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Ismét
gondoltak

l a p j a

Kucsák
László:
300 millió
fejlesztésekre

A következő hónapokban ismét lendületet
kapnak a fejlesztések,
így elmondhatjuk, hogy
nem telhet el úgy egyetlen év sem, hogy annak
során ne korszerűsödjék
a kerületi intézményhálózat, ezáltal élhetőbb,
biztonságosabb otthont
teremtve gyermekeinknek, unokáinknak.

az idősekre is
�

Őstermelőtől érkezik a XVIII. kerületbe
az a burgonyaszállítmány, amelyből
fejenként 15 kilogrammot kap valamennyi 65 éven felüli pestszentlőrincpestszentimrei lakos. Az önkormányzat
október 20–22-én osztja szét a 12 kamionnyi krumplit a mintegy 19 ezer érintett között.

Puskás Attila				
A kerületi önkormányzat évek óta kiemelten fontosnak tartja, hogy a közösség a lehetőségeihez mérten megbecsülje az idősebb nemzedékeket. Az
önzetlen segítségnyújtás okán minden
65 éven felüli polgár 15 kilogramm
burgonyát kap. Az önkormányzat az
ajándékkal segíteni akar az idős embereknek a beszerzésben, egyúttal enyhíteni kívánja az anyagi terheiket.
Az élelmiszerosztásokkal a városrész vezetői évről évre igazolják a hitvallásukat, miszerint elkötelezettek
az idősebb korosztályok támogatásában és segítésében. Annak érdekében,
hogy mindenkinek minél egyszerűbb
legyen az ajándék hazaszállítása, október 20. és 22. között négy helyszínen
lehet majd átvenni a személyre szólóan postázott utalványok alapján a burgonyát.
A krumplit a Kiskunlacházán élő
és gazdálkodó Rácz László szállítja,
aki valamivel több, mint 70 hektár
földterületen búzát és napraforgót is
termeszt.
– A zsákokban a Magyarországon
is nagyon elterjedt Desirée fajtájú
burgonya lesz. A felhasználhatósága
széles körű, mert főzésre és sütésre
is egyformán alkalmas. A hideget is
bírja. A panellakásokban való tárolás-

kor figyelni kell a csírázásra – hívta fel a figyelmet a
termelő, aki azt is elmondta,
hogy a gazdálkodás szeretetét
nagyszüleitől és szüleitől örökölte. – A feleségemmel együtt ebben
nőttünk fel. Sok munka és kitartás
kell ahhoz, hogy az ember ezt a munkát végezze, de a legfontosabb az, hogy
szeresse, amit csinál.
Ez a szeretet és hozzáértés gazdaságukon is meglátszik. Rácz László
közvetlen kapcsolatban áll a vetőburgonyát szállító termelővel, ami garantálja a megfelelő minőséget. A földeket a saját tervezésű öntözőrendszer
látja el vízzel, a termesztés során pedig a lehető legkevesebb permetszert
használják.
– Igyekszünk minél kevesebb vegyi
anyaggal dolgozni, ezért nem használunk például csíragátlót sem.
A betakarított termény két – ugyancsak saját tervezésű és építésű – hatalmas tárolóban vár az értékesítésre.
A modern zsákológépekkel könnyen
csomagolható a kívánt mennyiség,
és arra is ügyel a programozás, hogy
a szállítás során fellépő természetes
apadás miatt se érje kár a vevőt.
– A konkrét esetben ez azt jelenti,
hogy a 15 kilogramm krumpli nem
lesz fél vagy egy kilóval kevesebb,
amikor majd a burgonyaosztáson átveszik – magyarázta a termelő.

Hazai krumpli lesz
a nyugdíjasoknak
csomagolt zsákokban

Ezt azonban nem ajándékba
kapjuk, a befektetett munkát
számos példa igazolja. Az
elmúlt időszakban a korszerűsítési beruházások száma
növekedett. Intézményeink
magas kihasználtsággal
működnek, ezért nem
lehet elkerülni az épületek
állagának romlását, amin a
kerületben zajló fejlesztési
és felújítási munkákkal lehet
segíteni. Idén már több pestszentlőrinci és pestszentimrei
bölcsődét, óvodát és iskolát
korszerűsítettek, ám egy
újabb 300 millió forintos
támogatásnak köszönhetően
a hamarosan további négy intézmény újulhat meg kívülről
és belülről egyaránt.
Nemrég fejeződött be a
Vörösmarty iskola felújítása,
valamint a Nyitnikék óvoda és
a Csontváry iskola energetikai fejlesztése. Az újonnan
átadott intézmények minden
igényt kielégítő ellátást, oktatási és pihenési feltételeket
nyújtanak a gyerekeknek és a
pedagógusoknak.

Folytatás a 3. oldalon
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Az örökös gólkirály 2. és 6. oldal

A legendás labdarúgó, Deák Ferenc
nevét viseli a jövőben a Thököly úti
sportcentrum. Többek között erről
határozott szeptember 29-i ülésén
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete. A
testületi ülésen arról is döntöttek, hogy
a XVIII. kerület csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Itt a Gólyahír

4. oldal

Elindult az önkormányzat Gólyahír elnevezésű programja, melynek keretében
a baba születését követően az újszülöttek ellátásában alapvető eszközökből
álló ajándékcsomagot kapnak a szülők.
Évente 850-900 gyermek születik a
kerületben, s az első hónapok anyagi
szempontból is komoly próba elé állítják a családokat. Ilyenkor különösen jól
jön a segítség.

A reptér vonzása

5. oldal

Magyarország a rendszerváltozás óta
szeretné kihasználni földrajzi helyzetét,
hogy összekötő kapocs legyen Keletés Nyugat-Európa között a szolgáltatások, a logisztika és az innováció területén. Ezt a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtérhez köthető üzleti kaputérség
révén érhetjük el. Az utóbbi években új
távlatok nyíltak meg a repülőtéri régió
fejlődése előtt.

Nyugdíjas Akadémia

9. oldal

A hetedik szemeszter kezdődött meg a
XVIII. kerületi Nyugdíjas Akadémián, de
ezt megelőzően a legaktívabb hallgatók
„bemelegítésként” közös kiránduláson vehettek részt. A nyugdíjasok
nosztalgiavonattal utaztak szeptember
11-én a Nyugati pályaudvarról a festői
szépségű Dunakanyarba. Az előadások mindig szombati napon vannak, és
reggel 9-kor kezdődnek.

Pályaavatók

15. oldal

Az elmúlt hetekben három kerületi
általános iskolában tarthattak ünnepnapot a Magyar Labdarúgó Szövetség
pályaépítési programjának és a kerületi
önkormányzat támogatásának köszönhetően. Szeptemberben, illetve október
elején a Kastélydombi, a Kondor Béla
és az Eötvös Loránd általános iskola
diákjai gazdagodtak korszerű műfüves
labdarúgópályával.
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Közélet

A kerület
országgyűlési képviselője
Kucsák László
laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett
időpontban a fenti elérhetőségek
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek

Testvérvárosi kapcsolatfelvételről is döntött a képviselő-testület

A halhatatlan

gólkirály
Deák „Bambáról” nevezik el a lőrinci sportcentrumot

Ingyenes
Jogi tanácsadás

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

CSABAFI RÓBERT
Fidesz–KDNP
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20
óra között a Kastélydombi iskolában.

Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII.
Kerületi Hivatala

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

Városház u. 16.
tel.: 296-1450
Hivatalvezető:

FEHÉR GÁBOR

Hodruszky Csaba

MSZP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a
Darus utcai iskolában, minden hónap
3. péntekjén 16–18 óra között a
Gloriett iskolában. További pénteki
napokon az iskola előtt 16–18 óra
között, előzetes egyeztetés alapján.

