcentrumban, 
valamint a Park és a Kastélydombi 
uszodában hódolhatnak tovább szen-
vedélyüknek.

Az idei szezonra csaknem 2000 négyzetméter-
rel kibővített Bókay-kerti Park uszoda és strand 
egyaránt jó nyarat zárt, a bevétel 34,29 száza-
lékkal haladta meg az elmúlt évit. 

Az üzemeltető Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a növeke-
déshez nagyban hozzájárult az ebben az évben 
bevezetett kedvezményes, 2650 forintba kerülő 
családi belépőjegy, amellyel két felnőtt és két 
gyermek mehetett be. A kedvező fogadtatásra 
tekintettel szeptemberben folytatódott az akció, 
amelynek keretében már mindhárom kerületi 
uszodában érvényesíthető  a családi belépő.

A nyár krónikájához tartozik még, hogy két 
alkalommal egész napos zenei és sportprog-
ram várta a látogatókat, benne többek között 
aerobickal, illetve vízi aerobickal, valamint 
zumbával. Hogy még kellemesebb legyen a für-
dőzők közérzete, július 26-tól strandrádió is 
üzemelt.

nemcsak a létesítmények szépültek, hanem a 
munkatársak megjelenése is megújult.  Augusz-
tustól elsőként az úszómesterek kaptak egységes 
formaruhát, majd folyamatosan a többi dolgo-
zó is az uszodákban, a sportcsarnokokban és 
a Bókay-kert területén. A kötelező formaru-
hák jelzik a munkaköri sajátosságokat, így a 
vendégek számára  egyértelmű, hogy kihez for-
dulhatnak a kérdéseikkel, problémáikkal. 

A Városgazda úszásoktatói a kerület által 
szervezett nyári napközis táborok idején 389 
gyereket tanítottak úszni. A cég által idén elő-
ször megszervezett saját úszótáborban – amely 
napi háromszori étkezést és az úszáson kívül 
más sportolási lehetőségeket is nyújtott – két 
turnusban összesen 23 gyerek vett részt. A tá-
bor kedvező fogadtatására tekintettel a város-
üzemeltető jövőre tervezi a folytatást.

Felhívás
A Fővárosi gyermekvédelmi szak-
szolgálat nevelőszülők jelentkezését 
várja az alábbi feltételek szerint.
nevelőszülő az lehet, aki

– magyar állampolgár, illetve beván-
dorolt vagy menekültként elismert 
személy;

– cselekvőképes és büntetlen előéletű;
– betöltötte a 24. életévét;
– a gondozott gyermek és közte leg-

alább 18 év korkülönbség van;
– részt vett a nevelőszülői felkészítő 

tanfolyamon;
– fizikailag és pszichésen is alkalmas 

a gyermeknevelésre;
– otthona, környezete alkalmas a 

gyermeknevelésre.
 Kérdéseikkel forduljanak munkatár-

sainkhoz a 323-2900-as telefonszá-
mon vagy a neveloszuloiszolgalat@
tegyesz.hu e-mail címen. További 
információért keressék fel honla-
punkat: www.tegyesz.hu.

emlékezzünk 
közösen!
Október 6-án 16 órakor a helyi önkormány-
zat és a kerületi örmény nemzetiségi önkor-
mányzat közös megemlékezést tart Kiss ernő 
tábornok, aradi vértanú emléktáblájánál (Kiss 
ernő u. 2.). A főhajtásra az önkormányzat sze-
retettel várja a kerület polgárait, és arra kéri a 
megemlékezésen részt vevőket, hogy csak egy 
szál virágot helyezzenek el. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc előtt tisztelegve október 22-én 16.30 
órakor Pestszentlőrincen a Béke téren lesz ün-
nepi program, majd másnap, 23-án 10 órakor 
Pestszentimrén a Hősök terén tart megemléke-
zést az önkormányzat.

Felújítják 
a dühöngőket
Az ősz folyamán felújítja, vagy ha az ál-
lapotuk már nem helyreállítható, meg-
szünteti a körülkerített labdapályákat, 
az úgynevezett dühöngőket a város-
gazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 

A főként focizásra használt, bekerített aszfaltfe-
lületeken meglátszik az idő múlása, nem beszél-
ve a vaskerítések korróziójáról és a szándékos 
rongálás okozta károkról. sajnos ez utóbbira 
idén is volt példa: júniusban beszámoltunk a 
Vásáros téren lévő játszótéren végzett vandál 
pusztításról. A Városgazda munkatársai most 
más dühöngők felújítását is megkezdték.

– A Kele utcánál lévő két pálya egyikét fel-
számoltuk, a területet füvesítettük, a másik 
pályán kijavítottuk az aszfaltburkolat hibáit, és 
felújítottuk, megerősítettük, lefestettük a kerí-
tést – mondta Vada Gábor, a Városgazda játszó-
terekért felelős munkatársa.

A Csontváry utca 12. szám előtt lévő pályát 
teljesen el kellett bontani, s már itt is füvesítet-
ték a területet. A nefelejcs utcai dühöngőnél, az 
úgynevezett görögdombnál a kerítést a lakatos-
munkák befejezése után 250 méter hosszan le-
festették. A Havanna utca 19–25. számú épület-
nél lévő pálya kerítése mellett az aszfaltburkolat 
is megújul, a Csontváry utca 14. szám előtti 
dühöngőnél pedig a külső és a belső kerítést is 
újrafestik.  A munkálatokat a városüzemeltető 
cég az év végégig mindenhol befejezi.

Évtizedes elhanyagoltság után megújult a Béke 
téri szakorvosi rendelő, de a felírt recepteket 
továbbra sem lehetett a közelben kiváltani. so-
kaknak szerez örömet, hogy szeptember 30-án 
ismét gyógyszertár nyílt a Béke téren.

– Több kétségbeesett lakó keresett meg azzal 
a jogos igénnyel, hogy ismét üzemeljen ezen a 
helyen gyógyszertár – mondta Dámsa József, a 
körzet önkormányzati képviselője. – Az önkor-
mányzatnak nincs joga, lehetősége patika nyi-
tására, csupán jelezheti az igényét a népegész-
ségügyi szakigazgatási szervnek. Az ÁnTsZ 
utódja ilyenkor megvizsgálja, hogy a kerület 
lélekszáma indokolja-e újabb egység megnyitá-
sát, és ha úgy látja, igen, az egész kerületre ír 

ki pályázatot gyógyszertár létesítésére. Mivel 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a lehetséges 25 
gyógyszertár helyett csupán 13 üzemelt, a pá-
lyázat kiírása nem volt kétséges. 

A kezdeményező Dámsa József a Béke teret 
ajánlotta a pályázóknak a leendő patika helyszí-
néül.

– A megfontolás sikerre vezetett, több je-
lentkező is a Béke teret jelölte meg. A szep-
tember végén megnyílt gyógyszertár közel van 
a rendelőintézethez, 24 órán át tart nyitva, és 
természetesen bankkártyával is lehet fizetni. 
A ganztelepen és ganzkertvárosban élők így 
ismét könnyebben juthatnak hozzá a gyógysze-
rekhez.

gyógyszertár nyílt a Béke téren
Az Ungvár és a tölgy utcai, valamint a Béke téri gyógyszertár jó ellátást biztosított 
ganztelep, ganzkertváros és szemeretelep lakosainak. idővel sajnálatos módon 
mindhárom beszüntette a tevékenységét. Jó hír az itt élőknek, hogy szeptember 
30-án végre újra gyógyszertár nyílt a Béke téren.

Megszépült játszóhely az oviban
megújult a Cseperedő óvoda kis udvari sportpályája. A több mint 2,2 millió forintos 
beruházásból 2 millió forintot a hungaroControl magyar légiforgalmi szolgálat zrt. 
által kiírt meghívásos pályázat fedezett, a fennmaradó összeget pedig önerőből 
finanszírozta az önkormányzat.

A XVIII. kerület vezetősége elkötelezett a gyerekek 
sportolása, az intézményi testnevelés elősegítése 
mellett. A szeptember 24-i átadáson Ughy Attila 
rövid köszöntőjében hangsúlyozta az egészséges 
nevelés fontosságát, kiemelve, hogy minden lehető-
séget meg kell ragadni arra, hogy a gyerekek minél 
jobb körülmények között játszhassanak, sportol-
hassanak. 

Az együtt a gyermekekért nevű fejlesztési prog-
ramnak is az a célja, hogy segítse az óvodások 
mindennapi testnevelését, s a gyógytornát és más 
fejlesztő foglalkozásokat is kulturált körülmények 
között lehessen tartani. 

Csontos János, a HungaroControl Zrt. vezér-
igazgatói tanácsadója személyes emlékeit idézte fel, 
amikor arról mesélt, hogy ő mennyire szeretett pél-
dául focizni, és milyen kár, hogy annak idején még 
nem ilyen volt az udvar az óvodákban. A polgár-
mestert pedig arra biztatta, hogy az önkormányzat 
a jövőben is pályázzon hasonló lehetőségekre.

A Cseperedő óvoda udvarán elkészült 70 négy-
zetméteres műfüves pálya és az azt körülvevő 
mintás, öntött gumiburkolat nemcsak a gyerekek 
sportolását segíti, hanem az egyéb óvodai rendez-
vényeknek, családi programoknak is méltó helyszí-
ne lehet a jövőben.

Az oldalt összeállította: Puskás attila

Ganztelep, Ganzkertváros és Szemeretelep lakóinak élete kicsit könyebbé válikKözélet
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7KözéletAz új székházat már az első programján kinőheti a Demokratikus Koalíció 

� szeptemberben 
megnyitotta 
kerületi irodáját 

az Üllői úton a de-
mokratikus koalíció. 
a korábbi szocia-
lista miniszterelnök, 
gyurcsány ferenc 
által alapított pártot az 
egykori szdsz-es al-
polgármester, ferencz 
istván vezeti, akivel a 
pártról, a lehetséges 
szövetségeseikről és 
gyurcsány ferencről 
is beszélgettünk.

sütő-nagy zsolt  

– A székházavató minden párt 
számára mérföldkő. Tekinthet-
jük-e úgy, hogy a kerületben 
mostantól működik igazán a De-
mokratikus Koalíció?

– Valójában már 2011 őszén 
elkezdtük szervezni a pártot, de 
formailag csak tavaly október 
óta működünk pártként, ami-
kor elfogadtuk az alapszabályt, 
és megválasztottuk a tisztségvi-
selőket – mondta Ferencz István 
kerületi elnök. – Az Üllői út 581. 
szám alatt felavatott székház kü-
lönböző programok helyszínéül 
szolgál.

– Az épületet szépen felújítot-
ták. Meg is vásárolták?

– nem, csupán béreljük. 
Igyekeztünk kulturált párthe-
lyiséget kialakítani, s örülök an-
nak, ha úgy érzi, sikerült. 

liBErális és 
szocialista
– Talán sokakat meglep, hogy 
egykori SZDSZ-esként egy szo-
cialista pártnak lett a helyi ve-
zetője?

– ez nem szocialista párt. 
Igaz ugyan, hogy régebben szá-
mos tagunk MsZP-s volt, de so-
kan az sZDsZ-ben dolgoztak, és 
még többen vannak azok, akik 
semmilyen pártba nem léptek 

be eddig. nyugodtan mondha-
tom, hogy tagságunk többsége 
politikai értelemben szűz volt 
korábban.

kirEkEsztEtt 
PártElnök

– Milyen kapcsolatot alakítot-
tak ki helyben a többi párttal?

– Különösebb kapcsolatunk 
nincs a többi párttal, inkább a 
civilekkel alakítottunk ki kap-
csolatokat.
– Úgy tűnik, az ellenzéki össze-
fogásból országos szinten kihagy-

ják Gyurcsány Ferencet, mert a 
potenciális partnerek persona 
non gratának tekintik. Ezt hely-
ben is éreztették?

– Mondom, nincs semmi-
lyen kapcsolatunk a többi helyi 
párttal. Azt viszont nem hi-
szem, hogy gyurcsány Ferenc 
ilyen megítélés alá esne. Ő egy 
karizmatikus személyiség. Azt 
tudom, hogy az itteni lakosság 
körében népszerű, és mivel nagy 
igény mutatkozott a meghívásá-
ra, októberben másodszor jön 
el a kerületbe. ezúttal a Kondor 
Béla Közösségi Házban egy la-

kossági fórumon találkozhatnak 
vele a szimpatizánsaink.

– Miért a Kondorban, miért 
nem itt? 

– Ide legfeljebb százan férnek 
be, míg a Kondorba legalább há-
romszázan. De szerintem még 
az is kicsi lesz, olyan nagy az 
érdeklődés gyurcsány Ferenc 
iránt.

– Ha a nagy ellenzéki ösz-
szefogás országos szinten éppen 
Gyurcsány Ferenc személye mi-
att nem valósul meg, helyben 
azért elképzelhetőnek tartja?

– Az összefogás szükségsze-

rűségét éppen mi vetettük fel. 
nekem meggyőződésem, hogy 
az egyes politikusok által han-
goztatott véleménnyel szemben 
gyurcsány Ferenc személye több 
támogatót hozna, mint ameny-
nyit elriasztana.

– Azért az pikáns helyzet vol-
na, ha Gyurcsány Ferenc lenne a 
Demokratikus Koalíció minisz-
terelnök-jelöltje, miközben önök 
helyben a Mesterházy–Bajnai-
kettőst támogatnák. 

– egyelőre nincs kihívója 
Orbán Viktornak, hiszen er-
ről Mesterházy Attila és Bajnai 

gordon nem tudott megálla-
podni. Így nem látom akadályát 
annak, hogy a demokratikus el-
lenzék jelöltje gyurcsány Ferenc 
legyen.

– Pillanatnyilag úgy tűnik, 
programja sincs az ellenzéknek, 
egyedül az Orbán Viktor-ellenes-
ség tartja össze.

– erről szó sincs, hiszen na-
gyon is konkrét elképzeléseink 
vannak például a csatornázat-
lanság felszámolására, az okta-
tásban és a szociális ellátásban 
meglévő problémák megoldásá-
ra vagy a közbiztonság javítá-
sára. De a legfontosabbnak azt 
tartom, hogy kialakuljon végre 
egy pártok fölötti megállapodás 
az alapkérdésekről, mert ezeken 
a nagy rendszereken csak így ja-
víthatunk tartósan.  

HElyBEn 
döntEnénEk
– Ha sem a jobboldalon, sem a 
baloldalon nem tekintik önöket 
partnernek, akkor hogyan való-
sítható ez meg? 

– A politikusoknak országos 
szinten be kell látniuk, hogy 
igenis igény van a Demokrati-
kus Koalícióra. A legtöbb párt-
nál valóban fentről döntik el, 
hogy helyben mely pártokkal 
lehet összefogni, de éppen az én 
korábbi pártom, az sZDsZ adott 
lehetőséget arra, hogy helyben 
döntsünk. Az volt az elv, hogy ti 
vagytok ott, nektek kell eldönte-
ni, kikkel tudtok közösen dol-
gozni. Mert nincs baloldali vagy 
jobboldali étkeztetés, közbizton-
ság, egészségügy, az embereket 
csak az érdekli, hogy javuljanak 
az életkörülményeik.

gyUrCsányrA 
várnAK 
A korábbi miniszterel-
nök, gyurcsány Ferenc 
október 9-én 18 órakor 
lesz a kerületi alap-
szervezet vendége a 
Kondor Béla Közösségi 
házban.



gyurcsány leheT 
az ellenzéki kihívó?
A korábbi miniszterelnök országosan nemkívánatos, de Lőrincen sokan várják 
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ferencz istván szerint gyurcsány ferenc népszerűsége megkerülhetetlenné teszi a pártot

sajátos házirenddel igyekez-
tek elejét venni a Bajnai–
Karácsony-féle lakossági 
fórum rendezői a Rózsában 
azoknak az atrocitások-
nak, amelyek végigkísérik 
az MsZP egykori, illetve az 
együtt-PM jelölt miniszter-
elnökének kampányútját. 
Voltak, akik vállalhatatlan-
nak tartották a kifüggesztett 
pontokat, mert a Rózsa Mű-
velődési Ház nagytermébe 
végül is nem jutottak be pro-
vokátorok, tiltakozók – az 
„egyszer volt Budán libavá-
sár” transzparenst és ludakat 
ábrázoló táblákat szorongató 
ellenkezők odakint marad-
tak.

Rend volt tehát, bár az 
is igaz, meggyőzni így már 
senkit sem kellett: a döntően 
idősebbekből álló hallgató-
ság amúgy is erre várt, ők in-
kább a személyes találkozás 

kedvéért érkeztek, mintsem 
politikai véleményük alakí-
tásáért. ezzel tisztában vol-
tak az előadók is: sem Bajnai 
Gordon, sem a választási szö-
vetség másik felét, a PM-et 
képviselő Karácsony Gergely 
országgyűlési képviselő nem 
mondott hosszas program-
beszédet, rövid és összefogott 
felszólalásaik inkább a törek-
vések főbb pontjait igyekez-
tek kiemelni. Időnként félő 
volt viszont, hogy Simon 
Gábor MsZP-s országgyűlési 
képviselő letámadó beszéde-
ivel esetleg ellopja a show-t, 
ami már csak azért is volt 
különös, mert simon szerep-
lését a meghívó sem jelezte 
előre.

Az esemény szervezői, 
bölcs előrelátással, a fórum 
előtt internetes csatornákon 
is lehetővé tették a kérdések 
eljuttatását, így rendszerezni 

lehetett azokat. Az elhangzó 
kérdések szerint a legtöbben 
a választási szövetség eset-
leges kiterjesztésére voltak 
kíváncsiak, illetve arra, hogy 
ha kormányra kerülne, mi a 
terve az együtt-PM szövet-
ségnek a nyugdíjakkal, az 
adókkal, a vállalkozási hi-
telezéssel, a beruházásokkal 
kapcsolatban. Arra a kérdés-
re, hogy visszaállítanák-e a 
csökkentett rezsiket, Bajnai 
gordon így felelt:

−nem, csak fenntartha-
tóvá tennénk a csökkentés 
mértékét.

Arra pedig, hogy a kor-
mány által átalakított terüle-
tekből mihez nem nyúlnának 
hozzá, így válaszolt:

− Mi is egyetértünk ab-
ban, hogy ennyi közigazga-
tási egység fenntarthatatlan. 
A meglévőknek viszont jóval 
nagyobb döntési jogkörrel 
kellene rendelkezniük. 

➜ Kerékgyártó györgy
 

Az elhangzó 
kérdések szerint a 
legtöbben a választási 
szövetség esetleges 
kiterjesztésére 
voltak kíváncsiak, 
illetve arra, hogy ha 
kormányra kerülne, 
mi a terve az együtt-
Pm szövetségnek 
a nyugdíjakkal, az 
adókkal, a vállalkozási 
hitelezéssel, a 
beruházásokkal 
kapcsolatban.



lakossági fórumot tartott szeptember 27-én a 
rózsa művelődési házban Bajnai gordon és Ka-
rácsony gergely az együtt-Pm választási szövet-
ség képviseletében. mint kiderült, bár a szövet-
ség célja a kormány leváltása, azért vannak olyan 
reformok, amelyeket ők sem csinálnának vissza.

TÜnTeTŐK KInT, 
nyUgALOM BenT

győzelemre 
készül a Jobbik
sikeres országgyűlési, még sikeresebb eu-
rópai parlamenti és elsöprő eredményű ön-
kormányzati választásokra készül a Jobbik 
magyarországért mozgalom. A Xviii. kerületi 
irodájukban szeptember 23-án tartott lakos-
sági fórumon vona gábor, a Jobbik elnöke, a 
parlamenti frakció vezetője volt a vendég.

Vona gábor első alkalommal látogatott el a helyi szer-
vezet meghívására a kerületi lakosokhoz, akiknek több 
sarkalatos témát érintő előadást tartott. számon kérte a 
kormányzaton azokat a választási ígéreteket, amelyeket a 
Jobbik szerint nem tartottak be, s a fórumon elhangzott 
kérdésekre válaszolva beszélt a rezsi-kártérítési és a föld-
védelmi koncepcióról, illetve az európai Unión kívüli élet 
lehetőségéről és a 2014-es választások győzelmi esélyeiről 
is. 

– Jó volt látni, hogy zsúfolásig megtelt a terem. sok jó 
kérdést kaptam, és remélem, hogy sikerült válaszolnom 
rájuk. Úgy gondolom, hogy ebben a kerületben nagyon jó 
választási eredményt fogunk elérni. Azt hiszem, hogy aki 
a Jobbikot Budapesten eleve leírja, az nagyon téved, mert a 
fővárosban is fogunk meglepetéseket okozni – mondta.