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30–18, Sz.: 8–12
és 13–16, P.: 8–12
. ..............................................................................

Okmányirodai osztály

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

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

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

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

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

irodavezető

DÖMÖTÖR ISTVÁN

BAUER FERENC

aljegyző, irodavezető
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

Baier Tibor

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

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

dr. Hunyadkürti Szilvia

hivatalvezető
Okmányiroda:

dr. Lévai István Zoltán

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási
és Hatósági Iroda:

dr. Ternyák Péter Lajos

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

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

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

Észrevételeivel
keresse az irodákat:
296-1400
Gyámhivatal:

Ughy Attila

GALGÓCZY ZOLTÁN

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés és
időpontkérés a 296-1440-es
telefonszámon.

Batthyány u. 80.
Városház u. 16.
Időpontfoglalás
Tel.: 296-1453,
www.magyarország.hu
H. és Sz: 8–18, K.
és Cs: 7–16, P.: 8–12.
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733,
H. és Sz.: 8–12 és 14-18,
K.: 8–12 és 13-16, Cs.: nincs
félfogadás, P.: 8–12

Képviselői fogadóórák

FERENCZ ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

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

HORVÁTH ZSÓFIA

A folyamatosan fejlődő Thököly úti sportközpontot a kerület legendás csatáráról nevezik el

�

A legendás labdarúgó, Deák Ferenc nevét
viseli a jövőben a Thököly úti sportcentrum.
Többek között erről határozott szeptember
29-i ülésén Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete.
Puskás Attila		
A testület teljes egyetértésben
fogadta el Lévai István Zoltán
alpolgármester előterjesztését, amelynek nyomán a létesítmény neve Deák Ferenc
„Bamba” Sportcentrum lesz.
A névváltoztatásról szóló szavazáson jelen volt az örökös
gólkirály özvegye is.

Legendás
példakép
Az 1922-ben született Deák
Ferenc négyéves korától élt
Pestszentlőrincen, labdarúgó-pályafutását a Szentlőrinci
AC csapatában kezdte. Az
1945–46-os idényben 34 mérkőzésen rúgott 66 gólja azóta
is világrekord. Az előterjesztés
indoklása szerint a névadás-

sal az önkormányzat méltó
módon tudja népszerűsíteni
a sportot, ápolja a hagyományokat, és példaképet állít a
fiatalok elé.
– A tervek szerint a névadást követően, jövőre az
örökös gólkirály szobrának
ünnepélyes felavatása is megtörténne – tette hozzá még a
szavazás előtt Lévai István
Zoltán.

Még több
műfűves
Ugyancsak a kerületi labdarúgáshoz kapcsolódott az az
előterjesztés, miszerint az
önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség kilencedik
országos pályaépítési programja keretében újabb műfüves pályák építésére pályáz-

zon. A beruházást az MLSZ
az önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás keretében valósítaná meg.
A pályák létrehozásához a kerület 30 százalékos önrésszel
járul hozzá. Sikeres pályázat
esetén a Csontváry Kosztka
Tivadar Általános Iskolában,
a Pestszentimrei Ady Endre
Általános Iskolában, a Bókaykertben és a Gloriett Általános Iskolában egy-egy 20 x 40
méteres műfüves pálya épülne, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium pedig egy 12 x
24 méteres pályát kapna.

Fiatalok
támogatása
A testületi ülésen arról is
döntöttek, hogy a XVIII. kerület csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az első alkalommal
15 éve meghirdetett pályázat
révén eddig több mint 1600
szociálisan rászoruló fiatal
kapott összesen 96 millió fo-

rint értékű támogatást. A kerületi önkormányzat 2016-ra
10 milliós ösztöndíj-támogatási összeget irányzott elő.
Técső is
testvérváros
lesz
Az önkormányzat
képviselő-testülete
úgy határozott, hogy
a kerület testvérvárosi megállapodást
köt a kárpátaljai
Técső városával.
A két település a
gazdaság, a tudomány, a kultúra, az
oktatás, az egészségügy, a vallás, a
környezetvédelem, a
sport és a turisztika
területén működhet majd együtt,
kiemelt figyelmet
fordítva az ukrajnai
közösség európai
uniós felzárkózási
törekvéseire.
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Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KASSAI DÁNIEL
LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

KÁDÁR TIBOR
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában,
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30
között a Piros iskolában.

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

KŐSZEGI JÁNOS
Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

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

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

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

Torma Beáta
Fidesz-KDNP
06-20-223-8919
Minden hónap 1. szerdáján 18–19 óra
között az Eötvös iskolában.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Dinamikusan megújuló intézményhálózat Közélet
Folytatás az 1. oldalról
„Ahogy eddig, úgy a jövőben is
a lakosság és a kerület érdekeiért fogok dolgozni. Az intézmények korszerűsítése nemcsak
kerületünk megújulását, hanem
az itt élők jó közérzetét is szolgálja. A felújítások során mindig elsődleges szempont, hogy
a gyermekek jobb környezetben
tanuljanak és fejlődjenek, ami
a kerület lakosságának jövőjét
tekintve nem elhanyagolható
tényező. A kormánnyal való
együttműködés
eredményeként elnyert támogatásoknak
köszönhetően ismét elmondhatom, hogy a kitűzött célok – a
folyamatos egyeztetések, a hos�szú és kitartó munkafolyamatok
gyümölcseként – megvalósulnak” – mondta Kucsák László,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
országgyűlési képviselője.
Idén már több kerületi intézményt újítottak fel, aminek
során energiatakarékossá tették
a világítási rendszert, utólagos
külső hőszigetelést végeztek, és
korszerűsítették, illetve kicserélték a nyílászárókat. A felújításoknak természetesen nemcsak a gyermekek és a tanárok,
hanem a szülők is örülnek. Nem
vitatják: nagy dolog, hogy eddig több mint egymilliárd forint pluszforrást fordíthattunk
az intézmények átalakítására.
A fejlesztéseknek köszönhetően megújultak a fűtési és a
melegvíz-ellátó rendszerek, illetve napkollektorokat és napelemeket is beépítettek, aminek
hatását folyamatosan érzik és
élvezik a gyerekek. Az intézményekben megvalósuló energiahatékonysági beruházások során az épületek üzemeltetésével
járó rezsiköltségek folyamatosan
csökkennek.

Mindenki érezze
magát otthon
„A legfontosabb az, hogy mindenki otthon érezze magát a
lakókörnyezetében. A lakosság
bizalma számomra nemcsak
megerősítést jelent, hanem egyben felelősséget is, hiszen a kerület fenntartható fejlődése és az

„Munkánk
befektetés a
közös jövőbe”

Újabb támogatásból korszerűsödhet további négy kerületi intézmény
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gukban foglalni” – nyilatkozta
lapunknak az országgyűlési
képviselő.