Szilágyi György országgyűlési képviselő, a Jobbik buda-
pesti elnöke markánsabban fogalmazott. A politikus sze-
rint az önkormányzati választásokon egyértelmű sikereket 
fognak elérni.

– nagyon örülök, hogy ilyen sokan voltak kíváncsiak 
Vona gáborra egy, a mozgalomhoz illő irodában, ahol lát-
ható, hogy a Jobbik épül, fejlődik. Vona gáborhoz hason-
lóan nekem is meggyőződésem, hogy nemcsak a főváros-
ban, hanem az ország egész területén győzelemre készül 
a Jobbik. Minél több emberhez jutnak el a gondolataink, 
annál nagyobb sikereket fogunk elérni mind az ország-
gyűlési, mind az európai parlamenti választásokon. Az 
önkormányzati választásokon pedig tarolni fogunk – fo-
galmazott a politikus.

A nemzeti estek sorozat keretében a harmadik találko-
zót szervezte a kerületi Jobbik az Üllői út 489. szám alatti 
irodában. Hartaházi Miklós, a helyi szervezet elnöke el-
mondta, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel folyamato-
sak lesznek a hasonló rendezvények. Október 3-án Bogár 
László közgazdász professzor, november 7-én Pap gábor 
művészettörténész, december 5-én Hegedűs Lóránt lelkész 
lesz a vendég.

➜ P. a.

kritikus 
pedagógusok
Az oktatásügy jelenlegi helyzetéről 
beszélgetett az érdeklődőkkel Kun-
halmi ágnes, az mszP szakpolitiku-
sa és tollner József, a Pedagógusok 
demokratikus szakszervezetének 
elnökségi tagja a zila Kávéházban 
szeptember 25-én rendezett Bal 18 
fórumon. 

Az alaptémát a fizetések változása és a Ma-
gyar Pedagógus Karba történő kötelező belé-
pés szolgáltatta. emellett szóba került a tan-
kötelezettség korhatárnak 18 évről 16 évre 
csökkentése is.

A jelen lévő pedagógusok többsége zsa-
rolásnak érzi, hogy alá kellett írni a belépési 
nyilatkozatot. 

– Úgy alakították át a közoktatás igazga-
tási rendszerét, hogy ha valaki kegyvesztetté 
válik, mert nem találják eléggé megfelelőnek, 
erkölcsösnek, hithűnek, akkor nem tud el-
menni máshova tanítani – kommentálta a 
változást Kunhalmi Ágnes.

A fizetések megemeléséről szólva Tollner 
József kiemelte, hogy a pedagógusok megbe-
csülésében fontos szerepet kell játszania az 
anyagi elismerésnek és a társadalmi presztízs 
visszaadásának, ami ennek a szakmának is a 
velejárója kell hogy legyen. A PDsZ elnöksé-
gi tagja arról is beszélt, hogy a jelenlegi okta-
tási rendszer nem gyermekközpontú.

A PDsZ elnökségi tagja úgy véli, egységes 
összefogásra van szükség a pedagógus tár-
sadalomban ahhoz, hogy a szakszervezet fel 
tudjon lépni az érdekükben. 

Kunhalmi Ágnes súlyos problémának 
tartja a tankötelezettség korhatárának 18 
évről 16 évre való leszállítását is. Meglátása 
szerint ez minden társadalmi réteget érint, 
de legjobban a szegény sorsú családok gyer-
mekeinek árt.

– Érzéketlennek és ostobának tartom 
ezt az intézkedést, mert ha a közoktatásból 
16 évesen kikerülő gyereknek semmilyen 
szakmai végzettsége nincsen, akkor a legsze-
gényebb családok gyermekeiből hogyan fog 
bárki is adófizető polgárt varázsolni? – tette 
fel a kérdést a politikus.

➜ P. a.



Városkép p 2013. október 2. XXII. évfolyam 16. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

8 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpályázatFelhívás

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
a támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetéül 

három forrás szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás, valamint a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 

adatbázis-kezelői, koordinációs, illetve a települési és a megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési 
feladatokat az emberi erőforrás Támogatáskezelő látja el, az elbírálást pedig az érintett települési és 

megyei önkormányzatok végzik.
A jogszabályi háttér a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet.

2. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 

osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben vesznek részt.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 

megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll 
fenn, akkor a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíjat már nem kapja meg.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 

feltétele az, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe.

nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt;

– a Magyar Honvédség, illetve a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra meg kell pályázni!

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Figyelem: változás a pályázás rendjében!

A pályázat beadásához egyszeri regisztráció szükséges a Bursa Hungarica elektronikus 
pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (ePeR-Bursa rendszer) a https://www.eper.hu/

eperbursa/paly/palybelep.aspx weboldalon.

Az a pályázó, aki a korábbi pályázati évben regisztrált már az ePeR-Bursa rendszerben, nem 
regisztrálhat újra, hanem a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphet be. Ha valaki 

elfelejtette a jelszavát, az elfelejtett jelszó funkcióval kérhet új jelszót. A pályázati adatok feltöltése a 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges. A pályázati űrlapot minden évben újra fel 
kell tölteni! A személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 

kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat csak a kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt érvényes! 

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A pályázat befogadását az 
önkormányzat köteles az ePeR-Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott pályázat nem vesz 

részt a bírálatban.

A pályázat rögzítésére és benyújtására rendelkezésre álló időszak:
2013. október 14.–november 15.

A kinyomtatott pályázatot Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Budapest, 
Üllői u. 400.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév 

első félévéről. (Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel 
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 

kétszakos képzés esetében az állami felsőoktatási intézményt kell megnevezni. )
b) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– a pályázó saját, illetve a vele közös háztartásban élők – a kérelem benyújtását megelőző havi – 

nettó jövedelmére vonatkozó igazolások. (Beleértve: munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
munkaviszonyból származó jövedelem esetén, nyilatkozat az alkalmi munka havi összegéről, 

családi pótlék, táppénz, árvaellátás, tartásdíj, járadék megállapítását igazoló okirat másolata és a 
folyósított összeg igazolása, nyugdíj esetében a tárgyévi összesítő másolata és az utolsó havi nyugdíj 

összegét igazoló szelvény, rendszeres önkormányzati támogatás stb. Amennyiben a jövedelem, 
járandóság bankszámlára érkezik, a teljes bankszámla másolata csatolandó!)

– a pályázóval közös háztartásban élő munka nélküli családtag esetén a lakóhely szerint illetékes 
munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, valamint a 

folyósított támogatás összegéről.
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesül az a pályázó, aki árva vagy félárva, vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy szülője/gondviselője munkanélküli, vagy akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét (jelenleg 28 500 Ft//hó/fő).

A polgármesteri hivatal az iratok beérkezését követően környezettanulmányt végeztet a pályázók 
lakóhelyén.

4. Adatkezelés
A pályázó a pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és 

annak mellékleteiben általa feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, pályázata kizárható a Bursa Hungarica 

ösztöndíjrendszerből, és a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy

a)      a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye, s azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 

való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja a megyei önkormányzatnak és a Támogatáskezelőnek, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)     személyes adatait a Támogatáskezelő az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c)      hallgatói jogviszonyáról a felsőoktatási intézmény tájékoztatást adjon a Támogatáskezelőnek, 

illetve a támogató önkormányzatnak;
d)      a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosításhoz szükséges 

mértékben történő kezeléséhez, valamint továbbításához az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése végett.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2013. december 14-ig a 

következőképp:
a) az ePeR-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 
határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és a 

kizárást írásban indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és a 

döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 

tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen nem élhet fellebbezéssel.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2013. december 20-ig 

az ePeR-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően, 2014. március 21-ig, az ePeR-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 

önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az érintett hallgató ösztöndíjra való jogosultságát az állam által támogatott tanulmányok 

időtartamára tekintettel állapítják meg.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele az, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. 

tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 

az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya 
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás 

véghatáridejének módosulása nélkül – teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2013/2014. tanév 

második (tavaszi), illetve a 2014/2015. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át a Támogatáskezelő Bursa 

Hungarica-számlájára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét. A Támogatáskezelő 
továbbutalja az összeget a kifizető felsőoktatási intézményhez abban az esetben, ha az intézmény a 

hallgató jogosultságát visszaigazolta.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet 18. § (3) bekezdése 

értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 

Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
annak a felsőoktatási intézménynek a támogatásában részesülhet, amelyikkel elsőként létesített 

hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében 

a hallgató az állami felsőoktatási intézménytől kaphat juttatást. Az intézmény a kifizetés előtt 
megvizsgálja a hallgatói jogviszony fennállását és a jogosultságot.

Az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezdete: 2014. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész fizetése a tavaszi félévben márciustól, az őszi félévben októbertől, 

de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, 
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása márciusban, illetve októberben kezdődik, s azt a hallgatói 
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell 
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. 

Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézmény által folyósított 
támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat nem terheli közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség.

9. A pályázó értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 

az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (Bursa Hungarica, 1381 
Budapest, Pf.: 1418). A bejelentést az ePeR-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni.

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor:

– a tanulmányok halasztása;
– a tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);

– a tanulmányi státus (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– a személyes adatok (név, lakóhely) változása.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 
szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, még abban az esetben sem 

részesülhet támogatásban, ha már értesítést kapott az ösztöndíj elnyeréséről.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint a települési 

és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő 
látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

emberi erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935

e-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, együttműködve 

az emberi erőforrások Minisztériumával, az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján
kiírja a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók számára  
a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére
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1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének a támogatása. 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetéül három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, valamint 

a felsőoktatási intézményi támogatás.  Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, 
koordinációs, illetve a települési és a megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat 

az emberi erőforrás Támogatáskezelő látja el, az elbírálást pedig az érintett települési és megyei 
önkormányzatok végzik. A jogszabályi háttér a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 

az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet.

A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 

tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt; 

– a Magyar Honvédség, illetve a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt; 

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt 

felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
Figyelem: változás a pályázás rendjében!

A pályázat beadásához egyszeri regisztráció szükséges a Bursa Hungarica elektronikus 
pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (ePeR-Bursa rendszer) a https://www.eper.hu/

eperbursa/paly/palybelep.aspx weboldalon.
Az a pályázó, aki a korábbi pályázati évben regisztrált már az ePeR-Bursa rendszerben, nem 
regisztrálhat újra, hanem a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphet be. Ha valaki 

elfelejtette a jelszavát, az elfelejtett jelszó funkcióval kérhet új jelszót. A pályázati adatok feltöltése a 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges. A pályázati űrlapot minden évben újra fel 
kell tölteni! A személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 

kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott mellékletek csatolásával érvényes! 

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A pályázat befogadását az 
önkormányzat köteles az ePeR-Bursa rendszerben igazolni. A be nem fogadott pályázat nem vesz 

részt a bírálatban.
A pályázat rögzítésére és benyújtására rendelkezésre álló időszak: 

2013. október 14.–november 15.
A kinyomtatott pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Budapest, 

Üllői u. 400.) kell benyújtani. 

A pályázat kötelező mellékletei:
a) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– a pályázó saját, illetve a vele közös háztartásban élők – a kérelem benyújtását megelőző havi – 

nettó jövedelmére vonatkozó igazolások. (Beleértve: munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
munkaviszonyból származó jövedelem esetén, nyilatkozat az alkalmi munka havi összegéről, családi 
pótlék, táppénz, árvaellátás, tartásdíj, járadék megállapítását igazoló okirat másolata és a folyósított 
összeg igazolása, nyugdíj esetében a tárgyévi összesítő másolata és az utolsó havi nyugdíj összegét 
igazoló szelvény, rendszeres önkormányzati támogatás stb. Amennyiben a jövedelem, járandóság 

bankszámlára érkezik, a teljes bankszámla másolata csatolandó!)
– a pályázóval közös háztartásban élő munka nélküli családtag esetén a lakóhely szerint illetékes 

munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, valamint a 
folyósított támogatás összegéről.

– a középfokú oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszony fennállásáról. 
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesül az a pályázó, aki árva vagy félárva, vagy fogyatékossági 
támogatásban részesül, vagy szülője/gondviselője munkanélküli, vagy akinek családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (jelenleg 
28 500 Ft//hó/fő).

A polgármesteri hivatal az iratok beérkezését követően környezettanulmányt végeztet a pályázók 
lakóhelyén. 

 
4. Adatkezelés

A pályázó a pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és 
annak mellékleteiben általa feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszi, hogy 

amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, pályázata kizárható a Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszerből, és a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 

a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye, s azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 

való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja a megyei önkormányzatnak és a Támogatáskezelőnek, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b) személyes adatait a Támogatáskezelő az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c) az Oktatási Hivatal tájékoztassa a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése 
eredményéről a Támogatáskezelőt és a támogató önkormányzatot;

d) a felsőoktatási intézmény tájékoztatást adjon hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek és a 
támogató önkormányzatnak;

e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosításhoz szükséges mértékben 
történő kezeléséhez, valamint továbbításához az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 

való jogosultság ellenőrzése végett. 
A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor nem 

nyert még felvételt felsőoktatási intézménybe. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2013. december 14-ig a 

következőképp:
a) az ePeR-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 

határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és a kizárást 
írásban indokolja;

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és a döntését 
írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 

tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen nem élhet fellebbezéssel.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálatakor az 
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a 
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat 

az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas elveszíti az 
ösztöndíját. 

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2013. december 20-ig 
az ePeR-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti 

a pályázókat. A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően, 2014. március 21-ig, az ePeR-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 

települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj 
teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó a felvételi értesítő másolatának 

megküldésével köteles 2014. augusztus 29-ig bejelenteni a Támogatáskezelőnek, hogy a 2014/2015. 
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg a tanulmányait. Továbbá köteles nyilatkozni 

arról, hogy a 2014-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, kizárható az ösztöndíj folyósításából és 
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából. Amennyiben a „B” típusú pályázat keretében 
támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú 

ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele az, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. 

tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya nem felel meg a kiírásnak, a pályázó elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát. 

Az ösztöndíjat csak azokban a hónapokban folyósítják, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója 
a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgatói jogviszony szünetel, 

vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek (kivéve, ha az a folyósítás első féléve), az ösztöndíj 
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2014/2015. tanév, 

a 2015/2016. tanév és a 2016/2017. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2014/2015. tanév 
első féléve. Az önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át a Támogatáskezelő 

Bursa Hungarica-számlájára a támogatott hallgató öthavi támogatási összegét. A Támogatáskezelő 
továbbutalja azt a kifizető felsőoktatási intézményhez abban az esetben, ha az intézmény a 

hallgató jogosultságát visszaigazolta. Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) 
kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt 

elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) 
az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől – az állami költségvetés terhére – 
támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, annak a felsőoktatási intézménynek a támogatásában részesülhet, amelyikkel 

elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézménytől kaphat juttatást. Az 
intézmény a kifizetés előtt megvizsgálja a hallgatói jogviszony fennállását és a jogosultságot. 

Az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezdete: 2014. október.

Az önkormányzati ösztöndíjrész fizetése az őszi félévben októbertől, a tavaszi félévben márciustól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, 

majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása októberben, illetve márciusban kezdődik, s azt a hallgatói 

juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell 
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. 

Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézmény által folyósított 
támogatástól. Az elnyert ösztöndíjat nem terheli közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség.

9. A pályázó értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 

az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (Bursa Hungarica, 1381 
Budapest, Pf.: 1418). A bejelentést az ePeR-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni. 

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor:

– a tanulmányok halasztása; 
– a tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, a 

finanszírozási forma megnevezésével); 
– a tanulmányi státus (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

– a személyes adatok (név, lakóhely) változása.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról. ezt az ePeR-Bursa rendszerben 
kezdeményezheti, az onnan letölthető lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve 

a Támogatáskezelő címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is 

lemond. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 

szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, még abban az esetben sem 
részesülhet támogatásban, ha már értesítést kapott az ösztöndíj elnyeréséről.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint a települési 
és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az emberi erőforrás 

Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:
emberi erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf.: 1418 | Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 

795-7934, 795-7935 | e-mail: bursa@emet.gov.hu | Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, együttműködve az emberi 

erőforrások Minisztériumával, az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján 
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2014. évre 
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Érdemes tudni, hogy a főiskola 
és az önkormányzat megegye-
zése értelmében az előadások 
és a tanfolyamok az állandó 
XVIII. kerületi lakcímmel ren-
delkező, 50 évnél idősebb la-
kosoknak ebben a tanévben is 
ingyenesek.

A most megkezdődött har-

madik félév szeptember 21-i 
első előadásán az időskori ta-
nulási képességekről, lehető-
ségekről beszélt Bajusz Klára, 
a Pécsi Tudományegyetem do-
cense.

Amint azt Ughy Attila pol-
gármester a szemeszter telt 
házas nyitó előadása előtt a 

polgármesteri hivatal tanács-
termében elmondta, egyre 
többen látogatják az akadémia 
előadásait. 

– A teljes értékű élethez 50 
éves kor fölött is szükség van a 
közösséghez tartozás, az együtt 
tanulás élményére. A kurzus 
szerintem három nagyon fon-
tos dolgot ad a résztvevőknek. 
elsősorban önbizalmat, hogy 
idősebb korban is van helye 
az embernek a társadalomban 
– mutatott rá a polgármester. 
– Aztán ismeretségeket, mert 
az idelátogatók a hétköznapok-

ban egyáltalán nem, vagy csak 
futólag találkoztak, találkoz-
nak. Itt viszont kialakul kö-
zöttük egyfajta összetartozás. 
Az előadásokon kívül is felhív-
ják egymást, találkoznak, és 
mivel életkorukból fakadóan 
hasonló problémákkal küzde-
nek, ezek megoldásához társat, 
segítséget találhatnak. nem 
utolsósorban végül maga a tu-
dás az, amit kapnak. Annak az 
élménye, ahogy egy számukra 
addig ismeretlen témában el-
jutnak a tudásig.

Az időskori tanulásról szó-
ló előadásában Bajusz Klára 
hangsúlyozta, hogy a felnőtt-
képzésben rendkívül fontos, 
hogy az érett fejjel iskolapadba 
ülők – a kötelező oktatásban 
részt vevő gyerekekkel szem-
ben – azért akarnak tanul-
ni, mert érdekli őket az adott 
téma. 

– Az önkéntesség, azaz 
a „meg akarom tanulni” az 
egyik legfőbb motiváció, ami a 
felnőtteket a tanulásra ösztönzi 
– mondta az egyetemi docens.

Jászberényi József, a ZsKF 
intézetvezetője kiemelte, hogy 
az ebben a félévben kéthetente, 
szombatonként tartandó elő-
adásokon kívül három témá-
ban hat – azaz három kezdő és 
három haladó – tanfolyamot is 
indítanak. A témakörök: angol 
nyelv, civilizációtörténet és a 
nagy történelmi vallások ki-
alakulása.

Az előadásokon változatos 
témákkal várják az érdeklő-
dőket. szó lesz többek között 
egészségügyi kérdésekről, a 
nyugdíjrendszerről, az időskor 
kulturális megjelenítéséről – 
filmekben, vallásokban –, vala-
mint fogyasztóvédelmi ismere-
tekről. Az aktualitások jegyében 
téma lesz az okostelefonok 
használata vagy éppen a vállal-
kozói szemlélet is.

➜ P. a.

Az est folyamán népszerű 
dallamok csendültek fel, többek 
között a Valahol európában, A 
padlás, A dzsungel könyve, a 
Képzelt riport, az István, a ki-
rály, az egri csillagok című mű-
ből. Szilágyi Olga, a Dohnányi 
ernő Alapfokú Művészeti Iskola 
művésztanára Izabella királyné 
szerepében maga is fellépett a 
növendékeivel az egri csillagok-
ban. 

– A műsort döntő részben én 
rendeztem és koreografáltam 
– mondta a tanárnő. – Lassan 
húsz éve tanítok a Dohnányi 
zeneiskolában, ahol jelenleg 
húsz tanítványom van. A nö-
vendékem volt régebben a mű-
sort konferáló Bojtos Luca, aki 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
egyetemen tanul, és Kiss And-
rás fiatal énekművész is. 

– Hat éve tanulok a 
Dohnányiban magánének sza-
kon. Komolyabban Olgánál 
kezdtem foglalkozni az ének-

léssel – idézte fel a kezdeteket 
Gyarmati Zsófia. – Jelenleg 
ugyan turizmus-vendéglátás 
szakon tanulok, de nem tettem 
le véglegesen a zenei pályáról, a 
későbbiekben szeretném magam 
kipróbálni zenés színházakban.

– Jelenleg a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti egyetem végzős 
hallgatója vagyok zeneszerzés 
szakon, de továbbra is járok 
Olgához énekelni, mert az elő-
adó-művészet is érdekel – vet-
te át a szót Kovács Adrián.   
A vendégeket Farkas Már-
ta, a Dohnányi iskola igaz-
gatója és Draskóczy Zol-
tán gitárművész, az iskola 
tanára, az alapítvány kurató-
riumának elnöke köszöntötte.  
Draskóczy Zoltán elmondta, 
hogy a jótékonysági esten össze-
gyűlt pénzt a szociálisan rászo-
ruló növendékek táborozására, 
versenyekre és tandíjtámogatás-
ra fordítják.  

➜ fülep erzsébet

� a tébláb alapfo-
kú művészeti is-
kola nem „csak” 

iskola, hanem egy 
olyan civil közösségi 
tér, ahol a gyerekek, 
a szülők és a peda-
gógusok közösen élik 
meg a hétköznapok 
és az ünnepnapok 
örömeit.

füleP erzséBet   

Vörös Árpád, a Tébláb Táncmű-
vészeti Alapítvány elnöke, tánc-
pedagógus korábban a Bókay 
Árpád Általános Iskolában ta-
nított, ott indította be a néptánc 
szakkört, amely később művé-
szeti iskolává nőtte ki magát.

töBB mint 
400 tag 
– 1990-ben kerültem a Bókay 
iskolába, ahol elkezdtem nép-
táncot oktatni. A kezdetekkor 
felmerült bennem, hogy vajon 
a gyerekeket érdekli-e a parasz-
ti folklór ebben az urbanizált 
környezetben, Budapesten – 
emlékezett vissza a pedagógus. 
– Aztán a vártnál is több volt az 
érdeklődő fiatal. A Tébláb Alap-
fokú Művészeti Iskola „magja” 
úgy kezdett el működni, mint 
a mágnes. egymás után jöttek a 
diákok barátai, ismerősei…

Az intézményi keretek között 
működő táncműhely ma már 
több mint 300 fiatallal foglal-
kozik 6–22 éves korig, képes-
ség és korosztály szerint osztva 
őket csoportokba. sőt az óvodá-
sokkal és a felnőttekkel együtt 
több mint 400 a tagok száma.  
Az iskola célja az, hogy ápol-
ja a hagyományos kultúrát, és 
a tánc nyelvén neveljen a múlt 
tiszteletére. A tánc mellett a 
Kárpát-medencében élő népek 
kultúrájával, folklórjával és tár-
gyi néprajzával is megismerked-
hetnek itt a fiatalok.

– A gyermekek a hagyomá-
nyos kultúrát úgy használják, 
mint az anyanyelvüket – mond-
ta Vörös Árpád. – ez valóban 
egy nyelv! A tánc, a szokás-
rendszer, a dalok ugyanúgy az 
autentikus közeg szerves részét 
képezik ma is, mint ahogy az 
emberek elmennek a templom-
ba, vagy éppen kezet fognak a 
barátaikkal. 

A tánc pedagógiai szempont-
ból is hasznos, mert a fiatalok 
odafigyelnek egymásra, köny-

nyebben alakítanak ki baráti 
vagy társas kapcsolatokat, bele-
értve ebbe a szerelmet is. sokkal 
könnyebben tudják magukat 
elhelyezni a társadalom palet-
táján. 

A táncosoknak egyedül, pár-
ban, csoportban egyaránt meg 
kell jelenniük a színpadon, és 
alkalmazkodniuk kell a környe-
zetükhöz, a csoportjukhoz.

el kell fogadniuk, hogy heti 
rendszerességgel sokat kell dol-
gozniuk.  

Vörös Árpád elmondta, a 
néptánc egy olyan autentikus 
mozgáskultúra, amely össze-
foglalja a mozgásrendszereket, 
a táncos „nyelveket” a ringatótól 
az ölbeli játékokon át egészen a 
felnőttkori páros táncokig. A 
tánc javítja a gyerekek testtar-
tását, lehetőséget ad mozgáskul-
túrájuk sokirányú fejlesztésére, 
fizikai állóképességük, ritmus-
érzékük, hallásuk, tér- és forma-
érzékük fejlesztésére, gazdagí-
tására, továbbá oldja a stresszt, 

és örömöt ad. A néptáncot a 
fejlesztő pedagógusok ezért te-
rápiaként is alkalmazzák.

A Tébláb Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei évente 
számtalan alkalommal szere-
pelnek a dél-pesti régió ün-
nepi programjain, valamint 
sok meghívásnak tesznek ele-
get különféle kerületi, megyei, 
országos rendezvényeken és 
rangos külföldi fesztiválokon. 
– Az elmúlt néhány évben több 
nemzetközi találkozóra hívtak 

meg minket.  Augusztus vé-
gén részt vettünk a szabadkai 
Interetno fesztiválon, ahol a 
szabadkai népdalkör meghí-
vására Magyarországot képvi-
seltük. A rendezvényre többek 
között Olaszországból, Panamá-
ból, Indonéziából, Lengyelor-
szágból, Dél-Koreából és Orosz-
országból érkeztek táncosok. 
Több mint tízezer ember nézte 
a műsort szabadka főterén. 
szeptemberben a Tolna megyei 
pusztahencsei szüreti fesztivá-
lon léptek fel a téblábosok, s a 
Vajdahunyad várában megtar-
tott szürkemarha Vigadalmon 
kiemelt fellépő vendégek voltak. 
Októberben természetesen ott 
lesznek a Bókay-kerti Vasárna-
pi Vásári Vigadalmon, és részt 
vesznek azon a nemzetközi 
táncfesztiválon is, amelynek a 
Lőrinci sportcsarnok ad ott-
hont.

éVadnyitó 
táncHáz
A nyári szünet után szeptember-
ben megkezdődött a gyermek-, 
az ifjúsági és a felnőtt táncház 
a Rózsa Művelődési Házban. A 
Pestszentimrei sportkastélyban 
október 4-én évadnyitó táncházi 
rendezvényt tartanak, amelynek 
középpontjában a pestszentimrei 
gyerekek és felnőttek állnak.

elismeréseK 
A téBláBnAK 
Az intézmény megál-
modója, vörös árpád 
néptáncpedagógus, 
nívódíjas táncos, ko-
reográfus 1998-ban mű-
velődésért díjat kapott 
a munkásságáért, a 
tébláb iskola pedagó-
guskollektívája 2002-
ben Budapestért díjat 
kapott, az iskolának 
pedig az önkormányzat 
2006-ban Pro Urbe díjat 
adományozott.



nyiToTT lelkek 
Tánciskolája
Egészséges és örömteli mozgáskultúra

a reméltnél is több fiatal érdeklődik folyamatosan a hagyományok ápolása és a néptánc iránt

Az óbudai zsigmond Király Főiskola 2011-ben kezdte 
meg nyugdíjas Akadémia elnevezésű képzési prog-
ramját. Ughy Attila polgármester már akkor felvetet-
te, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is el kellene 
indítani egy ilyen kurzust. A tervek végül 2012 őszén 
valóra is váltak. 

A nyUgDÍJAs 
AKADÉMIÁn Is 
BeCsengeTTeK

„A zene Az kell”
Jótékonysági koncertet adtak szilágyi olgának, a 
dohnányi zeneiskola énekművész tanárának növendé-
kei szeptember 13-án a rózsa művelődési házban. 
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emlékoszlop 
a néhai 
horgászoknak 
A lőrinci Fonó horgászegyesület tagjai 
szeptember közepén megemlékeztek a 
Balázs-tónál azokról a társaikról, akik 
már nem lehetnek közöttük. 
A Balázs-tó eredetileg egy téglagyárhoz tarto-

zó kubikgödör volt. A gyár tulajdonosát Balázs 
Istvánnak nevezték, így lett ő a tó névadója. Az 
agyagbányászat során tetemes mennyiségű víz 
tört fel, és így alakult ki a mintegy egyhektá-
ros vízfelület. A helyi legendárium szerint a 
tavacskát egy halkereskedő bérelte, aki haltartó 
bárkákban itt tárolta az eladásra szánt halakat. 
egy alkalommal azonban a bárkákból vélet-
lenül vagy „jó emberek” segítségével az összes 
hal a tó vizébe került. A halkereskedő tönkre-
ment, a környékbeli emberek viszont elkezdtek 
rendszeresen horgászni a Balázs-tó vizéből. 
 A Lőrinci Fonó Horgászegyesület 1945-ben 
alakult, és a mai napig gondoskodik arról, hogy 
a pecások szervezett, civilizált körülmények 
között hódolhassanak a szenvedélyüknek. Meg-
oldották a víz- és az áramellátást, a kényelmet 
esőbeállók és padok garantálják, napmelegben 
pedig ősfák terebélyes lombjai nyújtanak ár-
nyat.

– A civil szervezet megalakulása óta 
sok egyesületi tag hunyt el – mondta Vö-
rös István, a Lőrinci Horgászegyesület tit-
kára. – Úgy éreztem, hogy emléket kelle-
ne állítani nekik. egy erdélyi mintázatú 
faragott emlékoszlopot készítettem, és egy ko-
rábbi utazásom alkalmával Carrarából hozott 
márványtáblát szintén felajánlottam erre a célra.  
Az egyesület által szeptember közepén tartott 
emléknapra a néhai horgászok még élő hoz-
zátartozói is hivatalosak voltak. A rendezvény 
stílusosan horgászversennyel indult, majd Nagy 
Imre, az egyesület elnöke, Vörös István és Dö-
mötör István önkormányzati képviselő, a ren-
dezvény védnöke megemlékezett az 1945 óta 
elhunyt horgászegyesületi tagokról. ezután az 
önkormányzati képviselő leleplezte az emlék-
oszlopot, a titkár pedig emléklapot nyújtott át 
a családtagoknak. 

➜ fülep erzsébet

Ültess fát!
Az önkormányzat szeretné szeb-
bé, tisztábbá tenni Pestszentlőrinc-
Pestszentimrét. ezt a célt szolgálja az 
„ültess egy fát kerületünknek” elneve-
zésű pályázat, amelyben részt vehet 
bárki, akinek az ingatlana előtt nincs, 
vagy kevés a fa.

A környezeti nevelés és szemléletformálás, il-
letve az egységes fasorok kialakítása érdekében 
fontos a közterületek fásítása, figyelembe véve a 
már meglévő fákat. A pályázónak vállalnia kell, 
hogy a kiadott facsemetét az igénylésben meg-
jelölt közterületen szakszerűen ápolja, és hogy 
annak esetleges eltűnéséről, károsodásáról ha-
ladéktalanul értesíti a polgármesteri hivatal va-
gyongazdálkodási és műszaki irodájának kör-
nyezetvédelmi csoportját.

Az akcióban csak lombhullató díszfára le-
het pályázni. A fák szakszerű elültetéséről az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia, de a fák 
fenntartása az igénylő feladata.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap 
ügyfélfogadási időben átvehető az ügyfélszol-
gálati irodákban, valamint a környezetvédelmi 
csoport munkatársainál. A pályázatok benyúj-
tásának határideje október 4. Bővebb felvilágo-
sítás a 296-1423-as telefonszámon kérhető.

A nyertes pályázókat írásban értesíti a va-
gyongazdálkodási és műszaki iroda környe-
zetvédelmi csoportja. Az egységes fasorok 
kialakítása érdekében az önkormányzat utca-
szakaszonként egyetlen fafaj telepítését támo-
gatja. A pályázat elbírálásakor előnyben része-
sülnek a teljes utcaszakaszra, illetve lakótelepek 
esetében a háztömb előtti teljes területre be-
nyújtott jelentkezések.

Dombágyással 
kisebb lesz 
a távolság
A Bókay ökosulisok és családtagjaik 
megismerkedhettek egy olyan eljárás-
sal, amellyel néhány négyzetméteren 
meg lehet termelni egy négytagú csa-
lád éves zöldségszükségletét. 

A Bókay Árpád Általános Iskolába járó gyere-
kek nagy része kertes házban él. ezért is volt 
olyan nagy sikere annak az akciónak, amelynek 
keretében önkormányzat pályázati támoga-
tással önköltségi áron készítettek dombágyást 
szeptember elején az intézmény kertjében. 
szinte elképzelhetetlen volt számomra, hogy 
miként lehet egy 15 négyzetméteres területen 
egy egész család zöldségszükségletét fedezni 
úgy, hogy nyáron a perzselő hőség is ellenünk 
„dolgozik”.

Krakkerné Berki Hajnalka, a Bókay is-
kola biológia-földrajz tanára elárulta a 
titkot, ami nem is az, mert szívesen ad-
nak tanácsot az ökológiai dombágyás ké-
szítéséhez, ha valaki hozzájuk fordul.  
– Az alapmodell egy 150 centiméter széles, 10 
méter hosszú és 40-50 centi magas dombágyás. 
A fakeretes ágyás két oldalán ülőke húzódik, 
amelyről benyúlva annak minden része elérhe-
tő, így kényelmesen gondozható – magyarázta 
a pedagógus. 

A keret aljára vastag farönköket tettek, erre 
ágakat, gallyakat, falevelet, fűnyesedéket raktak, 
majd beborították komposztréteggel. ez utóbbit 
a bomlási folyamat felgyorsítására beoltották 
speciális gombával. A komposztra földréteg 
került, arra egy speciális locsolócső, amelynek 
lényege az, hogy alulról nedvesíti a talajt. 

Az eljárás nem vízigényes, a locsolócsőt na-
ponta mindössze 15 percig kell rácsatlakoztatni 
a vízvezetékre. Így másfél hónappal lerövidül a 
tenyészidő. 

A rendszer lényege egy szervesanyag-mag, 
amely folyamatos bomlásával tápanyagot és 
energiát szolgáltat az ágyásban lévő növények-
nek. A növényeket fürkészdarázs-kapszula ki-
helyezésével védik meg a kártevő rovaroktól. 

– Az iskola udvarán elkészült dombágyást a 
természettudományi tagozatos diákok gondoz-
zák, s a nemrégiben elültetett növényekből még 
az idén enni fognak – mondta Karakkerné Ber-
ki Hajnalka. – Pedagógiai szempontból is fon-
tos, hogy a gyerekek ne csak hallják a manapság 
divatos „fenntarthatóság” szót és a „ökológiai 
lábnyom” kifejezést, hanem a gyakorlatban is 
tapasztalják meg, hogy mit jelentenek ezek. 

fülep 
     

Hírek
Arcok, szemek
Schmidt Gabriella kerületi festőművésznek, a 
Szabad Alkotók Köre (SZAK) tagjának Szemtől 
szembe (Face to face) címmel nyílik kiállítása 
március 19-én 18 órakor a Mercure Hotel galériá-
jában (1088 Budapest, Trefort utca 2.). A tárlatot 
Feledy Balázs művészeti író nyitja meg.

Szomszédoltak  
a SZAk művészei 
A XXII. Wekerlei Napok meghívott vendégei voltak 
a Szabad Alkotók Körének művészei szeptem-
ber 15-én. Erre az alkalomra a kispesti Kós 
Károly téren szabadtéri kiállítás nyílt, amelyre 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, E. Kottek Péter 
és Szávai Roland festményeket, Szikszai Sándor 
akvarelleket, Ágoston-Papp Mónika kerámiákat, 
Hoós Jenő fotókat hozott. Az univerzum zenéi 
címmel E. Kottek Péter egyéni kiállításon is 
bemutatta az alkotásait a Wekerlei Társaskör 
Pincegalériájában.
Alkotó diákok és művésztanárok 
Az immár a 86. tanévét megkezdő Gulner Gyula 
Általános Iskola komplex képző- és iparművészeti 
nevelést bemutató kiállítása nyílt meg október 
1-jén a Városháza Galériában. Az október 11-ig 
megtekinthető tárlaton a különböző művészeti 
ágakban rendezett kerületi, fővárosi, országos, 
illetve nemzetközi versenyek első helyezettjei-
nek, különdíjasainak, valamint az egyéb módon 
kiemelkedő diákoknak és a művésztanároknak az 
alkotásai láthatók. 

A XVIII. kerületi önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az Uzsok teret szep-
tember 20-án Artasatról, a kerület testvérváros-
áról nevezi el, és emlékparkká nyilvánítja. Az 
Artasat-emlékpark avatásán és a hősi emlékmű 
megkoszorúzása előtt Ughy Attila polgármester 
beszédében kiemelte, hogy a testvérvárosnak ki-
jár ez a megtiszteltetés.

– Kiváltképpen azért, mert a park az örmény–
magyar katonai emlékművet öleli körül. Olyan 
emlékhelyet avatunk, amely a küzdelmek utáni 
megnyugvásnak, az önfeláldozás hitelességének, 
a tisztességes helytállásnak, valamint a kötelező-
en és kérlelhetetlenül elérkező végnek állít emlé-
ket – mondta Ughy Attila.

A Jerevántól harminc kilométerre lévő Artasat 
az egyik legrégibb örmény város, az ókori Ör-
mény Királyság fővárosa volt. 

– Artasatról nem sok adatot találunk az 
interneten, de mi másoknál sokkal többet tudunk 
erről a városról azáltal, hogy ebben a tiszteletre 
méltó múlttal rendelkező helységben testvérvá-
rosunkat köszönthetjük – fogalmazott köszön-
tőjében a polgármester. – Itt, Közép-európa szí-
vében, mi hiszünk abban, hogy nem vagyunk 
egyedül. A testvérvárosok intézményét nagyra 
értékeljük, mert lehet, hogy messze vannak egy-
mástól a helységnévtáblák, lehet, hogy esténként 
más nyelven mondunk mesét gyermekeinknek, 
vagy imádkozunk, lehet, hogy másfajta zenére 

indulnak meg a lábaink, de ugyanazok az egyete-
mes emberi értékek mozgatnak bennünket. 

Nazarjan Hamlet, a XVIII. kerületi Örmény 
nemzetiségi Önkormányzat elnöke megemlítet-
te, hogy olyan kisfiú is eljött, akinek dédpapája 
örményként magyar földben nyugszik. 

Az emlékpark avatásának zárásaként a jelen-
levők megkoszorúzták az örmény–magyar ka-
tonai emlékművet. Az önkormányzat nevében 
Ughy Attila polgármester, országgyűlési képvi-
selő, Kucsák László alpolgármester, országgyűlési 
képviselő és Lévai István Zoltán alpolgármester 
helyezett el koszorút. Artasat városa, valamint 
Arman Kirakoszjan, az Örmény Köztársa-
ság magyarországi nagykövete nevében Hakop 
Hovakimjan, a XVIII. kerületi Örmény nemze-
tiségi Önkormányzat nevében nazarjan Hamlet 
elnök és Kása Istvánné elnökhelyettes, a Csepe-
li Örmény Önkormányzat nevében Szárkiszján 
Ádám elnök koszorúzott. A XVII. kerületi Ör-
mény nemzetiségi Önkormányzat részéről Zárai 
Lukács István és felesége helyezte el az emlékezés 
virágait. Az emlékművet a XVIII. kerületi nem-
zetiségi önkormányzatok képviselői ugyancsak 
megkoszorúzták.

A nap zárásaként a meghívottak a Kondor 
Béla Közösségi Házban fotókiállítást tekinthettek 
meg Örményországról, illetve a testvérvárosi ta-
lálkozókról. 

➜ Puskás attila

Kézfogás és ölelés
Pestszentlőrinc-Pestszentimre örmény testvérvárosának, Artasatnak a nevét viseli 
szeptember 20-tól az Uzsok téren található örmény–magyar katonai hősi emlékmű 
parkja. A téren 2002 óta áll a második világháborúban elesett örmény katonák és 
az örményországban elhunyt magyar hadifoglyok emlékműve.

gazdag a kerület épített örökségben 
ötödik alkalommal indultak a Xviii. kerület történetére, nevezetes épületeire, hely-
színeire kíváncsi érdeklődők a „legyünk hűek az örökséghez!” mottójú várostörté-
neti kirándulásra, amely idén is a Kulturális örökség napjai országos rendezvény-
sorozat része volt. 

A szervezők örömére ismét sokan érkeztek más 
kerületekből is. A kirándulók a Múzeumsaroktól 
kiindulva négyórás séta keretében csaknem 20 
helyszínre látogattak el szeptember 21-én.

– Ott folytatjuk, ahol a májusi kirándulásunkat 
abbahagytuk – mondta a gyülekező helyszínén 
Kardos Gábor önkormányzati képviselő, a XVIII. 
kerületi Kulturális Értéktár Alapítvány szervezője, 
utalva arra, hogy a nyár elején itt ért véget a körsé-
ta egy filmvetítéssel.