Még több
korszerűsítés
Az elmúlt évek sikereit látva nem
kétséges, hogy a jövőben sincs
megállás, pihenés: az elkövetkező időszakban is folytatódik
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
közösségi tereinek megújítása.
Magyarország időszámításában új időszak kezdődött, amikor a kormány 2014. szeptember
11-én aláírta a következő hét
évre szóló partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal.
Ezzel formálisan kezdetét vette
az új, 2014–20-as fejlesztési időszak (Széchenyi 2020), amely
hosszabb távra biztosíthatja
Pestszentimre-Pestszentlőrinc
számára is a fenntartható növekedést. Egy hétéves uniós ciklus
kezdetén járunk, s az első pályázatok már október folyamán
elérhetővé válnak több mint 100
milliárd forintos keretösszeggel,
főként a gazdaság fejlesztésére.
A jövő tavasszal induló pályázatoknak köszönhetően további
150 milliárd forintos támogatásból még több energetikai
korszerűsítés valósulhat meg,
támogatva a továbbiakban is az
épületek hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint a villamos és vízhálózatok felújítását.
Újabb lehetőségek

Kucsák László: a 300 millió forintos támogatás újabb biztosítéka a kerület fenntartható fejlődésének, amelyért felelősséggel tartozom
új lehetőségek kialakítása iránti
elkötelezettségem napról napra
sok munkát igényel. Felelősséggel tartozom, hiszen mindan�nyian egy élhetőbb és fejlődő
kerületben szeretnénk élni”
– hangsúlyozta Kucsák László.
Ezt az elkötelezettséget jól bizonyítják az idei év eredményei is,

ugyanis több beruházás kezdődött el vagy fejeződött már be.
Nemrég ért véget a Vörösmarty iskola felújítása, valamint a
Nyitnikék óvoda és a Csontváry
iskola energetikai fejlesztése. Az
újonnan átadott intézmények
minden igényt kielégítő ellátást,
oktatási és pihenési feltételeket

nyújtanak a gyerekeknek és a
pedagógusoknak.
Az év lassan véget ér, de a
felújítások folytatódnak, hiszen
egy újabb forrás révén további
intézmények újulhatnak meg
hamarosan. „A hosszas előkészítő munka eredményeként
újabb 300 millió forintos vissza

nem térítendő támogatásban
részesült a kerületünk. Ennek
köszönhetően további négy intézmény újulhat meg európai
uniós forrásból. A beruházások
a Kastélydombi iskola, a Zenevár óvoda, a Szivárvány óvoda
és a Csibekas bölcsőde épületének rekonstrukcióját fogják ma-

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatok a
fejlesztések mellett újabb
lehetőségeket teremtenek majd a munkavállalók, illetve a vállalkozók
számára is, valamint
kiemelt hangsúlyt helyeznek az egészségnevelésre, a különféle
pedagógiai programok
felélesztésére, a tehetséggondozásra és
a szociális hátrányok
enyhítésére is.
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„Nagyszerű
Arad lett
a magyar Golgota
példa az
összefogásra”

Egyetlen beszédét őrzi egy gramofonfelvétel annak a Kossuth Lajosnak, aki –
mint arról írott források beszámolnak – kiváló szónoki képességével tömegeket
volt képes néhány perc alatt felbuzdítani a haza szolgálatára. Ezen a felvételen
hangzik el egy azóta sokszor és sokféle helyzetben idézett, alkalmazott kifejezés: magyar Golgota.

A szeptember 22-i európai autómentes napra időzített
rövid átadási ünnepség keretében vehették birtokukba az apróságok a Zöld Liget óvoda udvarán létesített
KRESZ-pályát.
A kellemes őszi napsütésben a
gyerekek izgalommal várták
az óvoda udvarán, hogy elkezdődjön a KRESZ-játszótér átadási ünnepsége, amelyen ők is
fontos szerepet kaptak.
Herpainé Ábrányi Dóra,
az óvoda vezetője üdvözölte a
vendégeket, majd megköszönte a Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft.
dolgozóinak és mindazoknak

a munkáját, akik segítettek a
pálya megvalósításában. Az
óvodavezető egy örömhírt is
megosztott az ünnepség résztvevőivel arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a Kerékpárosbarát munkahely 2015 megtisztelő címben
részesítette a Zöld Ligetet.
Galgóczy Zoltán alpolgármester elmondta, mennyire fontos,
hogy a gyerekek játékosan sajá-

títhassák el a közlekedés alapvető szabályait, és kiemelte, hogy a
KRESZ-pálya megépítése nagyszerű példa az összefogásra.
A Knorr-Bremse „Segítek, hogy
segíthess” jelszóval hirdetett
vállalati pályázatot, amelynek
keretében a karitatív szellemű
dolgozók vállalták, hogy szabad idejükben önkéntes munkával segítenek többek között
gyermekintézményeket. A cég
nyolcfős csapata az óvodával
egyeztetve építette meg a mini
KRESZ-pályát, sőt az anyagköltségeket is a Knorr-Bremse
fedezte.
Az ünnepi beszédet követően a gyerekek verssel fűszerezve mutatták be frissen szerzett
közlekedési ismereteiket, majd
kétkerekűre pattanva próbálták ki a pályát. Az „úton” akadt
még néhány szabálytalankodó,
de az óvodások a szituációs
gyakorlatokon keresztül biztosan hamar megtanulják, miként lehet biztonságosan áthaladni a gyalogátkelőhelyen, mit
jelent az elsőbbségadás, milyen
közlekedési táblákat kell ismerniük, hogyan és hol kerékpározhatnak.
Ê F. E.

Kossuth Aradot érti ezen, azt a várat, ahol
Haynau a szabadságharc alapos meggondolás
után kiválasztott tábornokait golyó, illetve kötél által kivégeztette.
Erre is emlékeztetett Galgóczy Zoltán alpolgármester október 6-án a Kiss Ernő tábornok
emléktáblájánál tartott kerületi ünnepségen.
És arra is, hogy a kivégzett honvédtisztek emlékezete éppen úgy nem halványult az elmúlt
166 évben, mint ahogy az ügy sem, amelyért
küzdöttek és mártírhalált haltak. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a szabadság és
az önálló döntés igénye töretlen a sokat megélt
magyarságban, amely ma sem tűri, hogy Bécs,
Brüsszel vagy éppen Moszkva diktáljon: saját
sorsának kovácsa kíván lenni.
Kiss Ernő altábornagyra itt, a kerületben –

a származása miatt – külön büszke az örmény
kisebbség. Magát a 48-as emlékművek között
kiemelkedően szépnek számító táblát is örmény
művész készítette.
Az önkormányzat nevében Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Lévai István Zoltán és
Galgóczy Zoltán polgármester koszorúzott,
őket a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői követték. Az emlékezés virágait helyezte el Kucsák László országgyűlési képviselő, továbbá a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. képviseletében Banyár
László vezérigazgató és munkatársai. Koszorúval tisztelegtek a kerületi társadalmi és civil
szervezetek, vállalati közösségek és magánemberek is.
Ê (kgy)
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Közélet

Elindult az önkormányzat babaprogramja

Diákavató

A Csontváry iskola október 2-án duplán ünnepelt: egyrészt hagyományos
diákavatón vettek részt a gyerekek,
másrészt birtokba vehették a kívülbelül megújult intézményt.

Megérkezett a Gólyahír-csomag

Elindult az önkormányzat Gólyahír elnevezésű programja, melynek keretében a
baba születését követően az újszülöttek ellátásában alapvető eszközökből álló
ajándékcsomagot kapnak a gyermeket vállaló szülők.

Az 56-os
forradalomra
emlékezünk

Több helyszínen is tartanak megemlékezést a XVIII. kerületben az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseinek
tiszteletére. Pestszentimrén a Hősök terén október 21-én 17 órakor kezdődik az
emlékműsor és a koszorúzás a Táncsics
Általános és Német Nemzetiségi Iskola
diákjainak közreműködésével.
A központi megemlékezést másnap,
október 22-én, ugyancsak 17 órakor tartják, a Béke téri kopjafánál. Az ünnepi
szónok Krisár Miklós nyugállományú alezredes, 56-os túlélő lesz.