Már az indulás előtti percek kuriózumot tar-
togattak a résztvevők számára. Heilauf Zsuzsanna 
történész-muzeológus, a Tomory Lajos Helytörté-
neti gyűjtemény vezetője ugyanis bemutatta egy 
csak novemberben nyíló tárlat néhány darabját. 
A Vizek és kövek fantázianevű kiállítás Herrich 
Károly vízmérnöknek, a Bókay-kert első tulajdo-
nosának eredeti, XIX. századi dokumentumait is 
bemutatja majd. ezek közül most Herrich Károly 
érettségi bizonyítványa és egyetemi diplomája volt 
látható. 

Ugyancsak az őszi tárlat ékköve lesz a sváb Fe-
renc gyűjteményéből származó megkövült kagyló, 
fa, illetve mamutagyar-darab. ezek mind az egy-
kori téglagyári gödör kincsei. 

A kirándulók az őszi napsütésben először a volt 
Ledl pékség épületét keresték fel, amely a második 
világháború után sokáig pártházként működött. 
Az Üllői út 433., illetve 435. szám alatt a Fórum 
Cukrászda és a Kiss Fotó egyaránt a XX. század 
első felének ismert helyi családi vállalkozása volt. 

A látnivalók sorában az eredeti berendezés 
elemeit ma is őrző Bernolák patika után a pol-
gármesteri hivatal és a posta 1983-ban átadott 
épülete következett. A séta a Kossuth Lajos utcá-
ban folytatódott a ma a Bókaytelep részét képező 
ezerháztelep házainak, majd az Üllői úton szabó 
bácsi régiségboltjának a megtekintésével.   

A túra résztvevői ellátogattak a pestszentlőrin-
ci vasútállomásra, illetve az annak közelében álló 
víztoronyhoz is, amely 60 méteres magasságával 
és 9 méteres átmérőjével az egyik legnagyobb az 
országban. Pestszentlőrinc egykori gyárai, közté-
ri szobrok és a helytörténeti gyűjtemény korábbi 
épülete szerepelt még a programban. sok érdekes-
ség hangzott el a Lakatos-lakótelep tervezéséről-
építéséről, a Piros iskola és az eötvös iskola gazdag 
múltjáról is. A séta a Teleki utcában lévő Fehéren 
Feketén galériában ért véget.

➜ P. a.
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– Aktívak a tagjaink, minden alkalommal leg-
alább 60-70 nyugdíjas vesz részt a klubnapon. A 
heti rendszeres találkozókon különféle témájú 
előadásokat hallgatunk meg, a gyógyturizmus 
jegyében fürdőket látogatunk, és múzeumokat is 
gyakran felkeresünk– mesélte Kovács Ferencné, a 
Rózsa nyugdíjas Klub vezetője.

A civil szervezet rendszeresen részt vesz ön-
kormányzati pályázatokon, hogy tagjai az ország 
távolabbi részeibe is eljuthassanak. Legutóbb, 
szeptemberben, szekszárdra látogathattak el ön-
kormányzati támogatással.  

Ha valaki azt gondolná, hogy a hatvanasokkal, 
esetleg a hetvenesekkel volt tele a busz, az téved, 
mert a szekszárdi kiránduláson több nyolcvan év 
fölötti tag is részt vett.

– Amikor megérkeztünk, egy idegenvezető 
várt minket – mondta Berzsenyi Ferencné. – Az 
első utunk a szekszárd városa fölött, a Bartina-
hegyen található kilátóhoz vezetett, ahol csodá-
latos panoráma tárult elénk. ezt követően a tör-
ténelmi városközpontba mentünk, a Béla király 

térre, majd a garay térre. Felkerestük többek kö-
zött a 130 éve született Babits Mihály emlékházát, 
az Irodalom Házában Mészöly Miklós író emlék-
kiállítását, továbbá a Magyarországi német szín-
házat. Felkerestük a Bogár-tanyát is, ahol a sár-
közt bemutató néprajzi magángyűjtemény látható. 
A nyugdíjas klub hetvenöt évesen is aktív tagja 
azt is elmondta, hogy a gemenci Duna–Dráva 
nemzeti Parkot az erdőben 23 kilométer hosz-
szan kanyargó kisvasútról nézték meg. szeren-
cséjük volt, mert a fák között és a tisztásokon 
őzeket, szarvasokat és vaddisznókat is láttak. 
Természetesen, ha valaki szekszárdon jár, nem 
mehet el úgy a városból, hogy ne kóstolja meg 
a térség borait, és ez ezúttal sem volt másként.  
De nem a finom bor hozta meg a nyugdíjas klub 
tagjainak a jókedvét, hanem a kellemes kirándu-
lás, az együtt töltött élményekben gazdag órák, 
amelyek örömére hazafelé tartva dalra fakadtak 
a buszon, és már ott azt tervezgették, hogy hova 
mennének legközelebb…

➜ fülep erzsébet

Már messziről hallani lehetett a kiszűrődő öröm-
teli zsibongást a Csontváry iskola udvaráról, ami-
ből még a belépés előtt következtethetni lehetett 
arra, hogy itt egy remek „buli” van, a gyerekek 
nagyon jól érzik magukat. 

– A múlt évben az Innovatív iskolák fejlesz-
tése címmel meghirdetett TÁMOP- pályázaton 
csaknem 43 millió 200 ezer forintot nyertünk 
– beszélt a rendezvény megszervezésének előz-
ményeiről Gáspár Attiláné, a Csontváry Kosztka 
Tivadar Általános és Alternatív Iskola igazgató-
helyettese. –  A több részből álló pályázat egyik 
eleme a hagyománnyá tehető iskolai rendezvény 
megszervezése. ez az apropója annak, hogy az is-
kolánk most őszköszöntő vigadalmat tartott. Az 
első osztályos gyerekeket egy kis ünnepség kere-

tében csontvárys diákokká fogadtuk, és megaján-
dékoztuk őket egy pólóval. 

ezen a napon színes programok várták a ki-
csiket, a nagyokat és a családtagjaikat egyaránt 
az udvaron és a tornateremben. Volt bábelőadás, 
solymászbemutató, kézműves foglalkozás, arc-
festés, lufihajtogatás, „bikalovaglás”, trambulin, 
táncos program, divatbemutató, focibajnokság, 
csocsó- és fekvenyomó verseny is.  

– engem a bikalovaglás és az ugrálóvár érde-
kelt a legjobban – mondta Balogh Imre 6. osztá-
lyos diák.  

– A divatbemutatón saját ruhámat mutattam 
be, és pingpongoztam is – vette át a szót a szintén 
6. évfolyamos Szopka Rebeka. 

➜ fülep

összeszokoTT 
ruTinos csapaT
egy igazán összeszokott csapat, amelynek legfiatalabb tagja 59, a legidősebb 91 
éves. A rózsások, vagyis a nyugdíjas klub tagjai minden hétfő délután a rózsában 
tartanak klubnapot. 

kicsikérT, de nem 
csak kicsiknek 
őszköszöntő vigadalmat tartott hagyományteremtő jelleggel szeptember 28-án 
a Csontváry általános iskola. A rendezvényre az intézmény diákjai a családjukkal 
együtt voltak hivatalosak.

hirdetés

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

Harsányi Gábor:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktuális vígjáték két részben 16 éven felülieknek 

Pipi, Kossuth-díjas színigazgató - VÁRKONYI ANDRÁS 
Debi, Kossuth-díjas színésznő - NYERTES ZSUZSA 

Margó, fiatal színésznő - CSEKE KATINKA 
Chippendale Endy Boy, hollywoodi színész - ENDY CSERNÁK 

Hosszú Puska Life Shaw man - HELLER TAMÁS 
Frigyó producer - HARSÁNYI GÁBOR 

Chechen lány - VÁRKONYI TIMI 
Musztafa bérgyilkos - VIRÁG LÁSZLÓ 

Rendező: HARSÁNYI GÁBOR 

Belépő: 2.200.-Ft; nyugdíjas, diák 1.500.-Ft 

Október 20-án, 15 órakor

HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s fe l v é t e l  t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025
E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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13hirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő munKáK! 
vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

n BÚtorKárPit, SZŐNYEGPADLÓ ÉS SZŐNYEG TISZTÍTÁSÁT VÁLLALOM. 06-20-9-
356-740, VIZÍ BÉLA email: vizibela@gmail.com

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, 
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173

n Fűtés- gáz- vízszerelés, csatornaépítés teljeskörű ügyintézéssel. Gázkészülékek: kazánok, 
konvektorok, vízmelegítők, gáztűzhelyek, cirkok bojlerek javítása, szervizelése, átvizsgálása, 
beüzemelése, cseréje, garanciával, ügyintézéssel. Őszi átvizsgálás, karbantartás a 18. 
kerületben kedvezménnyel. Telefon: 0670/9487751 vagy 295-0018

n itt a fűtési szezon! Cserépkályha! Ellenőriztesse cserépkályháját szakemberrel! 
Cserépkályha átrakását, tisztítását, építését, bontását vállalom. Precíz, tiszta munkavégzés, 
korrekt árak. Nem dohányzom. vargakalyhas@yahoo.com,  Tel.: 0670/603-14-10

n minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna, 
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton 
eldobozolások, beázások kijavítása. Hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítása–építése, külső-belső szigetelés, 
lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-mázolást-
tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 32% - 
kedvezménnyel!  Tel: 06-20-501-47-62 

n megbízható, középkorú, nem dohányzó nő, vállal takarítást, vasalást, kisebb házi 
munkát. Tel: 06-20-367-8337 

n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. TÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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

n Kert-teleKrendezés, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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

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

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

n ingAtlAn FelÚJítás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021

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

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

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

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról 

is elérhető adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi 
területére, azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő 
fix + jutalékos vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei 
számára, amellyel Ön biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói 
jogviszony nem feltétel. Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen 
szerzett tapasztalat előny. Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk 
fényképes önéletrajzát és motivációs levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-
500-4467 

n Kispesti villanyszerelési anyag kereskedelmi cég keres gyakorlattal rendelkező 
műszakieladót, továbbá villanyszerelő karbantartót. Tel.: 06-30-201-16-11

gArázsvásár
n gArázsvásár! Üvegezett fa ajtók, ablakok. Bútorok, háztartási gépek, cipők, ruhák, 

edények, szőnyegek, egyebek. Szentimre kertváros. 0630-448-9466

oKtAtás
n mAtemAtiKA, FiziKA KorrePetálást VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS 

KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI A +36-1-294-5985 TELEFONSZÁMON 
LEHET.

n német anyanyelvi tanárnő vállal oktatást korrepetálást beszédcentrikusan általános 
iskolától az érettségiig, kezdő szinttől a nyelvizsgáig (alap, közép, felsőfok). Tanít külföldit 
magyarra! T.: 291-0448

n matematika, fizika tanítás általános és középiskolások részére. A kerületben házhoz 
megyek. Tel.: 0670-201-4228

Felhívás 
n nyÚlCiPő AlAPítvány - elköltöztünk - elköltöztünk - elköltöztünk! Örömmel 

értesítünk minden régi és új barátunkat, hogy a Nyúlcipő  Alapítvány egy nagyobb és 
szebb helyre költözik. 2013 augusztusától a XVIII. kerület Lakatos út 13. szám alatt 
várjuk szeretettel a gyerekeket. Nagyobb gyerekeket tanulási problémával, figyelem 
zavarral, hiperaktivitással, diszlexiával, diszgráfiával. Piciket megkésett mozgás- vagy 
beszédfejlődéssel. Érd.:06705171131, info@nyulcipoalapitvany.hu 

osztálytAlálKozó
n 50 éves osztálytalálkozót tart Marosi Miklósné Ady E -ből elballagott osztálya 

2013. november 9-én 10 órakor az iskolában. Jelentkezéseteket várom: Bartha Emilia 06-
20-257-45-97, 290-4826.

n Az Ady endre iskolában 1963-ban végzett 8/B osztály (oszt. főnök Mátrai Mihályné) 
részére 2013 november 9-én osztálytalálkozót szervezünk. Találkozás az iskolában 10 órakor. 
Előzetes jelentkezés: Híripi Zsófia (Németh Tiborné) 295-1102 (10-16) 06-30-921-0055, 
email: nemes6@euroweb.hu vagy ingatlanközvetítő iroda (Nemes u. 6) ill. a facebook-on. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

ingAtlAn /elAdó-KiAdó/

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

n Budahouse Partners ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő 
ügyfélkörének kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 06-1-
315-3367

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

n Pestszentlőrincen, a Gloriett lakótelepen, SÜRGŐSEN eladó egy szépen felújított  
46 nm- es, másfél szobás, házközponti fűtésű, NAPFÉNYES SAROKLAKÁS!    Irányár: 
9,9 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n PesterzséBeten, csendes kertvárosi övezetben eladó egy önálló , 565 nm-es 
telken lévő, 2 lakásból álló,(egybe is nyitható) jelenleg 2 generációs, dupla komfortos 
családi ház, garázzsal. Első lakóépület 80 nm.es, második különbejáratú épület 50 
nm.es. Irányár: 17 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n AlACsKán parkerdő közeli kulturált lakóparkban, tégla építésű házban belső két 
szintes 120 nm-es szép állapotú, világos, dupla komfortos erkélyes lakás eladó. Tágas 
nappalival, 3 hálószobával, nagy konyhával,  gardrób helységekkel rendelkezik. Irányár. 
21,9 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n Pestszentimrén lakóparkban eladó egy 2007-ben épült, 100 nm-es, nappali+ 3 
hálószobás, tetőtér beépítéses, cirkófűtéses ikerház, 250 nm-es telken. Irányár: 24,7 
MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n Újpéteritelepen , az erdőtől nem messze,  kétszintes, 106nm-es ( ebből a garázs 
16 nm), 2+2 félszobás, dupla komfortos, igényes, 2005-ben 308 nm-es parkosított 
telken épült, napos ikerház fél eladó. Irányár: 24,99 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n Xviii. kerületben a Kossuth telepnél, eladó egy körbejárható, 119 nm-es, 2,5 
szobás kívülről szépen felújított, szigetelt , belülről átlagos állapotban lévő, 2 szintes 
2004-ben felújított  erdőközeli családi ház nagy telekkel. A felső szint kialakítása már az 
új tulajdonos feladata lesz. Irányár: 25,5 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n A ganz Kertvárosban, 161 m2- es alapterületű 3 és fél szobás, duplakomfortos, 
újszerű sorház eladó!  Cirkófűtéssel, hangulatos kertrésszel, jó szomszédokkal! Az ár 
tartalmazza a garázst. Irányár:  28,9 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n A jó levegőjű Glóriett lakótelepen eladó egy 2 szoba + étkezős, 65 nm-es panel 
lakás. A jó beosztású ingatlan a tőmbfűtésű, szigetelt ház  4. emeleten helyezkedik el. A 
világos lakás szobái külön nyílnak és parkettásak. Irányár: 11,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n eladó a gesztenyés lakóparkban egy 68 m2-es, 1 + 2 félszobás tégla, 
cirkófűtéses, tetőtéri öröklakás. A 2005-ben épült, a mai kor igényeinek kiválóan 
megfelelő épület, tágas tereivel jól szolgálja egy család mindennapi életét. Irányár: 15,8 
MFt. Tel: 06 30 9 317-174

n Az erzsébettelepen, az erdő mellett, csendes, jó levegőjű helyen egy jó adottságú 
házat kínálunk. A 100 nm-es  ház, étkezővel és három szobával rendelkezik. A D-NY 
tájolású ingatlan 540 m2-es, csatornázott telken fekszik. Garázs és 50 nm-es pince is 
tartozik hozzá. Irányár: 24,5 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n lipták telepen, csendes utcában eladó egy két generációs, 200 nm-es, 4+3 
félszobás családi ház. Az ingatlan egy 600 nm-es szabályos, nem csatornázott telken 
áll. A dupla komfortos ház fűtéséről gáz cirkó rendszer gondoskodik. A házhoz garázs, 
műhely valamint tároló is tartozik. Irányár: 26,99 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n nagy lehetőség a Wekerlén! Eladó a Kós Károly téren egy belső kétszintes 180 nm-
es, 4+1 szobás, duplakomfortos lakás, Amely akár le is választható. Az alsó szint egy 3 
szobás polgári, míg a felső szint egy fiatalos amerikai konyhás lakás külön cirkófűtéssel. 
Irányár: 31,5 MFt. Tel: 06 30 9 317-174

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367

mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

HIrdessen 
lapunkBan!

H i r d e t é s fe l v é t e l 
t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025
E-mail: 

varoskephirdetes@
varosgazda18.hu
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� Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
is csatlako-

zott az itthon vagy 
– magyarország, 
szeretlek! rendez-
vénysorozathoz, 
amelyet országszerte 
szeptember utolsó 
hétvégéjén, szent 
mihály napján ren-
deztek meg. 

füleP erzséBet   

A programsorozat ötletét a köz-
média egyik legsikeresebb já-
téka adta. Rengeteg néző kérte 
ugyanis, hogy vigyék ki a játé-
kot a stúdióból. 

A Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) felhívást intézett az 
önkormányzatokhoz, hogy mu-
tassák meg településük értékeit. 
A kezdeményezéshez több mint 
1300 önkormányzat csatlako-
zott. A nem véletlenül szent 
Mihály napjára időzített ren-
dezvénysorozat fő célja az volt, 
hogy minél több magyar térjen 
vissza oda, ahol született, és újra 
együtt legyen azzal a közösség-
gel, amelyikből indult.

Pályázati 
támogatással
A részt vevő települések a köz-
ponti költségvetésből vissza 
nem térítendő pályázati támo-
gatást kaptak, amelynek az volt 
a feltétele, hogy szűkebb pát-
riájukban szeptember utolsó 
hétvégéjén napközbeni rendez-
vényt szerveznek, és vasárnap 
este csatlakoznak az országosan 
összehangolt tűzgyújtáshoz. A 
támogatás összege a települések 
lélekszámához igazodott, példá-
ul az 50 ezernél nagyobb lélek-
számú települések legfeljebb 1,5 
millió forinthoz juthattak. 

– Kerületünk is örömmel 
pályázott a Magyarország érté-

keit és kincseit bemutató Itthon 
vagy – Magyarország, szeretlek! 
kétnapos programsorozat meg-
rendezésére, amelyre az önkor-
mányzatunk 1,5 millió forint 
támogatást nyert  – tájékoztatott 
Gémesi Tünde közművelődési 
referens.

Kerületünk két helyszínen 
számos programmal kapcsoló-
dott az országos rendezvényso-
rozathoz. szombaton a szeretve 

Tanulni egyesület kézműves 
foglalkozást tartott a gyerekek-
nek a sportkastélyban, akiket 
játszóház és bohócműsor is 
fogadott. Délután Farkasházy 
Réka működött közre, este pe-
dig tűzijáték szórakoztatta a 
nagyérdeműt.

Vasárnap a Bókay-kertben 
folytatódott a program. ezen a 
napon ingyen lehetett bemen-
ni a Park uszodába, és akinek 

pingpongozáshoz támadt kedve, 
arra is volt lehetősége a tükörte-
remben. 

este Vörös Árpád néptánc-
pedagógus, nívódíjas táncos, 
koreográfus üdvözölte a közön-
séget abból az alkalomból, hogy 
kerületünk is kivette a részét az 
országos rendezvénysorozatból. 
A köszöntőt követően a Téb-
láb Alapfokú Művészeti Iskola 
Kereplő és a Hajnaltűz tánc-

csoportja lépett fel a nagyszín-
padon, a produkciójukat nagy 
tapssal fogadta nem túl nagy 
létszámú, de annál lelkesebb kö-
zönség. 

mEgrakták 
a tÜzEt
A Tébláb táncosait követően a 
tűzzsonglőrök játszottak lát-
ványosan a lángokkal.  sokan 

álltak meg gépkocsijukkal is a 
Bókay-kert mellett, hogy a ke-
rítésen át megcsodálják a fény-
csóvákat.

A hétvége zárásaként va-
sárnap este fél tízkor az ország 
több mint 1300 településén egy 
időben lobbant fel szent Mihály 
tüze összetartozásunk szimbó-
lumaként. Így volt ez a Bókay-
kertben is ezen a hűvös őszi 
estén. Végül Vörös Árpád invi-
tálására a közönség és a Tébláb 
táncosai egymás kezét fogva 
táncoltak a tűz körül.

egymás kezéT 
fogTák a Tűz körül
Együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink
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A kerítések nem elválasztanak, 
hanem összekötnek – vallják 
már évek óta a szabad Alkotók 
Körének tagjai. A Kerítés-kiállí-
tás pedig jó példája annak, hogy 
a képzőművészet napjainkban 
is képes újat mutatni, ma is tud 
friss lenni. ez a kiállítási forma 
két hagyományt ötvöz, az egyna-
pos tárlatét és az utcai kiállításét. 
ezen az eseményen a művészek 
lehetőséget kapnak arra, hogy 
meglepjék a hétköznapi embere-
ket, hogy megmutassák: a művé-
szet csak egy karnyújtásnyira van 
tőlünk. Az utcai tárlat ötletéről 
Nádasdi Mihály, a Fehéren Feke-
tén galéria tulajdonosa beszélt. 
– Valami egyedülálló eseményt 

szerettem volna rendezni, amire 
még nem volt példa a kerületben. 
ez egy nyitott tárlat, ahol nem-
csak a kiállított műveket lehet 
megtekinteni, hanem személye-
sen is meg lehet ismerkedni az 
alkotókkal. Aki pedig az utcáról 
beljebb merészkedik, színvonalas 
zenei előadásokat hallgathat.