A rendezvényen Miklósné Bankó Ilona, a
Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola igazgatója üdvözlő szavait követően Kucsák
László országgyűlési képviselő, Galgóczy Zoltán
alpolgármester és Havasi Zoltán önkormányzati
képviselő köszöntötte a gyerekeket, a pedagógusokat és a meghívott vendégeket, majd ünnepélyesen átadták a diákoknak a felújított iskolát.
– Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Programja keretében az önkormányzat 171,3 millió forint pályázati támogatásban
részesült az iskola épületenergetikai fejlesztésére – mondta Gáspár Attiláné igazgatóhelyettes.
– Az intézmény kívül-belül megújult, az épület
külső szigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat és a radiátorokat.
Három éve az Innovatív iskolák fejlesztése címmel meghirdetett TÁMOP-pályázaton
csaknem 43 millió 200 ezer forintot nyert a
Csontváry iskola. A több részből álló pályázat
egyik eleme a családi nap megszervezése volt.
Ez volt az egyik apropója annak, hogy az intézmény immár hagyományosan őszköszöntő
vigadalmat tartott.
A program keretében az első osztályos gyerekeket egy kis ünnepség keretében csontvárys
diákká fogadta az intézmény, a nyolcadik osztályosok egy-egy buborékfújóval ajándékozták
meg őket, az országgyűlési képviselő és az alpolgármester pedig focilabdát adott az osztályoknak.
Az Otthon Theatrum társulat interaktív színielőadással szórakoztatta a hálás publikumot,
és felléptek a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei is.
Ezen a napon nemcsak a gyerekek, hanem a
felnőttek is színes programokon vehettek részt
az udvaron és a tornateremben. Volt itt többek
között kosárlabdameccs, tanár-diák foci, asztalitenisz- és hullahoppverseny, lufihajtogatás,
arcfestés, csocsóverseny, s a legügyesebbek idén
is megülhették a „rodeobikát”.
Ê FE

Csatornázási
projekt

Az utóbbi évek adatai szerint évente 850-900
gyermek születése várható a kerületben. Az első
hónapok anyagi szempontból is komoly próba elé
állítják a családokat, ilyenkor különösen jól jön
a segítség.
Az önkormányzat képviselő-testülete ezt felismerve hívta életre májusban a Gólyahír programot, amelynek előkészítésében és a babacsomag
tartalmának szakszerű összeállításában segítséget nyújtott a szakorvosokból és védőnőkből álló
egészségügyi tanácsadó testület.
Az első Gólyahír-csomagot Ughy Attila polgármester valamint Dömötör István alpolgármester adta át a Havanna-lakótelepen élő Vári
Péteréknek.
– A csomag az életkezdéshez a kisbabák szá-

mára legfontosabb eszközöket tartalmazza, többek
között digitális lázmérőt, popsikrémet és egyéb
babaápolási termékeket, egy plédet és egy olyan
hűtőmágnest is, amelyen a szilárd táplálékok bevezetési ideje mellett hasznos telefonszámok találhatók. Ezeket az eszközöket nem feltétlenül
tudják azonnal megvenni a szülők a baba születésekor. Ezért igyekszünk segítséget nyújtani, hogy
legalább erre a néhány nagyon fontos dologra ne
kelljen költeniük – mondta Ughy Attila.
A csomag valamennyi 2015. szeptember 1-je
után született, a kerületben állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező gyereknek jár. Az ajándékot a védőnők juttatják el a jogosultakhoz a szülés utáni első családlátogatás alkalmával.
Ê P. A.

Megújul az erdei pihenőhely

Megkezdődött a Tünde utca és az Álmos utca sarkán lévő erdő egykori nagy tisztásán a tűzrakó helyek és egy focipálya kialakítása, valamint az odavezető sétautak
kiépítése. A munkát az önkormányzat megbízásából a Pilisi Parkerdő Zrt. dolgozói
végzik. A tervek szerint október második felében birtokba vehetik a kerületiek ezt
az évtizedekkel ezelőtt kedvelt, ám azóta elfeledett kirándulóhelyet.

Informálisabb

Korszerű számítástechnikai berendezést kapott a Piros iskola a nyári szünetben. A korszerűsítést a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkatársai végezték.
Ma már el sem tudjuk képzelni az életünket
számítógép és internet nélkül, amin keresztül kommunikálunk, információkat szerzünk,
és amelyeknek legalább az alapszintű ismerete
szinte elengedhetetlen a munka világában is.
Szükségszerű, hogy a gyors ütemű számítástechnikai fejlődéssel az oktatás is lépést tartson, hogy a diákok mihamarabb elsajátíthassák
a technikai eszközök és az internet hasznos és
biztonságos használatát.
Ezt tartja szem előtt a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola is, ahol az
önkormányzat támogatásának köszönhetően
a nyári szünetben a régi, idejétmúlt operációs
rendszereket és az elavult berendezést a legújabb rendszerekre és felhasználói szoftverekre,
valamint korszerű berendezésre cserélték. Az új
elrendezésben a diákok és a tanárok egyaránt
könnyebben férnek hozzá a számítógépekhez, s
a bútorzat gyorsan és rugalmasan átalakítható,
megkönnyítve ezáltal az egyéni és a csoportos
feladatok elvégzését is. A nagy teljesítményű
szerveren egyszerre több operációs rendszer is
futhat. Ehhez kapcsolódnak a vékony kliensek,
amelyek alacsony fogyasztású leegyszerűsített
számítógépek. Ez a technológia könnyebbé teszi
a karbantartást, megszünteti a zajszennyezést,
és hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.
A megújult tantermet szeptember 16-án ünnepélyes keretek között Galgóczy Zoltán alpolgármester adta át.
Ê Cs. M.

A XVIII. kerületi önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
(BKIK) helyi szervezete közösen szeretné elősegíteni, hogy csatornázás
során a házi bekötéseket elsősorban
leinformálható helyi cégekre, illetve
egyéni vállalkozásokra bízzák az érintett kerületi ingatlantulajdonosok.
A kamara egyeztetett a csatornázásban közreműködni szándékozó vállalkozókkal, és elkészített egy folyamatosan bővíthető listát. A felsorolásban szereplő vállalkozások eleget tettek a
kötelező kamarai nyilvántartásbavételi kötelezettségüknek.
– A megállapodás alapján már az év elején
megkerestünk számos helyi vállalkozást, hogy
a helyi házi csatornabekötések munkálataiban
részt kívánnak-e venni. Az önként megadott
elérhetőségi adataikat összegyűjtöttük, s azokat
bárki megkaphatja az irodánkon keresztül. A
lakosok számára megnyugvást jelenthet, hogy
a listánkon már szereplő vagy arra esetleg a
későbbiek folyamán felkerülő cégeket a nyilvántartásunkban ellenőriztük – tájékoztatott
Erdődy Viktor, a BKIK XVIII. kerületi tagcsoportjának elnöke.
A házi bekötések elvégzésére eddig bejelentkezett kivitelező vállalkozások: A-Komplex
Bt., Bszt Mérnöki és Építőipari Kft., Czeczon
András épületgépész és építési vállalkozó, Delta Épker Kft., Fűt-Hűt 2003 Bt., Levi Bau Bt.,
Máthé Tamás egyéni vállalkozó (e. v.), Rácz
Zsuzsanna Mária e. v., Sos Therm Kft., Szekerák
Kft., Tiszta Víz Kft., Tóth Mihály e. v., Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Anyagbeszállító vállalkozás: Idomok Kft.
A vállalkozók elérhetőségéről a BKIK XVIII–
XIX. Kerületi Szolgáltató Irodájában (Üllői út
453. földszint), telefon: +36-1-290-2350, mobil:
+36-30-289-3029 vagy a 18ker@bkik.hu e-mail
címen lehet érdeklődni.