Hatalmas rózsaszín szívecske 
vécépapír-gurigákból. Az arra 
járók ferde szemmel mérik vé-
gig, majd rövid toporgás után 
kihúznak egy üzenetet belőle. 
ez az első látásra értelmetlen al-
kotás a rejtett üzeneteivel gyer-
mekien magával ragadó válik. 
Arrébb családi képek lógnak, 
megelevenedik az otthon mele-

ge, és összefonódnak a szerel-
mespárok. szemből számtalan 
grimaszoló arc figyel, melyeket 
egy szemfüles alkotó fedezett 
fel a természet alkotásaiban. 
A bejáratnál egy zongora bil-
lentyűi merevednek örök né-
maságba egy szerelmes szám 
közepén. Hogyan férnek meg 
egymás mellett ezek a sokszí-
nű kreaciók? – tettük fel a kér-
dést a tárlat ötletgazdájának. 
– Az idei kiállítás témája, provo-
kációs eleme a szív volt. A szív 
annyira banális és elcsépelt for-
ma, mégis annyi lehetőséget rejt 
magába, hogy kíváncsi voltam, 
milyen alkotások születhetnek 
egy ilyen felhívásra. Végered-
ményben a kiállított művekből 
látható, hogy a felhívás elérte a 
célját, a témát mindenki a saját 
szája íze szerint értelmezte és 
dolgozta fel, ezért születhettek 
ilyen sokszínű alkotások.

A Teleki utcába tévedő járó-
kelők, akik a képeket nézegetve 
lelassították a lépteiket, nemigen 
tudtak ellenállni a galériából ki-
szűrődő zene csábításának sem. 
Itt egész nap színvonalas zenei 
programok és érdekes előadások 
szórakoztatták a vendégsereget. 
Fellépett többek között Berki 
Tamás dzsesszénekes, a Triola 
fúvósgyüttes és a Duo Contours. 
Frömmel gyula, a Magyar Kul-
túra Lovagja a tarotról tartott 
előadást. Lázár Ádám író az in-
diai úti kalandjairól mesélt, majd 
a Tébláb tagjai invitálták tánc-
ba a látogatókat. A gyerekeket 
gyöngyfűzés, agyagozás és utcai 
festés várta.

➜ csernai mariann

a közönségszórakoztató programok egyike farkasházy réka fellépése volt 

Újra utcára vonult a művészet. idén negyedik alkalom-
mal rendezték meg a pestszentlőrinci Kerítés-kiállí-
tást.

AMI ÖssZeKÖT
Hétköznapi szívügyeink a festővásznon is

Weöres 
sándor 
emlékére
ünnep címmel adott dalestet 
a Poézis együttes a száz éve 
született Weöres sándor költő 
tiszteletére szeptember 29-én 
a Pestszentlőrinci evangélikus 
egyházközség élő kövek templo-
mában. 

– Weöres sándor születésének centenári-
uma alkalmából a sztehlo gábor evangé-
likus óvoda, Általános Iskola és gimná-
zium meg a Pestszentlőrinci evangélikus 
gyülekezet együtt rendezte az emlékkon-
certet – mondta Kalina Katalin, a sztehlo 
intézményvezetője. –  Az ünnepi hang-
versenyt a Poézis együttes adta, amely-
nek vezetője Kákay István, az evangélikus 
egyház országos irodaigazgatója. 

A 33 éves Poézis együttes a rendez-
vényen Kákay István 33 Weöres-dalát 
adta elő, a díszvendég Kenyeres Zoltán 
professor emeritus pedig bemutatta és 
dedikálta Weöres sándor című könyvét 
a pestszentlőrinci evangélikus templom-
ban. 

– A nyugat harmadik nemzedékével 
foglakozom már fiatal korom óta – mond-
ta Kenyeres Zoltán. –  A legújabb kötetem 
témájául Weöres sándor munkásságát vá-
lasztottam. Zseniális költő volt, az egyik 
legnagyobb a magyar irodalomban. 

A könyvemben végighaladok Weöres 
költői pályáján, és kötetről kötetre igyek-
szem eligazítani az olvasót, mert nem-
csak gyermekversei, hanem például 
rendkívül komoly, nehezen értelmezhető 
filozófiai költeményei is vannak.  Ked-
venc korszakom az 1960-as évek, a Tűz-
kút és a Merülő saturnus című kötet.   
nincs még egy költő, akinek annyi versét 
ismerné az ország lakossága, mint Weöres 
sándornak, de sokszor nem is tudják, 
hogy az az ő költeménye…  

➜ f. e.

hAtAlmAs 
siKere volt 
A KeltáKnAK 
Artúr-napi kelta fesztiválnak adott ott-
hont szeptember 28-án a rózsa műve-
lődési ház. 

Ha a keltákról hallunk, manapság azonnal az 
ír népzene vagy az ír kocsmák, a pubok jutnak 
eszünkbe. ezúttal Pestszentlőrincen, a Rózsában 
hallhattunk kelta ritmusokat, ami nem véletlen.

– A zenekart 2008 tavaszán alapítottam, akkor 
még Kék Bab néven. Az első koncertünket is a 
Rózsa Művelődési Házban adtuk – beszélt a kez-
detekről Bencze András, a rendezvény szervező-
je, a serica együttes vezetője, gitárosa és énekese.  
– Régi álmom volt, hogy ide hozzam a fesztivált, 
a szűkebb pátriámba. Az eltelt idő is igazolja, 
hogy jó úton járunk, mert a megalakulásunk óta 
sok sikeres koncertünk volt, elsősorban faluna-
pokon, fesztiválokon, roadshow-kon léptünk fel. 
A zenekarunk különleges stílust ját-
szik, ötvözi az ír zenét a magyar nép-
zenével, mindezt rockalapokon. 
A zenekarvezető elmondta, hogy a ritmus világá-
ban sok a hasonlóság az ír és a magyar népzene 
között, ezért nem volt nehéz beszőni a magyar 
népdalbetéteket, természetesen modernizálva. 
A táncos folk-rock stílust egyedül az együt-
tes képviseli hazánkban. Mára a műfaj 
meghatározó alakjai lettek, zenéjük min-
den korosztályhoz szól. A koncerteken part-
nereik az Attitude Dance Company és a 
Coincidance tánckar, amelynek tagjai a ma-
gyarországi ír tánccsapatok legkiválóbbjai. 
A telt házas Artúr-napi kelta fesztiválon meg-
szólaltak a skót dudák, és táncosok adtak ízelítőt 
skócia kultúrájából, az ír vonalat pedig többek 
között egy autentikus együttes, folkos felállású 
duó, szimfonikus zenekar és egy dunaújvárosi 
folk-punk csapat képviselte. 

A kelta kultúra kedvelői a jó hangulatú bu-
lin a guinness csapolt sörét is megkóstolhatták.  
– Igyekeztünk a közönségnek ebben a né-
hány órában a legtöbbet nyújtani – mondta 
Bencze András. – Azt gondolom, hogy nagyon 
jó most itt a Rózsában helyi polgárnak lenni.  
A fesztivál fővédnöke Kucsák László alpolgár-
mester volt.

szent mihály 
nAPJA
szeptember 
29. régebben 
az úgynevezett 
kisfarsang és a 
lakodalmas időszak 
kezdete volt. Ez az 
időszak szent mihály 
napjától katalin 
napjáig tartott. 
a gazdálkodóknak 
a betakarítás 
végét jelentette, 
s a pásztorok 
ilyenkor hajtották 
haza az állatokat, 
és számoltak el a 
gazdákkal. Ekkor 
vette kezdetét a 
kukoricatörés is.

Szent Mihály tüze – összetartozásunk szimbóluma 



Városkép p 2013. október 2. XXII. évfolyam 16. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15

Az oldalt összeállította: róth ferenc

Abaújszántótól Szigetmonostoron és Cegléden át a Kossuth téri gyülekezetig egyház

� azon a napsü-
tötte vasárnap 
délutánon, szep-

tember 22-én, elegán-
san öltözött hölgyek 
és urak gyülekeztek 
a kossuth téri refor-
mátus templom előtt, 
hogy részt vegyenek 
egy istentiszteleten, 
amelyet nagyon várt 
már a gyülekezet. 
a lőrinci szolgálati 
helyére április 13-án 
megérkező sándor 
Balázs lelkész beik-
tatási istentiszteletére 
érkeztek a vendégek, 
hogy utána estig 
együtt töltsék az időt 
a templomkert szépen 
terített asztalai mellett. 
szeretetvendégség 
volt ez, amelynek a 
szervezője a lelkész 
felesége, a beosztott 
lelkész, sándor gab-
riella volt. a beiktatás 
előtt beszélgettünk a 
lelkésszel.

 
– Kérem, mutatkozzon be lapunk 
olvasóinak.

– negyvenkét éves vagyok, 
1971 áprilisában születtem 
Abaújszántón egy 13 gyermekes 
lelkész házaspár első gyermeke-
ként.

– Bocsásson meg, hogy máris 
félbeszakítom. Látom, tudom, 
önnek négy gyermeke van, ami 
a magyar átlagot tekintve dicsé-
retesen sok, ám ahhoz képest, 
hogy hányan népesítették be az 
abaújszántói szülői házat, kevés.

– Igen, a szüleim úgy akar-
ták, hogy minél több emberké-
vel ajándékozzák meg az Urat, 
a Földünket és persze magukat 
is. nekünk „csak” négy van. 
Két fiú, két lány, így vagyunk 
boldogok Kincsővel, Pannával, 
Balázzsal és Mátyással.

EgyszErrE 
négy HElyEn
– Kérem, folytassa…

– Vámosújfaluban kezdtem 
az iskoláimat, majd a sárospata-

ki Rákóczi gimnáziumban foly-
tattam. némi saját magamat is 
kereső kitérőt követően 1989-ben 
jelentkeztem a debreceni teológi-
ára. Felvettek, elvégeztem, majd 
segédlelkészként szolgáltam egy 
év alatt több helyen is.

– Lehet, hogy nem illik ilyet 
mondani, de fejest ugrott a szol-
gálatba.

– ez volt az életem. 
Törökszentmiklós, szajol, Ken-
deres és Tiszatenyő református 
gyülekezetének az iskoláiban vol-
tam hitoktató. Amire ma is meg-
hatódva gondolok vissza, az az, 

hogy milyen nagy szeretettel fo-
gadtak a „cigány osztályokban”.

– Ilyen rohanós élet mellett 
gyorsan pöröghettek az évek.

– Igen, máris 2006 végét írjuk, 
amikor Mészáros István püspök 
lelkésszé szentelt Miskolcon, 
hogy aztán egy hónap múlva már 
a szigetmonostori gyülekezet lel-
kipásztora legyek.

dEBrEcEn, 
szErElEm
– Ekkor kötött házasságot a fele-
ségével, aki négy gyermeke édes-

anyja, s úgy látom, nagy-nagy 
figyelemmel és szeretettel követi 
most az istentiszteletre érkező 
vendégek minden lépését.

– Igen, így van. Tökéletes se-
gítőm és lelki társam gabriella. 
De hogy folytassam… Mivel 
az ismeretségünk régebbi, még 
debreceni volt, közvetlenül szi-
getmonostorra érkezésünk után 
házasságot kötöttünk.

– Ugorjunk egy nagyot, mert 
látom, érkeznek a vendégek, eb-
ből fakadóan önnek is lesz dolga. 
Végül melyik településről érkezett 
ide, a lőrinci gyülekezet élére?

– A cegléd-felszegiből, ahol 
a kezdeti álmomat is sikerült 
megvalósítani. Azt, hogy ne 
csak lelkész- és hitoktatói ál-
lása legyen a közösségnek, ha-
nem növekedjen a gyülekezet 
annyit, hogy a feleségem beosz-
tott lelkészként szolgálhasson. 
sikerült, boldogok voltunk. 
nem szívesen állok elő vele, ne-
hogy bárki is fellengzősnek vél-
jen, de a környezetemben élő 
emberek állították akkortájt, 
hogy az egyházmegye jelentős 
gyülekezetévé fejlődött a kis 
közösség.

VElÜk jött 
a kikElEt
– Aztán következett egy újabb 
lépés, egy nagyobb közösség felé. 
Egy hideg áprilisi napon megér-
kezett a családjával a Kossuth 
téri gyülekezet élére.

– Az tényleg hideg volt, de 
aztán másnapra velünk együtt 
megérkezett erre a gyönyörű 
térre a tavasz is.
– Az érkezése és a beiktatása 
között néhány napnyi eltérés-
sel öt hónap telt el. Milyenek a 
benyomásai, hogy érzi magát a 
kerületben, illetve a gyülekezet-
ben?

– Otthonra találtunk, s 
olyan emberekre, akik nem 
akadályozni és hátráltatni 
akarják a szolgálatunkat, sok-
kal inkább segítőkészek, ve-
lünk együtt tevékenykednek. 
Hála van irántuk a szívemben, 
mert tudom, hogy közösen 
cselekedve és gondolkodva 
sok szép évünk lesz arra, hogy 
szolgálhassuk és dicsérhessük 
az Urat.
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– Ha használható ez a szó, „nép-
szerű” volt a tavalyi kezdemé-
nyezésük. Minden ebédosztás 
előtt egy órával már hosszú sort 
állt az utcán, várva a finom fala-
tokra. Az idén mit „főznek ki”?

– A menüt még nem tu-
dom, azt viszont igen, hogy a 
magunk módján felkészülten 
várjuk a téli hónapokat. Azt 
már most megígérhetjük, hogy 
igyekszünk mennyiségben és 
minőségben is az érkezők ked-
vében járni.

BőségEs 
„munkaErő”
– Büszkék lehetnek, mert a 
múlt évben tökéletesen sikerült 
ez. Ritkán látni annyi elégedett 
hajléktalant, mint amennyit az 
imrei templomkertben lehetett.

– Olyan ételt kínálunk az 
éhes embereknek, amelyet bár-
ki, bármelyik család elfogyaszt-
hatna. Fontos, hogy nemcsak a 
hajléktalanokat látjuk őszinte 
szívvel, hanem az elesett, bete-

ges, magukat ellátni csak nehe-
zen tudó időseket és a kisnyug-
díjasokat is.

– Tavaly, ha jól emlékszem, 
az első ebédosztáson annyi 
önkéntes sürgölődött a temp-
lomkertben, hogy kis túlzással 
minden vendégre jutott egy ön-
kéntes.

– Így lesz az idén is, sőt… 
Legalább tízen jelezték, hogy 
bekapcsolódnának az ételosz-
tásba. A „munkaerővel” nem 
lesz baj, s ha belegondolok, 
mással sem, mert tőlünk – bár 
nem kívánom – akár már hol-
naptól jöhetnek a mínuszok.

nEm számít 
a Pénz…
– Mikor lesz az első vendéglátás, 
s hányszor ismétlik meg ezen a 
télen?

– Ami biztos, az az, hogy 
először október 12-én, vagyis a 
jövő szombaton várjuk a rászo-
rulókat.

– S azt követően?

– november egyik hétvé-
géjén is jöhetnek a templom-
kertbe, hogy aztán az adventi 
időszakban kétszer lássuk ven-
dégül őket.

– Lehet, hogy tapintatlan 
a kérdés, de felteszem: egy-egy 
ebédeltetés mennyibe kerül a 
karitásznak?

– Körülbelül ötven-hatvan-

ezer forintba.
– Honnan teremtik elő a 

pénzt?
– sok jó ember sok jó dolog-

ra képes…

MegInT JÖnneK, „FŐZŐCsKÉZneK” 
A Pestszentimrei Katolikus Karitász már készül a zord napokra

lélekemelő 
lelkészbeikTaTás
Reményekkel telve érkezett a Sándor család Pestszentlőrincre 

a Kossuth téri templomban a hívek is köszöntötték az új lelkészt, sándor Balázst

tavaly októbertől ez év májusáig nyolc alkalommal 
segítette a rászorulókat a Pestszentimrei Katolikus 
Karitász. A vendéglátás helyszíne minden esetben a 
szent imre-plébániatemplom kertje volt, ahol százak 
laktak jól, s kaptak vigasztaló mosolyt a karitász mun-
katársaitól. A hűvös napok közeledtével a csapat már 
készül arra, hogy ismét vendégül lássa a hajléktalano-
kat, az elesetteket. Kovács istvánnal, a karitász megbí-
zott vezetőjével beszélgettünk.

Máté: 
Az első 
Az egyenlők 
között
A négy evangélista (máté, 
márk, János, lukács) közül 
máté emléknapját minden 
évben szeptember 21-én 
ünnepeljük.

 
Máté apostol vagy másik ne-
vén Lévi ben Halfai egyike le-
hetett Jézus első követőinek és 
apostolainak, így őt tartják az 
„első” evangélistának. neve a 
héber matthai szóból származik, 
amelynek jelentése: Jahve aján-
déka.

Máté foglalkozása vámszedő 
volt, amit az izraeliták megve-
tettek, mivel több vámszedő a 
saját zsebére dolgozott. Máté 
a szülőhelyén, Kafarnaumban 
dolgozott, ott találkozott Jézus-
sal, aminek hatására felhagyott 
az addigi munkájával, s beállt a 
követői közé. Jézus kereszthalá-
la után ő is elhagyta Palesztinát, 
és etiópiában hirdette a keresz-
tény hitet. Később hitének meg-
tagadását követelték tőle, de ő 
ezt nem tette meg, ezért halálra 
kínozták a rómaiak. A Jézus éle-
tét a születésétől a feltámadásáig 
követő evangéliumok közül ta-
lán a Máté-féle a legismertebb. 

gABriellA, A Beosztott lelKész
a lelkész felesége markóth gabriellaként látta meg a napvilágot 
szolnokon, 1974 szeptemberében. debrecenben másodéves 
teológushallgatóként ismerkedett meg a szintén diák sándor 
Balázzsal – élete párjával. gabriellát 2001-ben Hegedűs lóránt 
püspök szentelte lelkésszé Budapesten. most, amellett, hogy 
boldog házasságban élő feleség és négy gyermeket nevelő 
édesanya, ő a pestszentlőrinci kossuth téri gyülekezet ifjúsági 
munkával megbízott beosztott lelkésze. örömmel fogja össze 
az egyházközség lányait, asszonyait. Házigazdaként szervezi a 
szeretetvendégségeket, hogy mindenki otthon érezhesse magát 
a gyülekezetben.
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� a „soroksár gyar-
mata” időszak 
után az akkor itt 

élő emberek elmondá-
sa szerint az 1930-as 
esztendők végén a 
csodák évei következtek 
Pestszentimrén. 

Két megvalósult épület látvá-
nyosan magasodott a földszin-
tes házacskák fölé. Mindkettő 
1939-ben készült el, s mindkettő 
a Bauhaus stílusjegyeit viselte.

ÜnnEPlő-
ruHáBan 
a moziPalotáBa
Az egyik a nagykőrösi és a so-
roksári út (ma Dózsa györgy 
út) sarkán mozipalotává neme-
sedett. Mind a külső megjele-
nése, mind a belső kényelme 
belvárosi színvonalat képviselt. 
Imre lakossága ünneplőruhával 
tisztelte meg a mozit, sőt tár-
sadalmi fórummá magasztalta, 
ahova illett korábban érkezni, 
hogy a tágas előcsarnokban le-
hessen beszélgetni és bemutatni 
az új ruhákat. Az épületben ma 
a Budapest Bank egyik fiókja 
működik.

A másik Bauhaus-épület a 
nemes utcai emeletes patikaház 
volt. Molnár Antal gyógyszerész 
saját elképzeléseit vetette papír-
ra, így valósult meg a központ 
legszebb épülete, amelynek fő 
formáin nem változtatott a 2013. 
évi felújítás.

Az önálló nagyközségi élet 
meghatározó középülete – a ró-
mai katolikus templom – ugyan 
állt már a harmincas évek elején, 
de a belső tere még teljesen üres 
volt. Dr. schaub Mihály lelkész 
hosszú évek munkájával juttatta 
el a templomot a felszentelésig. 
Be kellett fejezni az építkezést 
– boltozni a tetőzetet, márvány-
padlót készíteni –, harangokat 
és orgonát kellett vásárolni, ol-
tárt, szószéket, padokat kellett 
készíteni, valamint kifaragtatni 
szent Imre szobrát a főoltárra. 
1939 húsvétját mutatta a naptár, 
amikor a váci püspök megáldot-
ta az új szent Imre-plébánia-
templomot. 

EgyHázi 
kultúrHázak
A katolikus kultúrház is az 
önállóság gyümölcse, hiszen ak-
kor már az egyházi adó Imrén 
maradt. Korábban ugyanis a so-
roksári plébániára került, vissza 
semmi nem érkezett. 1930 után 
ezekből a bevételekből bővült a 
parókia, az istállóból cserkész-
házat varázsoltak, és 1933-ra 
felépítették a nagy Katolikus 
Kultúrházat. ezzel elindulhatott 
több egyházi egyesület, például 
a nívós műsorokkal szórakozta-
tó Műkedvelői gárda. 

Természetesen a reformá-
tusok sem akartak lemaradni. 
nekik egy évvel később ada-

tott meg, hogy megvásárolják 
a Vasút utca 48. szám alatti 
moziépületet és átalakítsák azt 
kultúrházzá. Otthonra talált itt 
az országos díjakkal kitüntetett 
dalárda és a tagjaiból alakult 
színkör, amelynek fellépéseit telt 
házak tapsolták Imrén és Pest 
megye több településén. A kor 
kedvelt darabjait, népszínműveit 
adták elő színházi színvonalon. 
A „Ref-kulturt” 1941-ben tol-
dották meg új épületrészekkel.

a HElyiEk 
ParlamEntjE
Az önállóvá válásról 1930. janu-
ár 8-án hozott rendelet nem je-
lentette az azonnali különválást 

soroksártól, egy évig még közös 
költségvetése volt a két nagy-
községnek. ezért soroksárnak 
meg kellett építenie a hat tanter-
mes emeletes iskolát (1931, a mai 
Ady iskola), és bővítenie kellett 
a községházát (1930). ezekre 
már több évvel azelőtt megkap-
ta a pénzt. (Imre 1941-ben újabb 
négy irodával egészítette ki a 
helyi „parlamentet”.) 

Pestszentimre nagyközség 
első saját középülete az 1932-
ben elkészült Petőfi (ma Címer) 
utcai óvoda volt. A következő 
években napközi otthonos óvo-
dákat nyitottak.

Búcsú bácsi strandja 1934-
ben, Medárd napján tárta ki ka-
puját a negyvennapos eső előtt, 

amelynek elmúltával már a me-
dence vizében áztathatta magát 
a nagyérdemű. 

Az ifjúságon kívül az idősek-
re is gondoltak a katolikus és re-
formátus szeretetházak megnyi-
tásával. széky endre református 
lelkész létrehozta Magyarország 
legnagyobb és legkényelmesebb 
szeretetház-együttesét. 1940-
ben avatták fel az ország leg-
korszerűbb aggintézményét a 
Rákóczi és a Vezér utca sarkán. 
(Ma magánóvoda.) 

A képviselő-testület 1941-ben 
új, ravatalozós temetőt nyitott a 
nagykőrösi út mentén. 

A biztonságos szülés és szü-
letés lehetőségét pedig a községi 
szülőotthon avatásával terem-

tették meg. 
A csodák éveiben vásárolta 

meg a település a mai Hősök 
tere telkét és magán polgári is-
kolának az úgynevezett szerján-
házat. ekkor építették ki a 
nagykőrösi és a nemes utca egy 
szakaszát kövezett makadámút-
tá. A lajosmizsei vasút a nemes 
utcánál sorompót kapott. 1937-
ben elindították Imréről a távol-
sági buszt (BART). 

Mivel 10 ezer fölé emelkedett 
a lakosság száma, egyre több 
„kereskedelmi egység” látta el a 
vásárlókat. A vállalkozók is ta-
láltak munkát, hiszen csaknem 
500 új ház épült, a lakásbővíté-
sekről nem is beszélve. 

ez a közel 15 év volt 
Pestszentimre első jelentős fej-
lesztési hulláma, ekkor alakult 
ki egy városi rangra méltó te-
lepülés, melynek épületei ma is 
meghatározóak.

➜ Pándy tamás
helytörténész

 A hősöK 
emléKműve
A budapestiek kedvelt 
kertvárosának utolsó 
közösségi eseménye 
a szóban forgó 
időszakban az első 
világháborús magyar 
hősök emlékművének 
1943-as avatása volt. 
A közadakozásból 
állított turulmadaras 
obeliszk 
márványtábláján 
– egyedüliként 
az országban 
– a második 
világháborúban 
addig elhunyt imrei 
áldozatok neveit is 
olvashatták. 



mozi és paTikaház 
belvárosi színvonalon
Fejlesztések Pestszentimre önállóvá válása után, 1930–1944
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telt Házas 
családi nap 
a táncsicsban
Az eső miatt a táncsics iskola épületé-
be és tornatermébe szorultak be a szep-
tember 14-i családi nap résztvevői, de a 
rossz idő sem gátolta meg a gyerekeket, 
szülőket és tanárokat abban, hogy egy jó 
hangulatú délelőttöt töltsenek együtt.

Bár a szabadtéri programokról le kellett mondani, 
az iskolában nyoma sem volt a kinti borús hangu-
latnak. Már a 9 órai kezdéskor dugig volt a torna-
terem, és mivel a programok nagy részét sikerült 
behozni az épületbe, változatos szórakozási lehe-
tőségek várták a gyerekeket és szüleiket.

– Az udvaron álló rendőr- és tűzoltóautó ázott 
az esőben, de ez egyáltalán nem zavarta a gyere-
keket, mert ők ugyanolyan lelkesen és érdeklődve 
nézték meg kívül-belül ezeket a járműveket, mint-
ha verőfényes napsütés lett volna – mesélte Svélecz 
Edit, a Táncsics Mihály Általános és német nem-
zetiségi Iskola igazgatója.

népszerű volt a kézműves foglalkozás és a 
XVIII. kerületi Vöröskereszt foglalkozása is. A 
kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának 
munkatársai ugyancsak sok érdekességet mutattak 
a gyerekeknek, akik többek között az ujjlenyomat-
ok vételét és vizsgálatát is kipróbálhatták. sajnos 
a terembe nem lehetett bevinni a rendőrkutyákat, 
de az egység cselgáncs-szakosztálya tartott egy kis 
bemutatót.

– A családi napot közösen szervező általános 
iskola, Vackor, napsugár és német nemzetiségi 
óvoda célja az,  hogy az óvodások megismerked-
hessenek az iskolával, a tanárok pedig a leendő 
kisiskolásokkal – mondta svélecz edit. – Úgy 
gondolom, hogy ez a most már a másodszor meg-
rendezett családi nap egy valódi közösségformáló 
esemény, amelyen a szülők is jobban megismerhe-
tik egymást és Pestszentimrének a vasút innenső 
oldalán lévő oktatási intézményeit. 

➜ P. a. 

az új templom építése mérföldkő volt az önállóvá váló Pestszentimre életében

szerkesztőségünkbe olvasói megke-
resés érkezett, miszerint egyre több 
a kutya a kerületi erdőkben, és egy-
re több köztük a harci eb, miközben 
elvétve van rajtuk póráz, szájkosarat 
pedig egyáltalán nem lehet látni.
Lehet, hogy sokan nem tudják, de 
az erdőkben is kötelező pórázon 
tartani a kutyát. nemcsak az követ 
el szabálysértést, aki lakott terüle-
ten engedi el póráz nélkül az ebet, 
hanem az is, aki a természetben, 
védett természeti területen vagy va-
dászterületen. 

– A szabálysértés miatt a közte-

rület-felügyelő, a természetvédelmi 
őr és a mezőőr is kiszabhat helyszí-
ni bírságot – tájékoztatott Kovács 
Ferenc, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdő-
gondnoka. – Az erdészeti szaksze-
mélyzetnek az erdőtörvény alapján 
joga van a sétáltatót felszólítani a 
kutya megkötésére. 

A vadászati törvény szerint az 
erdő látogatója – a kutyával túrázó, 
sétáló kutyatartó is az – nem okoz-
hat kárt az erdei életközösségben, 
és nem zavarhatja az ott pihenni, 
kirándulni vágyókat. A póráz nél-
küli kutya károsíthatja a vadat és a 

növényzetet, s az emiatt kiszabható 
vadvédelmi bírság elérheti a 200 
ezer forintot is.
A kellemetlen találkozásokat meg 
lehetne előzni, ha az ebtartók be-
tartanák a szabályokat, és figyelem-
be vennék, hogy nem mindenki ku-
tyabarát, aki az erdőt járja.

 – gazdájuk kontrollja nél-
kül a legjámborabb kedvencek is 
megijeszthetik a többi kirándulót, 
ezenkívül számos betegséget kap-
hatnak el a vadon élő ragadozóktól 
– mondta az erdőgondnok. – Véle-
ményem szerint a felelős kutyatar-
táshoz hozzátartozik, hogy az erdő-
ben nem eresztjük szélnek a kutyát, 
többek között éppen az ő védelmé-
ben, hiszen a vadon élő állatokkal 
vagy azok ürülékével találkozva 
olyan fertőzések érhetik, amelyek 
ellen nincs védettsége. Ilyen például 
a vaddisznó által is terjesztett, ku-
tyáknál végzetes betegséget okozó 
Aujelszky-kór vagy a különböző 
férgességek, amelyek a gazdára is 
átterjedhetnek. Arról nem is beszél-
ve, hogy a vaddisznó rátámadhat az 
őt hajtó és ugató kutyára. A póráz 
alkalmazása tehát egyaránt érdeke 
az ebnek és a gazdájának.

 Aki kutyát tart, arról alapvető-
en feltételezhető, hogy a vadállato-
kat is kedveli, és nem akarja, hogy 
bajuk essék. Már csak ezért is fon-
tos az erdőben a kutya szorosabb 
felügyelete.

– Kevesen tudják, hogy különö-
sen az őzek között okoz minden 
évben elhullást, hogy a sétáltatott 

vagy rövid időre elkóborló kutyák 
meghajtják őket. Ilyenkor autó alá 
kerülnek, vagy kerítésnek szalad-
nak, de tél végén az is előfordul, 
hogy végelgyengülésben halnak el. 
Különösen gond ez az ellési idő-
szakban. napi négy-öt „kergetőzés” 
egy vemhes őznek ebben az idő-
szakban bizony komoly megpróbál-
tatás. A kutyák emellett elfoglalják 
a vadon élő állatok elől azt a mara-
dék életteret is, amit mi, emberek, 
meghagytunk nekik. szaglásuk se-
gítségével megtalálják, felzavarják 
a vadak búvóhelyeit, ahol azok a 
pihenőjüket töltik. 

➜ Puskás attila. 

elvileg Kilőhető 
A KóBor eB
Bár a vadászati törvény 
értelmében a vadállomány 
védelme érdekében a 
vadat űző vagy támadó 
kutyát a vadász elejtheti, 
a látogatott parkerdőkben 
ezzel a lehetőséggel nem 
élnek. 
– A pesti oldal erdeiben 
egyébként sem a 
Pilisi Parkerdő zrt. a 
vadgazdálkodó, ezért a 
munkatársai semmilyen 
körülmények között 
nem emelnek fegyvert 
a kerületi erdőkben 
gazdátlanul megjelenő 
ebekre – mondta Kovács 
Ferenc.



KUTyÁVAL AZ eRDŐBen
Felelős gazda nem engedi el a kedvencét
megkezdődött az őszi kirándulószezon, és ez évről évre ma-
gával hozza a kutyások és a kutya nélkül kirándulók közti el-
lentéteket. A Pesten talán a legtöbb zöldterülettel rendelkező 
Xviii. kerületre ugyanúgy jellemző ez, mint a budai hegyekre. A 
kirándulók közül sokan félnek a kutyáktól, főként a rossz hírű, 
harci kutyának ismert vagy annak vélt fajtáktól. 
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okTóberben 
Újra vigadunk!

Kiváló hazai kézműves termékek és szórakoztató prog-
ramok egy tarka vásári sokadalomban – ez a lényege a 
Pestszentlőrinci vasárnapi vásári vigadalomnak, amely 
idén október 13-án várja az érdeklődőket.

− Országos lett a hírünk. Kézművesek már az előző években is ér-
keztek hozzánk az ország legkülönbözőbb pontjairól, de ettől az év-
től már a regionális sajtó és média is ajánl bennünket – mondta el 
Pethő Ágota, a Bókay-kertben három éve meghonosított Vasárnapi 
Vásári Vigadalmat szervező Zöld sorompó egyesület elnöke.

A vigadalom filozófiája egyszerű: találkozzon a kézműves ter-
melő vagy művész úgy a vásárlóival, ahogyan régen – közvetlenül, 
egy kiadós vásár keretében. A Zöld sorompó egyesület a kézmű-
ves szervezetek segítségével a szakma legjobbjait látja vendégül már 
harmadik éve.

− És évről évre több a kifejezetten kerületi piacozónk – árulta el 
büszkén Pethő Ágota.

A termékek mellett számos kelléke van egy sikeres vásárnak. 
Tudják ezt a szervezők is, ezért hívták meg harmadszor is kikiál-
tónak a mesterséget jól ismerő gyönyörű Zsigát, aki idén szűkebb 
pátriája, a Hajdúság mestereit, művészeit is elhozza magával.

erős a sport- és a kulturális kínálat is: a korábban már sikerrel 
szereplő Béri Balogh Ádám Barantacsapat és a Kassai Íjásziskola 
ismét tart bemutatót és képzést, s a szeredás együttes több prog-
rammal is a közönség elé lép. eljön a Felszállott a páva két döntő-
se, a kerületi művészek közül pedig a sonore Vegyeskar és a Tébláb 
táncosai.

A Bókay-kertben október 13-án 9 órakor kezdődő rendezvény 
karitatív célokat is szolgál: a Vakok Állami Intézetének alkotói mo-
zaikgyertyákat és szőtteseket árulnak, amelyek bevétele az intéz-
ményt támogatja. Remélhetőleg tehát rájuk is igaz lesz a Vasárnapi 
Vásári Vigadalom szlogenje: Tessék, tessék, jó portéka, nincsen an-
nak maradéka!

➜ K. gy.

szüreT 
pesTszenTimrén!

A zuhogó esőben is rendkívüli sikert arató lecsófesz-
tivál után szüreti fesztivállal és almaakcióval várja az 
érdeklődőket október 19-én az imrei termelői piac.

szőlőpréselés, taposás, mustkészítés – még a született városiak is 
tudják, hogy ezek a borkészítés egyes állomásai. A született városiak 
közül azonban kevesen vannak, akik ki is próbálhatták ezeket a ne-
héz, mégis szép munkákat. erre most mindenkinek lesz lehetősége. 
A pestszentimrei termelői piac szervezői ugyanis – miután szeptem-
beri lecsófőző versenyükkel a zuhogó esőben is sikert arattak – úgy 
döntöttek, hogy szüreti mulatságba invitálják a piac látogatóit.

− sokan próbálják ki szívesen a borkészítés munkafolyamatait, 
erre lesz most alkalom – mondta Kaszás Attila főszervező. – szeret-
nénk, ha az egész család jól érezné magát ezen a szombat délelőttön, 
ezért egy kisebb fesztivált kerekítünk az árus standok és a szüretet 
idéző munkálatok köré. Kézművesek segítenek majd a gyerekeknek 
nemezelni, kosarat fonni, fűzfasípot készíteni, bodzapuskát faragni.

Az is jól jár, akit ezen a napon nemcsak a szőlő, hanem például 
az alma is érdekel.

− Rendkívüli lehetőséget kínálunk a vásárlóknak: egyszerre hat-
hét különböző fajta almát vehetnek majd frissen, közvetlenül a ter-
melőtől, ráadásul kilónként mindössze 100 forintos áron – közölte 
a jó hírt Kaszás Attila.

A szüreti fesztivál és vásár október 19-én várja az érdeklődőket 
a termelői piacon, a Pestszentimrei sportkastély melletti területen. 
Maga a piac a szokott módon már 6 órától nyitva lesz, a programok 
pedig 8 órakor kezdődnek.

➜ K. gy.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 4. 16 óra: Bujtor Beatrix és Papp 
Krisztina kiállításának megnyitója
Október 4. 20 óra: Évadnyitó buli olasz módra. 
Olasz ételek, olasz italok, olasz slágerek! 
Zenél a Főnix Zenekar. Belépőjegy: 2000 Ft, 
vacsoralehetőség 1990 forintért.
Október 5. 15 óra: Számít6sz rám! – 
klubfoglalkozás
Október 9. 17 óra: Kreatív kuckó – 
textilvirágok, kitűzők, kiegészítők készítése. 
Részvételi díj: 600 Ft.
Október 14. 19 óra: Zorán-koncert. 
Belépőjegy: 4600 Ft.
Október 19. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Október 19. 17.30: Kézműves-foglalkozás 
Gattyán Ágnes népi iparművész vezetésével.
Október 19. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Október 20. 15 óra: Színház vagy szex – 
vígjáték két részben, 16 éven felülieknek. 
Belépőjegy: 2200, nyugdíjasoknak: 1500 Ft.
„Más-kép-mű-hely” néven játékos önismereti 
foglalkozássorozat indul. A felnőtteknek szóló 
programsorozat során drámapedagógiai 
módszereket és kreatív kézműves technikákat 
is alkalmazunk. A programot Tósoki Anikó 
előadóművész, pedagógus, mentálhigiénés 
szakember és Kaltenecker Erika kézműves 
vezeti. A foglalkozások péntekenként 17.30 
és 19.30 között lesznek. Részvételi díj: 5000 
Ft/hónap (4 alkalom). Előzetes jelentkezést 
kérünk!
„Rózsa-szín” címmel személyiségfejlesztő 
drámacsoport indul gyermekeknek. A 
szombatonként 11 órától tartott foglalkozásokat 
Tósoki Anikó előadóművész, pedagógus, 
mentálhigiénés szakember vezeti. Részvételi 
díj: 3000 Ft/hónap (4 alkalom). Előzetes 
jelentkezést kérünk!
Zumba, zsírégető torna, a New Dance World 
és a Magic Dance tánciskola a Rózsában. A 
részletekről az elérhetőségeinken kérhetnek 
felvilágosítást.
A részletes programról érdeklődni lehet 
személyesen a művelődési házban vagy az 
intézmény honlapján.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 órától 19 
óráig, illetve a rendezvényekhez igazodva 
hétvégén is.

4seAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

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

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 4. 14 óra: Tanévnyitó össznépi 
vigadalom Pestszentimrén a Bókay Árpád 
Általános Iskola szervezésében
Október 5. 9 óra: Kangaroo Fitt-nap
Október 12. 18 óra: PLER-Budapest–MKB 
Veszprém férfi NB I-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 5. 13.30-tól a Cartoon Heroes férfi és 
női floorball-csapatának bajnoki mérkőzései
Október 6. 14 óra: Idősek világnapja 
rendezvény
Október 13. 16 óra: PLER-Budapest 
II–Balmazújváros férfi NB I/B-s bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Október 19. 13 óra: Nemzetközi táncfesztivál
Október 20. 15.30: a Cartoon Heroes női 
floorball-csapatának bajnoki mérkőzése

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 15. 14 óra: a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület irodalmi klubja
Október 15. 17 óra: Pasztelldal – Garamvölgyi 

Béla festőművész és Huller Ágoston 
képzőművész közös kiállításának megnyitója 
a Galéria 18-ban. A tárlat október 31-ig 
tekinthető meg.
Október 17. 17 óra: Előadás az egészséges 
életmódról. Tervezett témák: ízületi betegségek 
és étrend, a mozgásszervi problémák 
és a táplálkozás kapcsolata, a porcépítő 
hatóanyagoktól a lúgosításig.
Internet-felhasználói tanfolyam indul a 
könyvtárban, 20 órában, délelőttönként 9–13 
óráig. Első csoport (haladó): november 4., 
11., 18., 25., december 2. Második csoport 
(kezdő): november 6., 13., 20., 27., december 
4. Jelentkezni október 8-tól lehet személyesen, 
a részvételi díj befizetésével. Részvételi 
díj: beiratkozott olvasóknak 110 Ft/óra, 
regisztráltaknak 110 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Október 9. 14 óra: Kézműves-foglalkozás – 
bagolykészítés
Október 11. 17 óra: Mesekuckó – Bakó Dóra 
bábozik

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Október 9. 16 óra: Receptcsere
A könyvtárban az év végéig folyamatosan 
látogatható a Gárdonyi Géza emlékére 
összeállított kiállításunk, valamint a kerületi 
óvodák a kezdetektől című kiállítás.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 5. 9 óra: Kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, délután kézműves foglalkozás
Október 5. 16 óra: Mulassunk együtt! A Marsai 
Dalkör zenés-táncos-műsoros délutánja
Október 6. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 7. 16 óra: az Ikrek Stúdió 
képességfejlesztő színi tanodájának nyitó 
foglalkozása 
Október 9. 18 óra: a Demokratikus Koalíció 
részéről Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök 
és országgyűlési képviselő tart tájékoztató 
fórumot
Október 11. 15 óra: Twist Olivér – színházi 
előadás a Theatrum Hungaricum előadásában
Október 12. 18 óra: Őrült nők ketrece 
– színházi előadás a Figurák társulat 
előadásában
Október 12. 9 óra: Kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, délután kézműves foglalkozás
Október 13. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 14. 18 óra: a Magyar festészet napja 
alkalmából a Városháza Galériában rendezett 
kiállítás megnyitó ünnepsége
Október 16. 18.45: Zumba Nikivel
Október 17. 14 óra: Fehér asztalnál – NYÉVE-
összejövetel
Október 18. 18 óra: a Magyar festészet napja 
alkalmából a kerületi festőművészek A tükör 
című közös kiállításának megnyitó ünnepsége
Október 19. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Október 19. 9 óra: Kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, délután kézműves foglalkozás
Október 20. 10 óra: Csoki koncert – zenei 
ismeretterjesztő előadás, játék és muzsika 
60 percben
Október 20. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Ismét várják az érdeklődőket a közösségi 
házban tartott tanfolyamok: Akrobatikus 
rock and roll, Ritmikus gimnasztika, Kolibri 
Táncegyesület, Capoeira, Country Six Rebels, 
Break, Karda Bea Énekstúdió, Botafogo 
Táncegyüttes, Foltvarró kör. További információ 
a 291-6564 telefonszámon kapható.
Minden csütörtökön 17.30-tól ingyenes jogi 
tanácsadás a Kondor Béla Közösségi Házban.

városházA díszterem
városház utca 16.