Korózs Lajos
a nyugdíjakról

Erős kritikát fogalmazott meg a kormány szociális politikájáról Korózs
Lajos szocialista országgyűlési képviselő, aki szeptember 24-én volt a kerületi MSZP-szervezet által meghirdetett
Közéleti kávézó vendége a párt Üllői
úti irodájában.

A terület szeptember 14-i bejárásán Dömötör
István alpolgármester és Kucsák László országgyűlési képviselő az önkormányzat és a média
munkatársaival együtt még a zegzugos régi ösvényeken jutott el a tisztásra. A terület felújítása
után kiépített sétaút várja majd a kirándulókat.
Az út mentén pihenőpadokat, valamint az erdő
növény- és állatvilágáról tájékoztató táblákat helyeznek el. A tisztáson focipálya és több tűzrakó
hely is épül, ezek egyike egy 8 x 4 méteres tető
alatt, ahol akár rosszabb idő esetén is kényelmesen sütögethet egy kisebb társaság.
– Az 1980-as években nagy élet volt itt, a környékbeliek kedvelt kirándulóhelye volt ez a tisz-

tás. Akkor még egy kutyaiskola is működött a
területen, és gyerekként kutyamentes időszakban
sokszor kipróbáltuk az akadályokat – mondta el
Dömötör István.
A területnek két bejárata lesz, térképes tájékoztatótáblákkal. Az erdőben futókört is kialakítanak, és Dömötör István szeretné, ha egy tájékoztatópont segítségével az erdő történetével is
megismerkedhetnének az idelátogatók.
– Kevesen tudják ugyanis, hogy a második
világháborúban egy védvonal húzódott a fák között, amelynek tárgyi emlékei itt-ott még ma is
fellelhetők.
Ê P. A.

Korózs – aki a Gyurcsány-kormány idején államtitkár, a Bajnai-kormány idején pedig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára
volt többek között – elsősorban a nyugdíjrendszer átalakításának módját kifogásolta előadásában. Mint elmondta, a szolgálati nyugdíj rendszeréhez akkor is hozzá kellett volna nyúlni,
ha 2010-ben az MSZP nyeri a választásokat, a
változtatás elkerülhetetlen volt. Véleménye szerint azonban nem folyt érdemi vita a témáról, és
bajos, hogy az új rendszert nem lépcsőzetesen
vezette be az Orbán-kormány. A képviselő észrevételeket tett a rokkantsági nyugdíj rendszerének átalakításával kapcsolatban is. Úgy fogalmazott: „Az öregségi nyugdíjon kívül semelyik
más nyugdíjra nincs törvényi garancia.”
Korózs Lajos elmondta, hogy a szociális
rendszer biztonságosságát a baloldal részeként
az MSZP kiemelten fontosnak tartja, ezért ő
személyesen is bekapcsolódik minden olyan
kezdeményezésbe, amely e rendszer optimalizálását célozza.
Ê -tó
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A kerület stratégiai földrajzi helyzete vitathatatlan Közélet

�

Magyarország
a rendszerváltozás óta
szeretné kihasználni stratégiai földrajzi
helyzetét, elérni,
hogy összekötő
kapocs legyen
Kelet- és NyugatEurópa között a
szolgáltatások, a
logisztika és az
innováció területén.
Ezt a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtérhez köthető
üzleti kaputérség
révén érhetjük el.

Felértékelődött
a repülőtér
Egy lépés Közép-Európa üzleti kaputérségi szerepe felé

A régió egyedi adottságait
emelte ki a beszédében Szabó
István, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke:
„A reptér és a kapcsolódó fejlesztések közel félmillió ember,
köztük akár 200 ezer munkavállaló életét, jövőjét, munkahelyét, vállalkozási lehetőségeit
határozzák meg. Ez sokkal több,
mint logisztika, ez egyedi, magasan képzett hozzáadott értéket
jelenthet a fejlett feldolgozóipar,
az új generációs vállalkozások,
az intelligens városfejlesztés és
a közlekedési technológiák területén.”

Barcs Endre			
E cél elérésére korábban is voltak
már próbálkozások, de igazából
csak most, két és fél évtizeddel
a rendszerváltozás után adódik
kitűnő lehetőség, ugyanis a légi
forgalom számottevő növekedése, a technológiai fejlődés és
a légiközlekedési szektort meghatározó piaci folyamatok új
távlatokat nyitottak a repülőtéri
régió fejlődése előtt.

Példaértékű
összefogás
Az 1980-as évekhez képest a légiutas-forgalom és a légi árufuvarozás összteljesítménye csaknem
megnégyszereződött világszinten, és ezt a növekedési trendet
a 2008-as gazdasági válság sem
fordította meg. A szabadkereskedelmi egyezmények nyomán
megnyíló régiós piacok kapuszerepéért megindult a verseny,
amelyben a Liszt Ferenc repülőtér
az elmúlt évek nehézségei ellenére
egyre sikeresebben vesz részt.
E sikerhez hozzájárul az is,
hogy a XVIII. kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat, a Pest Megyei Köz-
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Közös érdek
a fejlesztés

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára és Ughy Attila polgármester a konferencián
gyűlés, a Budapest Airport, a
HungaroControl Zrt. és a környékbeli önkormányzatok úgy
határoztak, hogy példaértékű ös�szefogással gyorsítják fel a ferihegyi repülőtér térségének gazdasági és infrastrukturális fejlődését.
A szándéknyilatkozat aláírását követő első fontos lépés
ebben az irányban az AirportMetropolisz-Régió
címmel
október 2-án az Újvárosháza
dísztermében
megrendezett
klaszterkonferencia volt.

Fejlődhet
a közlekedés
„A magyar kormány jó szívvel fogadta a klaszterkezdeményezést
– mondta megnyitóbeszédében
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára.

– A légi közlekedésben négyhatszoros a fejlődés, így hazánk
alapvető érdeke, hogy megbízható és színvonalas szolgáltatások
álljanak az utasok rendelkezésére. Ezért döntött a kormány úgy,
hogy 2014 és 2020 között 1156
milliárd forintot költ közlekedésfejlesztésre, amelynek egyik
kiemelt projektje a kötöttpályás
tömegközlekedési összeköttetés
2020-ig történő kialakítása a
2-es terminállal.”
A projekt részleteiről Vitézy
Dávid miniszteri biztos számolt
be a konferencián:
„A repülőtér vasúttal való
összekötése
halaszthatatlan,
ugyanis a budapesti reptér forgalma dinamikusan nő, és egyre
égetőbb a megfelelő tömegközlekedési kapcsolat hiánya. A vasút
alkalmassá teheti az országot

és a fővárost nagy kiállítások,
sportesemények, például olimpia megrendezésére is.”
A miniszteri biztos előadásából világosan kiderült, hogy
a kormány döntése nyomán a
nagy kapacitású távolsági vonatokat fogják a 2-es terminálhoz
irányítani. Ennek révén nemcsak egész Kelet-Magyarországgal válik lehetővé az átszállásmentes reptéri kapcsolat, de a
Nyugat-Magyarországról érkező
vonatok is ide terelhetők.
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
beszédéből
megtudtuk, hogy a hivatalos
vasúti nyomvonal tervein most
dolgoznak. „A főváros nincs
késésben, határidőre el fogja
végezni az e tekintetben rá váró
feladatokat” – hangsúlyozta a
főpolgármester-helyettes.