Október 4. 17 óra: a Dél-pesti Sonore 
Vegyeskar hangversenye a Zene világnapja 
alkalmából
Október 15. 18 óra: a ZPE Liederschatz kórus 
hangversenye a Németszármazású Polgárok 
Egyesületének szervezésében

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu

gyujtemeny@pihgy.hu, pihgymuzeum18@
gmail.com
Állandó kiállítások: A pusztától a parkvárosig; 
A XVIII. kerület története. 
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés alapján. 
Kerületi iskolai csoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermekben, előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY telefonszámán. A 
kínálat megtekinthető a pihgymuzeum.gportal.
hu oldalon.
Lájkolja a gyűjteményt a Facebookon! 
Folyamatosan értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk képeket, videókat, 
helytörténeti érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, 
pénteken 9 és 14 óra között.
A gyűjtemény honlapja: www.muzeum18ker.hu.

rePüléstörténeti 
Kiállítóterem

üllői út 440.
(Delta Üzletház, I. emelet)
Ég és Föld – A polgári repülés és Budapest 
XVIII. kerülete címmel repüléstörténeti kiállítás.
A kiállítás október 31-ig tekinthető meg, 
csütörtöktől szombatig 10 és 18 óra között. 

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyeztetéssel.
A Tomory-teremben az Ady Endre Általános 
Iskola történelem szakkörének munkái 
tekinthetők meg Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múltunk emlékei címmel.
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam Kovács Márk, 
Tekes Sándorné, Zsebők Kornélia.
Nyitva tartás: kedden és szerdán 14–18 óra 
között.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken – 
Az Állami lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Az ősszel még továbbra is külső helyszíneken 
várjuk programjainkra az érdeklődőket.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 56–60.):
Bajnokok tánciskolája a Studio 2000 
Táncsport Egyesülettel minden vasárnap. 
10 órától manócsoport, 11 órától step by 
step 6–10 éveseknek, 14 órától ificsoport, 
16 órától felnőttcsoport, 18 órától táncklub 
versenyzőknek.
Szerdánként 19 órától salsaoktatás.
Nosztalgia táncklub kéthetente szombaton 
15–19 óráig a Magic duóval. Belépőjegy: 
500 Ft.
Zumba kedden és csütörtökön 19.15-től. 
Belépőjegy: 700 Ft.
Borostyán Gondozási Központ (Címer utca 88.):
Október 3. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Október 9. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Október 15. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Tervezett téma: lelki betakarítás. Előadó: 
Halász Aranka.
Október 16. 17.30: Kertbarát klub. 
Téma: őszi munkák és betakarítás, 
növénykülönlegességek. Előadó: Gyócsi Zoltán.
Október 17. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Néptáncoktatás a 4–8 éves korosztálynak 
Kováts Judit néptáncpedagógus vezetésével. 
Részvételi díj: 2000 Ft/hó. 
Októbertől minden pénteken klasszikusbalett-
foglalkozás. Előzetes jelentkezést kérünk!
A La Stella Énekstúdió 10 éves kortól várja 
a jelentkezőket. Előzetes jelentkezés Zorn 
Erzsébet korrepetitor-művészeti vezetőnél a 
06-70-943-0869-es telefonszámon vagy 
a PIK telefonszámain, illetve e-mailben: 
zornerzsebet@citromail.hu; pikhaz@pikhaz.hu. 
Írásos jelentkezéskor rövid bemutatkozást és 
elérhetőséget kérünk.
Szenczi-Molnár Albert Református Általános 
Iskola (Nagykőrösi út 55–57.)
Október 11. 16.30: Családi táncház és népi 
játszóház. Belépőjegy: gyermekeknek 500 Ft, 
felnőtteknek 800 Ft.
Néptáncoktatás és táncház felnőtteknek 
októbertől szerdánként 18 órától. Előzetes 
jelentkezést kérünk.

Októbertől városi séták, amelyeken 
megismerhetők Budapest rejtett építészeti és 
múzeumi kincsei.
A Pestszentimrei Sportkastélyban Baba-dúdoló 
és Maszat-kuckó foglalkozások. Érdeklődni a 
PIK Ház elérhetőségein lehet.
A programokról bővebb információért 
érdeklődjön személyesen az Imre-Pont-
irodában (Bányai Júlia u. 23.), telefonon 
(291-9202), illetve keresse műsorfüzetünket, 
látogassa meg weboldalunkat (www.pikhaz.
hu) vagy Facebook-oldalunkat (www.facebook.
com/pikhaz). 

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Október 7-én délután KRESZ-tanfolyam indul.
Október 11-én tartja következő összejövetelét 
a Barangoló-kör.
Október 19. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Téma: szüret, ősz, Halloween.
Kézimunka szakkör csütörtökönként 17 órától. 
Nyugdíjas klub csütörtökön 14–17 óráig.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10–19 óráig, 
szombaton 9–12 óráig a PIK Ház felújítása 
alatt a fenti címen!
Internet, fax, fénymásolás, szkennelés, 
nyomtatás.

PolgároK házA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: szerdán 9–14 
óra között. A jogi tanácsadás szünetel.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Október 3. 18 óra: a Nemzeti estek 
programsorozat vendége Bogár László 
közgazdász

Könyvtári naPoK
Országos Könyvtári Napok Pestszentlőrincen 
 „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” 
címmel október 7. és 13. között rendezik meg 
az Országos Könyvtári Napokat. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi 
főkönyvtára (a Lőrinci Nagykönyvtár) a 
rendezvénysorozat keretében a következő 
programokkal várja az olvasókat és az 
érdeklődőket.
Október 8. 15 óra: Író-olvasó találkozó Finy 
Petrával
Október 10. 15 óra: Felesleges karmester. 
Közreműködik a Divisi Kamarazenekar, 
vezényel és a műsort vezeti Dinya Dávid.
Október 11. 16 óra: Családi társasjáték-
bajnokság
Október 13. 11 óra: Az elvarázsolt fazék, avagy 
mesék a konyhából címmel a Batyu Színház 
mesés-főzős tárgybábos előadása
Október 13. 12 óra: a Mese a furfangos 
betűről… című mesepályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése és díjkiosztása.
Október 13. 13.30: a „Könyvtár barátja” díj 
átadása

fedezzüK fel 
KárPátalját! 

A NATIK október 31. és november 3. között 
négynapos kirándulást szervez Kárpátaljára. 
Az előzetes tervek szerint a program része lesz 
Munkács, Beregszász, Tiszaújlak, Técső, az 
Európa földrajzi közepét jelző oszlop, valamint 
a Vereckei-hágó. A részletes programról 
érdeklődni és jelentkezni a 291-0666-os és a 
+36-20-524-3043-as telefonszámon lehet.

Pályaavató focival

A magyar labdarúgó-szövetség 
országos pályaépítési programja 
keretében valósult meg a thököly 
úti műfüves futballpálya, amelynek 
ünnepélyes átadása október 18. 
15 órakor lesz az mlsz, a kerületi 
önkormányzat vezetőinek és a 
kerülethez kötődő válogatott 
labdarúgók valamint olimpikonok 
közreműködésével. 
Az ünnepélyes átadót követően 
óvodás futballbajnokságot 
és kispályás labdarúgótornát 
tartanak. A résztvevő csapatok: 
az mlsz se, az mlsz-válogatott, 
a Xviii. kerületi önkormányzat, 
a Parlamenti válogatott,          a 
szAC, a PsK, a színész-
válogatott, az FtC-öregfiúk, a 
székely válogatott.
A programokra mindenkit 
szeretettel várnak.

Programok
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� szep-
tember 
harmadik 

vasárnapján, 22-én 
harmadik alkalom-
mal rendezték meg 
a Bókay-kertben 
a sportízelítőt, 
amelynek jegyében 
minden a sportról 
szólt. az esemény-
re kilátogatók, mint 
eddig mindig, nem 
csupán kóstolót 
kaptak a szám-
talan sportágból 
és bemutatóból, 
de bőséggel jól is 
lakhattak azokkal. 
kicsik és nagyob-
bak, lánykák és 
srácok, hölgyek és 
urak egyaránt.

 
Az önkormányzat nem csupán 
szavakban sportol, hanem tet-
tekkel is, szeptembertől ugyanis 
két referens is figyel a kerületi 
sportéletre.

él a sátortáBor
Eszes János, a kerület egyik új 
sportreferense a sportízelítő 
előtti héten attól tartott, hogy a 
gondosan felépített sátrakat el-
fújja majd az őszi szél.

nos, szerencsére minden 
maradt a helyén, mert sem szél, 
sem eső nem zavarta meg a ren-
dezvényt.

– Már kora reggel éreztem, 
„nyerni fogunk”, mert látni való 

volt, hogy velünk lesz az időjárás. 
Most meg már él a sátortábor. A 
negyvenkettőből harmincötben 
kerületi sportegyesület mutat-
kozik be. ez a szám magasabb a 
tavalyinál, jelezve, hogy a lőrin-
ciek és az imreiek közül egyre 
többen fordulnak a sport felé, 
mert lassacskán rájönnek: lehet 
akár sokáig is élni sport nélkül, 
de minek? – tette fel a költői 
kérdést a „civilben” úszóedző 
és egyesületi elnök eszes János, 
hogy aztán már menjen is, mert 
ezen a napon tíz is kevés lett 
volna belőle.

„(s)Portékák” 
a sátrakBan
Annak a bizonyos sátortábor-
nak a forgatagában bizony ész-
nél kellett lennie annak, aki 
látni akarta, ki hol kínálja a „(s)
portékáját”.

Az egyik oldalt a küzdőspor-
tosok vették birtokba. Ott vol-
tak Juhász József már tavalyról 
ismert sOFI-s cselgáncsozói, 
akárcsak a tékvandósok, az eu-
rópa-bajnok és Világkupa-győz-
tes mesterük, Pataki Krisztián 
vezetésével. Most is népszerű 
volt az íjászat, a Robin Hood-
utódok próbálták utánozni a 
nottinghami erdők királyát. 

Csúcsforgalom volt a futball-
sátrak előtt is, ahol a PsK és a 
sZAC vezetői tanítgatták a kicsi-
ket, hogy egyszer legalább a kö-
zelébe érjenek azoknak, akiknek 
hetente szurkolnak a képernyőn. 
A nagyszínpadon egymást kö-
vették a táncos lábú és akroba-
taügyességű lánykák, akik úgy 
szaltóztak, pörögtek, forogtak, 

hogy annak már a látványába is 
bele lehetett szédülni. 

szájat tátva nézhették a fiata-
lok kerületünk egyik sportbüsz-
keségét, a szép jövő előtt álló 
teniszezőt, Valkusz Mátét is, aki 
az eddigi pályájáról mesélt az őt 
hallgatóknak. elmondta, hogy 
októberben legalább egy hétig 
nem a padot koptatja majd a lő-
rinci sportgimiben, hanem egy 
szicíliai tornán próbálgatja az 
ütője húrját. Lehet utánozni! 

Elfáradni tilos!
A tudomány is helyet kapott 
az egyik sátorban. A Testne-
velési egyetem, a TF költözött 
be abba. Dr. Petrekanits Máté 
„sportélettanász” vezetésével 
vizsgálatokat és felméréseket vé-
geztek, mert tudnivaló: a szürke-
állomány és a tökéletes egészség 
nélkül ma már az eredmények is 
megrekednek a szürkeségben.

elnézve Varga Juditot, a má-
sik új sportreferenst, biztosak 
lehettünk abban, hogy estére 
vagy húsz kilométer benne lesz 
a lábában. (Bizonyára volt is.)

– ez a nap erről szól, öröm-
mel tesszük a dolgunkat. Ha 
körülnéz az ember, látja, milyen 
sokakat érdekel a sport, mennyi-
re hozzátartozik ez a fiatalok és 
a családok mindennapjaihoz. ez 
pedig kizárja azt, hogy akinek 
a sport a munkája, elfáradjon 
– mondta a hölgy, aztán alátá-

masztva a szavait, már ment is a 
tombolasorsoláshoz, ahol száz-
nál több értékes (és főleg spor-
tos!) ajándék várta a gazdáját.

Mi tagadás, Lőrinc sztárcsa-
patára, a tavaly még az FTC-
PLeR Budapest nevet viselő (az-
óta már csak PLeR-Budapest) 
együttesre az ősztől némileg ke-
vesebb figyelem jut, pedig ahogy 
mondani szokták, bajban ismer-
szik meg a barát. Tegyük hozzá: 
meg az igazi szurkoló…

Bennük bízik a csapat „sajtó-
sa”, Bayer Tamara, aki az egész 
napot a Bókay-kertben töltötte, 
hogy találkozzon a szurkolók-
kal.

– Most kell, hogy kiálljanak 
mellettünk, mert nagy szüksé-
ge van rájuk a csapatnak. nem 
kezdődött jól a szezon, de biztos 
vagyok abban, hogy a buzdítás 
pontokat jelenthet.

mEgízlElni, 
mEgszErEtni
Természetesen ott volt az ízelítőn 
Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter is, aki esztendőről esztendőre 
nemcsak tiszteletét teszi a ren-
dezvényen, hanem ki is próbálja 
a sportágakat. ezúttal Kucsák 
László alpolgármesterrel, ország-
gyűlési képviselővel vállalkoztak 
a kihívásra.

– Amikor két éve megren-
deztük az első sportízelítőt, 

nem gondoltam, hogy ennyire 
beválik, s ennyi család választja 
programjául. nem túlzás, hogy 
akár csak a márciusi utcai fu-
tóversenyt, ezt is a sajátjuknak 
érzik a kerületiek. Olyan „üzlet” 
ez, amelyiknek csak nyertese 
van, tehát érdemes belefektetni – 
mondta az alpolgármester.

nos, ebbe az üzletbe több ez-
ren szálltak be szeptember har-
madik vasárnapján, hogy aztán 
néhány év múlva akár a nem-
zetközi szintig jussanak el. Mert 
a sportízelítő arról is szól, hogy 
miként lehet majd egyszer nagy-
kanállal enni a sikert.

 Igaz ugyan, hogy a 29 éves 
Marosi Ádám munka nélkül van, 
de bizonyára örömmel vállalja 
ezt a státust, mert mint mond-
ta: „Rám fért a pihenő a kemény 
idény után. Volt európa-bajnok-
ság, volt világbajnokság, úgyhogy 
fizikailag is, fejben is elfáradtam. 
Most lubickolok a semmittevés-
ben. Bepótolom azokat a prog-
ramokat, amelyek elmaradtak, 
eleget teszek azoknak a meghí-
vásoknak, amelyeket nem tud-
tam elfogadni. A sport azért nem 
marad ki az életemből. szeretem 
a lovakat, így hát ezért eljárok lo-
vagolni. Megnyugtatnak, kikap-
csolnak.”

szóba került a tajvani vb, 
amelynek első felvonása csapni-
valóan sikerült Marosinak és a 
csapatnak is. ezért is ér akár két 
aranyat a váltóban nyújtott telje-
sítmény. 

„Csak nem köszönhettünk el 
a sikeres európa-bajnokság után 
egy csapnivaló vb-szerepléssel? 
szavak nélkül is tudtuk, éreztük 
a feladatunkat, így mindhárman 

mentünk, mint az oroszlánok.”
egy ismert arcnak mindig van 

kötelezettsége, hiszen felismerik, 
szeretik. A szűkebb pátriájában 
még inkább igaz ez.

„Itt nőttem föl. Utána elkerül-
tem a kerületből, de most megint 
itt lakom. Röviden csak annyit: a 
szívem csücske ez a hely, ezért a 
lehető legkomolyabban veszem, 
hogy én lettem a kerület arca.”

Mint kerületi embert, Ádá-
mot nem lehet eladni Lőrincen. 
Ismeri az embereket, ismeri az 
utcákat.

„Ha olyan szemüveget veszek 
fel, amelyen keresztül a kerület 
iskoláit látom, akkor azt mond-
hatom, hogy sok jó ilyen van, 
s hallom, most indítottak egy 
sportgimit is. ennek örülök, mert 
végre kezdenek rájönni Magyar-
országon is, hogy az egyik leg-
nagyobb kincsünk az egészség, 
aminek megőrzéséhez nagyban 
hozzájárul a sport. nem akarok 
én üzenni senkinek, de azt azért 
elmondom a fiataloknak, hogy 
ragadják meg az alkalmat, hasz-
nálják ki, hogy manapság kiváló 
lehetőségek nyílnak arra, hogy 
sportos, egészséges életet élje-
nek.”

Ádám közeli tervei mi másról 
szólnának, mint az öttusáról?

„Októberben folytatódik a 
verkli, egyelőre csak könnyedén. 
Tápiószentmártonba utazik a vá-
logatott keret, s könnyű edzések-
kel meg sok lovaglással kezdjük 
hangolni magunkat a követke-
ző szezonra. Hogy milyen hely 
Tápiószentmárton? Akár hiszi, 
akár nem, amikor a lovak meg-
látják, hogy oda érkeztünk, rög-
tön jobb lesz a kedvük.”

ezreK Programja volt a sPortÍzelÍtő 

„mUnKAnélKüli” A Kerület ArCA
ott volt a Bókay-kertben a kerület új arca, az olimpiai 
bronzérmes öttusázó marosi ádám is, aki a PlEr-t elhagyó, 
Vácra igazoló kézilabdázó, lendvay Péter helyét vette át.
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A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

VÁRnI KeLL 
MÉg AZ eLsŐ 
gyŐZeLeMRe

 
sejthető volt, hogy izzadságos szezon vár a meg-
gyengült, újjáalakított Pler-Budapestre. A fúzió 
megszűnte után sokan távoztak, így senkinek sem 
lehettek vérmes reményei. A tények igazolták ezt, hi-
szen az első öt fordulót követően még pont nélkül áll 
zsiga gyula együttese. A legutóbbi három mérkőzé-
sen sem sikerült a pontszerzés, így a folytatás sem 
lesz könnyű.

 
Amint arról beszámoltunk, az első és a második fordulóban egy-
egy hazai, illetve idegenbeli meccs várt a csapatra – sajnos siker 
nélkül. Az első körben a Vác volt az ellenfél hazai pályán, a má-
sodikban a győr, idegenben.

ezután hazai találkozók következtek, s bízni lehetett abban, 
hogy végre megszületik az első siker, és a győzelem adta lendület 
„elindítja” a csapatot. nos, sem győzelem, sem lendület, bár te-
gyük hozzá: az egységesebb és így esélyesebb Balatonfüred ellen 
az első félidőben egyenrangú ellenfél volt a PLeR. Meg is lett a 
jutalma, hiszen 12-12-es döntetlennel mehetett pihenőre a gárda. 
A második 30 percre azonban elfogyott a lendület, meg tán az 
erő is, így hatgólos vereség (23-29) lett a vége.

A negyedik fordulóban a gyöngyös következett, amely ellen 
májusban emlékezetes párharcot vívott az akkor még „komplett” 
lőrinci csapat. A három szoros összecsapás után az ötödik helye-
zést ünnepelhette az együttes, jogosan.

ezúttal fordult a kocka, a szerencse a vidéki csapat mellé állt a 
Lőrinci sportcsarnokban.

Lássuk, miként született meg a döntetlent ígérő vereség…
A zöld-feketék vezetéssel kezdték a találkozót (3-1), s ezután 

is egyenrangú ellenfélnek bizonyultak, hiszen 5-5 is állt az ered-
ményjelzőn. szabó kapus védéseinek köszönhetően végig sikerült 
szorossá tenni a félidőt. Még akkor is, ha a szünetre háromgólos 
előnnyel (12-9) mehetett az ellenfél.

A csapatunkban ezt követően is megvolt a tartás ahhoz, hogy 
visszakapaszkodjon. Auth duplájával kiegyenlítettünk, 14-14-re. 
Bár a gyöngyösiek játéka sem volt hibamentes, az ötvenedik perc 
táján mégis háromgólos volt az előnyük. ekkor sajnálhattuk iga-
zán, hogy Hudák és Vancsics is kihagyott egy-egy hetest.

A közönség támogatásával sikerült a kisebb csoda, és az utol-
só percben döntetlen (21-21) volt az állás.

Ám ekkor jött az, amitől eltekintettünk volna…
Fél perc volt hátra, amikor egy hiba miatt az egy pont is el-

úszott: Kuzman szabálytalanságát – lévén hogy az utolsó percben 
történt – piros lappal büntették a játékvezetők. Az emberelőnyt 
kihasználta a gyöngyös, s 22-21-re nyert.

sokan osztották a csarnokban Zsiga gyula véleményét: a csa-
pat megérdemelte volna a pontszerzést.

(sokan osztották a csarnokban Zsiga gyula véleményét: a csa-
pat megérdemelte volna a pontszerzést.) 

nem volt öröm a szombati csurgói folytatásban sem. A PLeR 
súlyos, 18 gólos vereséget szenvedett. Igaz, a legelején 1-0-ra ve-
zetett, de aztán csak futott az eredmény után. A vége 36-18 lett a 
vidéki csapat javára.

nem volt boldog Zsiga gyula: „semmi sem jött össze. A kez-
dőjátékosaink fejben nem voltak a pályán, ami meghatározta a 
játékot. egyetlen pozitívum, hogy azok a fiatalok, akikből kulcs-
figurák lehetnek, sok időt tölthettek a pályán, így szokhatták a 
felnőtt bajnoki légkörét.” 

 eReDMÉnyeK
3. forduló: PLeR-Budapest–Balatonfüred 23-29 (12-12)

Lőrinci sportcsarnok 
4. forduló: PLeR-Budapest–gyöngyös 21-22 (9-12)

Lőrinci sportcsarnok 
5. forduló: Csurgó–PLeR-Budapest 36-18 (15-6)

Csurgói sportcsarnok

JóL TUsAKODIK 
A LŐRInC 2000 se

 
A lőrinc 2000 se összetett sportágakat művelő után-
pótlás korú versenyzői a lassan véget érő verseny-
idényben kéttusában és triatlonban versenyeztek a 
hazai viadalokon – kiválóan.

 
A „bemelegítő”, még májusban, a sport XXI. Aquatlon Országos 
Bajnokság volt. egerben Ürögi Zsófia, egyetlen másodperccel el-
maradva a győztestől, ob-ezüstöt nyert.

A következő hónapban előbb a tiszaújvárosi ranglistaverse-
nyen szerepeltek, nagyon is jól. Az újonc lányok futamát Ürögi 
Zsófia nyerte, a fiúknál pedig Kováts Bendegúz, legjobb 2005-ös 
születésűként, a nyolcadik helyen végzett. ezt követően a diák-
olimpia budapesti döntőjében öt érmet szereztek a „kétezresek”. 
Három aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot.

Június végén már a diákolimpia országos döntőjében bizo-
nyíthattak. Az igazoltak kategóriájában Ürögi Zsófia a második 
helyen futott be, míg Kováts Bendegúz ismét az első tízben vég-
zett. Az amatőr korcsoport aranyát Baier Kristóf vehette át.

A kéttusa Magyar Kupa-sorozat nyolc állomásából eddig he-
tet rendeztek meg. A döntő október 26-án lesz. Jóllehet ez csak 
az első idénye volt a kerületieknek ebben a sportágban, máris sok 
dobogós helyezést mondhatnak magukénak. egyéniben Ürögi 
Zsófia, ahol csak elindult, győzött, míg a fiúknál, a két évvel idő-
sebbek között, eszes János Márk nyújtott egyenletesen jó teljesít-
ményt. Az ifjú tusázó egyszer a dobogóra is felállhatott, a sorozat 
többi versenyén pedig az első hat között végzett. Kimagasló ered-
mény, hogy az F-kategóriás lány- és fiúcsapat minden alkalom-
mal dobogóra állhatott annak köszönhetően, hogy a csapattagok 
az első tíz között értek célba.

A Lőrinc 2000 se idei éremtermésére büszkék lehetnek az 
egyesületben dolgozók. Így fest: 8 arany, 3 ezüst, 6 bronz.

Már a bemelegítés is nagyon jó 
hangulatban folyt a golden Ace 
sport & Tennis Club salakos pá-
lyáin. A versenyre készülő gye-
rekek, fiatalok és idősebb teni-
szezők élvezték a jó időt. együtt 
végezték a tornagyakorlatokat, 
majd olyan elánnal vetették bele 
magukat a bemelegítő ütögetés-
be, hogy látszott, verseny nélkül, 
a játék öröméért is akár egész 
nap a pályán maradnának.

ÜnnEP Volt
A XVIII. kerületben nagy 
hagyománya van a speciális 
sportnak. A sOFI versenyzői 
rendszeresen érmekkel és él-
ményekkel megrakodva térnek 
haza a világ bármely táján meg-
rendezett speciális olimpiáról 
vagy egyéb versenyekről.

– ezek a fiatalok számos 
olyan problémával küzdenek a 
mindennapokban, amelyeket 
az ép társaiknak nem kell átél-
niük. Az őket nevelő pedagógu-
soknak, edzőknek is pluszener-
giát kell befektetniük, amikor 
velük foglalkoznak. Ugyanak-
kor a sport által ki tudnak telje-

sedni, mi pedig őket látva más 
dimenzióba helyezzük a saját 
problémáinkat – mondta Lévai 
István Zoltán alpolgármester. 
– A mai nap egy ünnep. Öröm 
látni, hogy együtt sportolnak, 
versenyeznek ép társaikkal 
azok, akiknek az életét végigkí-
séri valamilyen fogyatékosság, 
amely itt most egyáltalán nem 
számít. 

jöttEk 
mindEnHonnan
Jádi György, a Magyar speciális 
Olimpiai szövetség (MsOsZ) 
sportigazgatója a verseny meg-
nyitóján úgy fogalmazott, hogy 
ezen a napon mindenki átélheti 
azt az örömet, amit a nagyok, 
a profi játékosok érezhetnek a 
pályán. 

A profiként öt WTA-
tornagyőzelmet szerző Szávay 
Ágnes mellett együtt teniszezett 
a fiatalokkal a zenész, rádiós 
műsorvezető Várkonyi Attila, 
azaz DJ Dominique és Patkó 
Béla „Kiki”, az első emelet 
frontembere, aki előre elnézést 

kért a résztvevőktől tenisztu-
dása miatt, mondván, ne az ő 
játékát figyeljék, hanem inkább 
szávay Ágnesét.

A versenyen az MsOsZ tag-
szervezetei, intézményei által 
szabályosan benevezett, ver-
senyengedéllyel és sportorvosi 
igazolással rendelkező sporto-
lók vehettek részt. nemcsak a 
fővárosból, hanem többek kö-
zött győrből, szolnokról, sőt 
még Hódmezővásárhelyről is 
érkeztek játékosok.

örömtEnisz
A versenyt négy kategóriában 
hirdették meg. Volt nagypályás 
klasszikus egyéni teniszverseny 

haladó speciális olimpiai (sO) 
sportolóknak és nagypályás 
egyesített páros teniszverseny 
haladó sO-sportolóknak ép 
párokkal. Rendeztek play and 
stay narancspályás egyéni ver-
senyt középhaladóknak, vala-
mint play and stay pirospályás 
egyéni versenyt kezdőknek. 
Mint minden versenyen, ter-
mészetesen itt is hirdettek vég-
eredményt, de amint azt a játék 
kezdete előtt többször is hang-
súlyozták, ezen a napon min-
denki nyertes. Már csak azért 
is, mert az örömtenisz után 
mindenki kapott érmet, szala-
got és tárgyi ajándékot.

➜ Puskás attila

Amikor más dimenzióba kerülnek az ép emberek problémái

teniszünneP csaK 
győzteseKKel

szávay ágnest nagy örömmel fogadták a másigényű gyerekek

� csaknem 70 teniszező részvételével zajlott le a 
magyar speciális olimpiai szövetség országos te-
niszversenye szeptember 24-én a Bókay-kertben. 

a játékosokat ezúttal kegyeibe fogadta az időjárás, 
így napsütéses, igazi teniszidőben üthették a labdát a 
sztárvendégekkel, köztük szávay ágnessel, a szövetség 
sportági nagykövetével.

egy szerény világKlAsszis
szávay ágnes személyében világklasszis nagykövete 
van az msosz tenisz szakágának. az aktív játéktól 
visszavonult egykori teniszcsillag a gyerekek iránti 
nagy-nagy szeretettel vágott bele a feladatába.
– a zánkán rendezett nyári táborban már sok gyerek-
kel találkoztam. nagyszerű élmény volt velük dolgozni, 
tele voltak szeretettel, s éreztem, rendkívüli módon 
odafigyelnek arra, amit mondok. a feladatokat is a 
lehető legjobban igyekeztek megoldani, a fejlődésük 
látványos volt – mondta ágnes, aki szerényen, ám 
nagy örömmel beszélt az új feladatáról is. – azáltal, 
hogy a szövetség felkért szakági nagykövetnek, a 
mindenapjaim részévé vált, hogy foglalkozom ezekkel 
a fiatalokkal. Hamarosan szolnokon lesz a mostanihoz 
hasonló rendezvény, novemberben pedig a luxemburgi 
Európa-bajnokságra megyek a csapattal.
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Csodás élmények a másigényű gyerekekkel a speciális olimpiákonPortré

�
Bonis Bona – a 
nemzet tehetségeiért 
díj 2013 tavasza 

óta ad lehetőséget a 
tehetséggondozásban 
kiemelkedő munkát végző 
pedagógusok elismeré-
sére. kerületünk jó hírét 
más pedagógusok mellett 
miklósné malek Erzsébet, 
a sofi tanára, a magyar 
speciális olimpia gör-
korcsolya és rövidpályás 
gyorskorcsolya szakágá-
nak vezetője öregbítette, 
aki a kiváló versenyfelké-
szítő díjat vehette át. Vele 
beszélgettünk.

 

rótH ferenc   

 – A díj elnevezése, a Bonis Bona 
önmagáért beszél, mindent el-
árul.

– Ha lefordítja ezt a latin köz-
mondást, és az illik rám, akkor 
tényleg boldognak mondhatom 
magam. A teljes mondás úgy 
szól, hogy Bonis bona discere, 
vagyis jótól jót tanulni.

– Tehát öntől tanulták, tanul-
ják a gyerekek a jót. Hogyan ka-
pott hírt az elismeréséről?

– eszem ágában sem volt, 
hogy bárki is gondol rám, ami-
kor a nyári szabadságom alatt 
kaptam egy levelet, amiből meg-
tudtam, hogy mégis... nem is 
tudtam fölfogni a hírt, kellett 
egy kis idő, amíg magamhoz 
tértem a varázslatból.

más a sikEr ízE
– És kik „varázsolták el”?

– Két ajánlóm volt, az Életjel 
Alapítvány elnök asszonya, Csík 
Árpádné, valamint az iskolánk, 
a sOFI igazgatója, Batári géza 
gondolt rám. Hálás vagyok nekik 
ezért, bár úgy gondolom, semmi 
különlegeset nem tettem, csupán 
végeztem a dolgomat, felkészítet-
tem a görkorcsolyás és a rövidpá-
lyás gyorskoris tanítványaimat a 
versenyekre.

– De ezt biztosan jól végezte, 
ahogyan a mondás is árulkodik…

– Mondom, tettem a dolgomat, 
méghozzá nagy-nagy örömmel, 
mert higgye el, ezekkel a fiata-
lokkal más a siker íze, más érzés, 

amikor felállnak a dobogóra. 
    – Abban a kategóriában, ame-
lyikben önt díjazták, igen sok 
pedagógust ismertek el. Ez azért 
meglepő, mert egészen új díjról 
van szó. Gondolta volna, hogy 
ekkora lesz a ”tülekedés”? 

– Én csak annak örültem, 
hogy engem is szólítottak. A 
kiváló versenyfelkészítő díjat 
összesen 202-en vehettük át. 

Az érdeklődésre jellemző, hogy 
a másik két kategóriával együtt 
egy híján nyolcszáz volt a jelöl-
tek száma. 

olimPiai 
élményEk
– Az ember azt gondolná, hogy 
egy edző, sportszakember inkább 
az épek felé pillant, velük kezd 

dolgozni, velük akar sikeres len-
ni. Az ön figyelme miként fordult 
a speciális igényű gyerekek felé?

– szülés után otthon voltam 
a lányaimmal, majd állást kel-
lett találnom. napközis nevelő-
nek vettek fel a sOFI-ba. Itt és 
ekkor kerültem közel ezekhez a 
gyerekekhez, akiket egy pilla-
nat műve volt megszeretni. Aki 
nem dolgozott még másigényű 
gyerekekkel, az nem is tudja, 
mit jelent számukra a szeretet, a 
törődés. A sikerről meg a győze-
lemről nem is beszélve. Csodás 
élményeket élhettem meg velük 
a speciális olimpia nyári és téli 
világjátékain. Olyanokat, ame-
lyeket tényleg testközelből kell 
átélni és látni ezeknek az em-
berkéknek a boldogságát.

„sPéci” Húzások
– Mivel ezek a gyerekek speciális 
törődést igényelnek, feltehetően a 
velük kapcsolatos történetek sem 
hétköznapiak.

– Még ma is egyik ámulatból 
a másikba esem egy-egy „do-
básuk” után, amely sokaknak 
érthetetlen lehet, de az ő életük-
ben, hogy úgy mondjam, telje-
sen normális. Volt egy verseny, 
amelyen az egyik versenyzőm 
magabiztosan nyert. Várunk 
az eredményhirdetésre, s látom 
ám, hogy az én legénykém sír. 
Kérdem, mi a baj, mire elhüp-
pögi nekem, hogy minden este 
végignézi és -simogatja az ér-
meit, de egyetlen bronz sincs 
közöttük. Harmadik akart lenni 
a szentem, hogy legyen végre 
bronza is… Az sem volt akármi, 
amikor az egyik görkorcsolya-
edzésen időre mentünk. Fontos 
volt, mert valamilyen nemzet-
közi versenyre készültünk. Az 
én versenyzőm jól kezdett, jól 
ment, aztán az egyik pillanatról 
a másikra megállt, lement az út 
szélére, és nagyon nézett vala-
mit. Odamentem hozzá, hát, egy 
lepkét bámult, az kötötte le tel-
jesen a figyelmét. Más világban 
élnek ezek az emberkék. Olyan-
ban, amelyhez meg kell találni 
a kulcsot. Ha megvan, elmond-
hatatlan élmény velük a mun-
ka, ami nem is munka, hanem 
örömteli együttlét. Látja, ezért 
nem is értettem azon a nyári 
napon, hogy miért kapom én ezt 
az elismerést. De azért nagyon 
jólesett ám…

lepkéTől 
a bronzéremig
Malek Erzsébet örömteli együttléte a „speciális” gyerekekkel

malek erzsébetet még mindig képesek ámulatba ejteni sajátos világlátásukkal

Geburth Balázs, a pestszentimrei 
Ady endre Általános Iskola 5. 
osztályos tanulója első helyezést 
ért el általános iskolás kategó-
riában. Meglepő komolysággal 
beszélt hobbijáról, elképzelései-
ről és a szülei támogatásáról.

– Mesélj az alkotásodról…

– egy olyan szökőkutat sze-
rettem volna csinálni, amilyen 
senkinek sem jut az eszébe. Ami 
érdekes, feltűnik az emberek-
nek, és kitűnik a többi közül. 
Több ötlet is felmerült bennem, 
míg végül a vízalagút gondolata 
megszületett. A makettet egye-

dül készítettem, kevert techniká-
val. először kartonból kivágtam 
az alapot, majd ezt színeztem és 
díszítettem.

Városi csomó-
Pont
– Mit szólnál hozzá, ha megvaló-
sulna az elképzelésed?

– nagyon örülnék neki, ha az 
alkotásom a valóságban is elké-
szülne, mert én egy emlékezetes 
szökőkutat szerettem volna ter-

vezni, hogy az itt élők később ne 
csak azt mondják, hogy a Patika 
téren találkoznak, hanem azt is, 
hogy a szökőkútnál. ezen a he-
lyen beszélgethetnének, és én is 
szívesen találkoznék itt a bará-
taimmal a játszótér helyett.

– Szerinted fontos az, hogy a 
Pestszentimrén élők beleszólhas-
sanak abba, hogy hogyan néz ki 
a környezetük?

– Igen, az emberek szeretik, 
ha olyanná válhat a környeze-
tük, amilyen nekik is tetszik. ez 
a pályázat erre nagyon jó volt.

– Hogyan fogadta a családod, 
hogy első lettél?

– A szüleim nagyon örültek, 
amikor hazamentem, minden-
ki a nyakamba ugrott. Később 
elmentünk a Patika térre, hogy 
megnézzék, tényleg első lettem. 
egyáltalán nem számítottam rá, 
hogy nyerni fogok, eddig egy pá-

lyázaton sem értem el helyezést, 
de ez sosem vette el a kedvem. 
Az iskolában az osztályfőnök 
mindig szól, ha van pályázati 
lehetőség, és aki szeretne, az je-
lentkezik. Én úgy gondoltam, ez 
is egy jó alkalom, szórakozásból 
jelentkeztem.

Változó Világ
– Mi szeretnél lenni, ha majd 
nagy leszel?

– ezt a kérdést már nagyon 
sokan feltették nekem. elgon-
dolkozom, és mindig azt vála-
szolom, hogy majd egy-két év 

múlva megmondom. Folyama-
tosan változnak az elképzelé-
seim, de a képzőművészet na-
gyon fontos számomra. sokat 
makettezek és rajzolok, nagyon 
szeretek kézműves dolgokat 
csinálni, és később szeretnék 
ilyen területen továbbtanulni. 
Otthon egy egész szoba tele 
van efféle eszközökkel és kiegé-
szítőkkel. Boltban vásárolható 
maketteket is össze szoktam 
rakni, de a nagypapám segítsé-
gével a saját ötleteimet is meg-
valósítom.

➜ csernai

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!
 20 éve Pestszentimrén, Önökért!

1 pár szemüveglencsét �zet 2 pár vihet!!
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

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

Havi és napi kontaktlencsék
Varilux progresszív szemüveglencse AKCIÓ!
Akár 40.000.- Ft/pár  kedvezmény!!
A progresszív szemüveg mestere!

MAKeTTBŐL ÉPÜL A JÖVŐ

A Bonis BonA
az Emberi Erőforrások minisztériumának kezdeménye-
zésére írták ki a pályázatot, amelyet a magyar tehet-
ségsegítő szervezetek szövetsége bonyolított le. Három 
kategóriában 799 jelölés érkezett, s végül 437 pedagó-
gust ismertek el, akik pénzjutalomban is részesültek. a 
díjátadást a nemzeti színházban rendezték augusztus-
ban.

A Pestszentimre Jövőműhely egyesület ötletpályáza-
tot hirdetett a Pintér Kálmán szakrendelő előtti, ön-
kormányzati tulajdonban lévő terület szökőkúttal el-
képzelt látványtervének az elkészítésére. A pályázatra 
három kategóriában több mint 400 mű érkezett. 

Az AlKotásoK
geburth Balázs nyertes alkotása és a pályázatra be-
érkezett további művek október közepéig megtekint-
hetők a Pintér Kálmán szakrendelő falára kifeszített 
molinón és a Pestszentimre Jövőműhely egyesület 
hivatalos honlapján.