A kormány és a régió gazdasági
szereplői közötti együttműködésre helyezte a hangsúlyt Ughy
Attila, a klaszter megalapítását
kezdeményező PestszentlőrincPestszentimre önkormányzatának polgármestere. Mint kiemelte: „A fejlesztés előtt álló
akadályok elhárítása közös
ügy, amelyet a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszternek hatékonyan kell
koordinálnia a politikai döntéshozatal mechanizmusaiban,
az érdekérvényesítés különböző
fórumain és a forrásszerzés különféle csatornáin. Az érintett
önkormányzatoknak össze kell
fésülniük a különféle fejlesztési
elképzeléseket, és el kell érniük,
hogy azok az arra legalkalmasabb helyszínen valósuljanak
meg, függetlenül attól, hogy az

melyik önkormányzat területéhez tartozik.”
Szarvas Gábor, a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.
közösségi kapcsolatokért felelős
igazgatója így beszélt a projektről: „Nagy öröm számunkra,
hogy új lendületet kaphat a repülőtéri régió fejlődése. A magunk részéről ezentúl is mindent megteszünk azért, hogy
a budapesti repülőtér továbbra
is a kelet-közép-európai térség
leggyorsabban növekvő utazási
célpontja legyen, illetve hogy az
üzleti és a szabadidős utasok, valamint a nemzetközi befektetők
és az üzleti partnerek egyaránt
vonzó helyszínként tekintsenek
Budapestre és Magyarországra. Ennek érdekében évente
több mint 15 millió eurót fordít
majd fejlesztésekre a Budapest
Airport, amelynek utasforgalma
idén várhatóan meghaladja a 10
millió főt.”
Ughy Attila
polgármester
kiemelte:
„Az érintett önkormányzatoknak össze
kell fésülniük a különféle fejlesztési elképzeléseket, és el kell
érniük, hogy azok az
arra legalkalmasabb
helyszínen valósuljanak meg, függetlenül
attól, hogy az melyik
önkormányzat területéhez tartozik.”
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Tisztelet és
összetartozás
Az október elsejei idősek világnapja alkalmából a hónap elején hagyományosan összejönnek az itt élő
nyugdíjasok a Pestszentlőrinci Sportcsarnokban egy
kis ünneplésre, hogy a kerület vezetői köszöntsék, a
neves művészek pedig szórakoztassák őket. Az idén
több mint háromszázan nézték végig a csaknem négyórás vidám műsort, amelynek végén a tombolán nyerők még vidámabban térhettek haza.

A nyugdíjasokat köszöntő Ughy
Attila polgármester többek között ezeket mondta:
– Az idősek világnapja minden évben lehetőséget nyújt
arra, hogy megköszönjük önöknek mindazt, amit értünk tettek
és tesznek, ünnepséget szervezzünk, ahol méltó módon hajtunk főt önök előtt és hívjuk fel
az ifjak figyelmét arra, hogy az
életben magunk teremtjük meg
azokat az eseményeket, amelyek
nélkül hiányt és szegénységet
éreznénk. Mi nem érzünk hiányt, és nem vagyunk szegények, mert a kerület idősebb
lakói aktívan és intenzíven vannak jelen az életünkben, s mi,

ahogyan tudjuk, segítjük őket
abban, hogy ötleteiket, elképzeléseiket megvalósítsák. Tiszteletünket és odafigyelésünket
igyekszünk törődéssel bizonyítani, ez az ifjabbak felelőssége. Szerencsésnek mondhatom
magam, mert nemcsak a körülöttem és a velem élő idősebb
rokonaim, barátaim példáiból,
örökségéből meríthetek sokat,
hanem egész PestszentlőrincPestszentimre éltesebb polgárainak kincsestárából is. Ez az
ünnep a tiszteletről és az összetartozásról is szól.
A XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
(NYÉVE) elnöke, Freyberger

László a következő szavakkal
fordult a szépkorúakhoz és az
önkormányzat képviselőihez:
– Egyesületünk célja a nyugdíjasok összefogása, tartalmas,
hasznos és szórakoztató programok szervezése számukra.
Jó érzés látni, hogy a munkánk
nem eredménytelen. Az önkormányzat anyagi támogatásával
és tagságunk komoly segítségével készülünk minden kerületi
szintű rendezvényre, illetve saját szervezésű programjainkra.
Ifjak, mindössze huszonöt évesek vagyunk, és az egyesület
előző vezetőségének munkáját
folytatva bízunk abban, hogy a
nevünk rövidítése, a NYÉVE
jól csengő márkanév lesz a továbbiakban is a kerületben élő
nyugdíjasok körében.
A műsort vezető Forgács
Gábor humorával megalapozta a jó kedvet. „Tiszteletbeli
idősnek” nevezte magát, bár elárulta, hogy decemberben tölti
be a 68. évét. Ezután – Kocsor
Irénnel, Szóka Júliával, S.
Nagy Zsuzsával, Berentei Péterrel, Bálint Emesével, Farkas
Bálinttal és Csáki Tiborral – a
zenéé, a nótáé, az operetté és
a táncdaloké volt a főszerep. A
program végén a nyugdíjasok a
művészekkel együtt énekelték
a Szeressük egymást gyerekek
kezdetű örökzölt dalt.
Ê Temesi László

MEGHÍVÓ

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
ELKÉSZÜLT PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
ÚJ CSATORNAHÁLÓZATA!

TISZTELT KERÜLETI POLGÁROK!
Hosszú évtizedekig vártunk rá, hogy kerületünkben kiépüljön a korszerű csatornahálózat.
A várakozásnak most vége! A Fővárosi Önkormányzat és a XVIII. Kerületi
Önkormányzat összefogásával, az Európai Unió támogatásával 2013–2015 között
kiépült Pestszentlőrinc-Pestszentimre hiányzó 90 kilométernyi új szennyvízcsatornája.
A XVIII. kerület csatornázásának sikeres befejezése alkalmából
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET a Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás ünnepélyes zárórendezvényére.
Az eseményen részt vesz: Tarlós István, Budapest főpolgármestere
és Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere

IDŐPONT: 2015. október 21. (szerda), 10 óra
HELYSZÍN: a pestszentimrei Sportkastély melletti rendezvénysátor

(1188 Budapest, Kisfaludy utca 33/C)

Ünnepeljünk együtt!
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Kohéziós Alap
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Felhívás

Csatlakozz a Bursa Hungaricához!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a
továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és
a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs feladatokat, a települési és a megyei ösztöndíjpénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Ennek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak, nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónévvel és jelszóval léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben elfelejtették a jelszavukat,
az „elfelejtett jelszó” funkcióval kérhetnek új jelszót. A csatlakozott
önkormányzatok pályázói a regisztrációt vagy a belépést követően tölthetik
fel a szükséges adatokat. A személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnak kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Budapest, Üllői út 400. II. em. 230.) kell
benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján.
A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok
1. A pályázó, illetve a pályázóval közös háztartásban élők – a kérelem
benyújtását megelőző hónap – nettó jövedelmére vonatkozó igazolások.
(Beleértve: a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a munkaviszonyból
származó jövedelem esetében, 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 folyószámlára érkezik, a teljes havi folyószámla-kivonat másolatát
csatolni kell.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe
venni oly módon, hogy azon hónapokra vonatkozóan, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek
e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási
tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor
az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján
kell kiszámítani. A 12 hónapra vonatkozó jövedelem igazolása esetén az
átlagolt jövedelmet, a hónapokra lebontott kimutatás alapján kell elkészíteni és
benyújtani.
2. A pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén a
lakóhely szerint illetékes Munkaügyi Központ igazolása a nyilvántartásba
vételről és az együttműködésről, valamint a folyósított támogatás összegéről.
3. Igazolás az olyan egyéb bevételről, amely a háztartás tagjait havi
rendszerességgel illeti meg.
3. Adatkezelés
A pályázó a pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és annak
mellékleteiben általa feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, a
pályázata kizárható a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből, s a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzatnak
és a Támogatáskezelőnek – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje;
a Támogatáskezelő a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt
kezelje;
a felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak
az azonosításhoz szükséges mértékben történő kezeléséhez, valamint az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításukhoz.
4. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el
2015. december 7-ig. Az önkormányzat
a) a formai ellenőrzés és az elbírálás során hiánypótlásra szólíthatja fel a
pályázókat, az általa meghatározott határideig;
b) az ösztöndíjat kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül bírálja el. Az elutasítás indoklásaként
nem lehet olyan tényezőkre hivatkozni, amelyeket a formai ellenőrzéskor
megfelelőnek nyilvánítottak;
c) 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;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot

érdemben elbírál, és a döntését írásban indokolja;
e) csak az illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) 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 fellebbezéssel nem élhet.
A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
1. árva vagy félárva, 2. vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 3. vagy
szülője/gondviselője regisztrált munkanélküli, 4. vagy családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét (jelenleg 28 500 Ft//hó/fő).
A pályázó lakóhelyén az iratok becsatolását követően a Polgármesteri
Hivatal környezettanulmányt végeztet.
5. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015.
december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy
postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően
2016. január 22-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat a döntésről.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren
keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíjfolyósítás módjáról.
6. Az ösztöndíj folyósítása
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica-számlájára a támogatott hallgatók öthavi
önkormányzati támogatásának összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények)
szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény
a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat – teljesítve
az utalási kötelezettségét – a pontos támogatási összeget továbbította a
Támogatáskezelő számlájára.
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 – az állami
költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató
egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az
a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként
létesített ilyen jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktatói, illetve hittanári – kétszakos képzés esetében az állami felsőoktatási
intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt az intézmény megvizsgálja
a jogosultságot és a hallgatói jogviszony fennállását.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése 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 fizetni.
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
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat nem terheli közvetlen adó- és tb-járulékfizetési
kötelezettség.
7. 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 (levelezési cím: 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 a megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak, megnevezésével);
a tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma)
változása;
a személyes adatok (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki az értesítési kötelezettség elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően – legkésőbb június
30-ig, illetve január 31-ig – ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
folyósító felsőoktatási intézménynek visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról. Ezt az EPERBursa rendszerben kezdeményezheti, és az onnan letölthető, aláírt lemondó
nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére postai úton megküldve jelentheti
be. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas megszünteti a nyertes
ösztöndíjpályázatát, 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, abban az esetben sem részesülhet támogatásban, ha
már értesítést kapott az ösztöndíj elnyeréséről.
8. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői,
koordinációs feladatokat, 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) 795-5600, e-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„A” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi
területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják a tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, a
2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíjat már nem folyósítják neki.
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
2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
doktori (PhD) képzésben vesz részt;
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázat kötelező mellékletei
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2015/2016. 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 hitoktatói,
illetve hittanári – kétszakos képzés esetében az állami felsőoktatási
intézményt kell megnevezni.)
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot bizonyító igazolások.
Az ösztöndíj folyósítása „A” típusú pályázat esetén:
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév: a 2015/2016. tanév második (tavaszi) és a 2016/2017. tanév első (őszi)
féléve.
Az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezdete: 2016. március.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele az, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév második félévében megfeleljen
a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem felel meg, 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.
„B” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi
területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek,
akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó 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 a 2016/2017.
tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a
tanulmányaikat abban a tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat kötelező mellékletei
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultságot bizonyító igazolások.
3. Érettségi előtt álló tanulók esetében csatolni kell a középfokú oktatási
intézmény igazolását is a tanulói jogviszony fennállásáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével 2016. augusztus
31-ig köteles bejelenteni a Támogatáskezelőnek, hogy a 2016/2017.
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg a tanulmányait.
Ezenkívül arról is köteles nyilatkozni, hogy a 2016-os felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó,
aki az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, kizárható az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő
ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú
ösztöndíjra, a „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíj folyósítása „B” típusú pályázat esetén
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele az, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2016/2017. tanév első félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben nem felel meg, a támogatott 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 hallgató hallgatói jogviszonya
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.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév (a 2016/2017-es, a 2017/2018-as és a 2018/2019-es tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve.
Az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezdete: 2016. október.
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Fontos fejlesztés a Zsebők Zoltán Szakrendelőben Kultúra, egészség

Tanulni kell
az 56-os
szemtanúktól

Elérhető az emlőrákszűrés

Hosszú idő után ismét van lehetőség mammográfiás vizsgálatra a XVIII. kerületben, a Zsebők Zoltán Szakrendelőben. Az önkormányzati támogatással megvásárolt modern készülék révén október 1-jén előjegyzés alapján elindultak az emlőrák
szűréséhez szükséges vizsgálatok.

A jelenkor fiatalságának az iskolai
történelemórákon tanultakon kívül
szüksége van az 1956-os forradalom
hőseinek visszaemlékezéseire, személyes emlékeire is. E gondolat jegyében
nyitotta meg Ughy Attila polgármester
október 2-án azt a rendhagyó történelemórát, amelynek vendége Schrötter
Tibor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnöke,
börtönviselt szabadságharcos volt.

A Kondor Béla Közösségi Házban megtartott
rendezvényen Ughy Attila felhívta a figyelmet
arra, hogy a fiatalok méltatlanul keveset tudnak
1956-ról.
– Ezért is kellenek azok a beszámolók, vis�szaemlékezések, amelyeket a harcokban részt
vevő hőseinktől kapunk a 20. század egyik legjelentősebb forradalmáról, hazánk történetének
kiemelt fejezetéről.
Az 1956-os eseményeket megelőző Rákosi-korszakról, a forradalomról és az azt követő
megtorlásról saját élettörténetét elbeszélve mesélt a gyerekeknek Schrötter Tibor, akit a Rákosi-rendszerben politikai okokból börtönbe
zártak, majd bányászként dolgoztatták, és még
az 1954-es szabadulása után sem lehetett igazán
szabad.
– Nem vállaltam a besúgó szerepét, noha
megígérték, hogy folytathatom a képzőművészeti tanulmányaimat. Azt mondtam, hogy
én már maradok bányász, ugyanis a börtönévek alatt letettem a vájárvizsgát – emlékezett
Schrötter Tibor.
Katonának is bányászként vonult be, így
érte Miskolcon 1956. október 23. Társaival a
fővárosba szökött, csatlakozott a szabadságharchoz, majd annak leverését követően részt
vett a Márciusban újrakezdjük mozgalomban.
Emiatt 1958-ban a feleségével együtt ismét letartóztatták. A börtönviselt szabadsághős hiteles tanúként számolt be az elnyomó rendszer
börtöneiről, a kegyetlen, embertelen ÁVH-s kihallgatásokról és azokról a többnyire tanulatlan
pribékekről, akik a diktatúra eszmerendszerét
magukévá téve a saját honfitársaikat kínozták.
A történelemórával egy időben a közösségi
ház földszintjén és az emeleti folyosón fényképes tablók emlékeztek 1956-ra, köztük a XVIII.
kerületi eseményekre is. A fotók mellett A. Bak
Péter Corvin-díjas festőművész 56-os témájú
képeiből is láthatnak kiállítást az érdeklődők.
A résztvevőket Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte.
Ê P. A.

A megnövekedett betegforgalom és a korszerűbb egészségügyi ellátás érdekében júliusban
a kardiológiát, valamint a fizikoterápiás és a
gyógymasszázs-részleget is felújították.
– Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások szempontjából fontos fejlesztések megtörténjenek. A
mammográf révén végre ismét van a kerületben
rendszeres szűrővizsgálati lehetőség. Úgy gondolom, ez a családjuk hölgytagjainak egészségéért
aggódó férfiak számára is egy kis megnyugvást
jelent – mondta Ughy Attila polgármester, a készülék és a felújított rendelői részlegek szeptember 17-i hivatalos átadóján.
Amint azt dr. Maitz László, a PestszentlőrincPestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója

elmondta, a rendelőben mostantól az emlőrák
szűréséhez szükséges valamennyi vizsgálat elvégezhető.
– A mammográfia, az ultrahangos és a röntgenvizsgálat együttesen adja meg azt az eredményt, amellyel felállítható a biztonságos, pontos diagnózis.
A felújított fizikoterápiás részlegről szólva az
igazgató hozzátette, hogy a nagy igénybevétel
miatt ezt a szolgáltatást is előjegyzés alapján lehet igénybe venni.
– A kerület lakosságának jelentős része az idősebb korosztályhoz tartozik, s a csont-, az idegés az izomrendszer igényli a fizikoterápiás kezelést, amelyet modern környezetben és korszerű
felszereléssel tudunk nyújtani – fogalmazott.
Ê Puskás Attila

További ingyenes lombzsákok

A kertekben keletkezett zöldhulladék összegyűjtésére minden évben ingatlanonként öt műanyag lombgyűjtő zsákot biztosít ingyenesen az önkormányzat. A szeptember 30-i akcióban ezt további öt darabbal egészítették ki.

Ötödször
vigadtak

Különösen jól sikerült a jubileumi vásári vigadalom a Bókay-kertben: ezúttal nemcsak a program és a szervezés
volt kitűnő, hanem az időjárás is.
– Úgy tűnik, fent is tudják, hogy jubileumot
ünneplünk – mondta Ughy Attila fővédnök
október 4-én a Bókay-kertben, az V. Pestszentlőrinci Vasárnapi Vásári Vigadalom hivatalos
megnyitóján. A polgármester arra utalt, amit
Pethő Ágota, a vásárt kitaláló és öt éve lebonyolító Zöld Sorompó Egyesület elnöke néhány
perccel korábban így fogalmazott meg: „Az elmúlt években kaptunk már ezt is, azt is, engem
is megzavart, hogy már kora reggeltől gyönyörűen süt a nap.”
A jó idő – talán valóban a kerek évfordulóra tekintettel – egész nap megmaradt, és ennek
köszönhetően szép számban látogattak ki a családok az eseményre.
A vigadalom kulturális kínálata több hagyományos elemet tartalmaz. Ilyen például a Béri
Balogh Ádám nevét viselő barantacsapat ostoros felvonulása, amely minden évben a vásár
nyitóeseménye. Saját tradíció az is, hogy a szokott módon délben rendezett nyitóünnepségen
– amelyen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
képviselői és Ughy Attila mellett részt vett Szarvas Attila és Galgóczy Zoltán alpolgármester,
valamint Kucsák László országgyűlési képviselő is – a Mohai Tibor vezette Sonore Vegyeskar
az alkalomra készített dalösszeállítással lép
színpadra. Visszatérő fellépő továbbá a Tébláb
Együttes, amely záró táncházat is szervezett a
látogatóknak, valamint a Kassai Lovasíjász Iskola, amely bemutatót tartott.
A fesztiválon mindig felléphetnek a különféle iskolák néptánccsoportjai, emellett gólyalábasok, óriásbábosok és vásári bábjáték szórakoztatja a közönséget, nem beszélve az ingyenesen
kipróbálható népi játékokról.
E választék láttán a kikiáltónak nem kellett
többször elmondania rímes invitáló szavait:
„Sárgarigó, kanveréb! Jöjjenek hát közelébb!”
Ê K. Gy.

Hírek
Keresztmetszet – Bemutatkozik
a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat címmel nyílt fotókiállítás szeptember 28-án a Városháza
Galériában. A fényképek ízelítőt adtak
az örmény önkormányzat 1998-tól 2015ig terjedő munkájából, annak sikereiből,
továbbá illusztrálták a kerület testvérvárosával, Artasattal fennálló jó kapcsolatokat. Az október 2-ig látható tárlatot
Nazarjan Hamlet, a helyi örmény
önkormányzat elnöke nyitotta meg.
Kerületi körutazás – A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében Pestszentlőrincen és
Pestszentimrén tehettek buszos körutazást szeptember 19-én az érdeklődők.
A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény és Kardos Gábor, a Települési Értéktár vezetője által szervezett
túrán a résztvevők a kerület legjelentősebb épített értékeiről kaphattak képet.

Az idő szárnyán

Időutazás a 85 éves Pestszentimrén címmel helytörténeti sétán vehettek részt az
érdeklődők a Kulturális Örökség Napjai
keretében szeptember 19-én.
A programban a Pestszentimrei Közösségi Ház, a Hősök tere, a patikaház, a Pintér
Kálmán Szakrendelő, a Borostyán Szociális Szolgálat, a római katolikus templom, a
baptista imaház és a református templom
megtekintése szerepelt Pándy Tamás helytörténész, a dr. Széky Endre Pestszentimre
Történeti Társaság elnökének vezetésével.
A résztvevők a pestszentimrei „nagy” vasútállomásnál gyülekeztek, amikor befutott egy
modern szerelvény. Nem is lehetett volna alkalmasabb pillanat az időutazás megkezdésére.
Az idő kerekét 1889. július 8-ig pörgette vis�sza a helytörténész, ugyanis ekkor avatták fel a
Budapest–Lajosmizse-vasútvonalat. A vasútvonal mentén fekvő települések lakosai számára
ez a szárnyvonal hozta közelebb az „ipari forradalmat”, elérhetővé téve Dél-Pest akkor épülő
gyárait, üzemeit. A fejlődés, ha nem is volt mindig zökkenőmentes, de folyamatos, amelyet a
séta résztvevői saját szemükkel tapasztalhattak.
Ê F. E.
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A cél az, hogy egyrészt megszűnjön az egyébként
2010 óta tilos kerti hulladékégetés, másrészt lehetőleg ne kerüljön zöldhulladék a közterületekre, ahol különösen nagy gondot okoz az, hogy
egyesek építési törmeléket és egyéb szemetet is
rendszeresen elhelyeznek.
– Az önkormányzatnak hetente több köbméter illegálisan lerakott szemetet kell elszállítania.
Sajnos sokan nem tisztelik a többség rendszeretetét, és rendszeresen elcsúfítják a környezetünket – mondta Dömötör István alpolgármester a
Martinovics téren a lombgyűjtő zsákok kiosztásakor. – A célunk az, hogy felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy a kertekben keletkezett zöldhulladékot nem a közterületekre kell hordani.
Főleg nem akkor, amikor a szabályos összegyűjtéshez az önkormányzat ingyen ad ingatlanonként öt zsákot.
Az akció sikerét a folyamatosan megújuló sor

bizonyította. A zsákosztáskor ugyanakkor kiderült, hogy sokan még az eredetileg járó öt darabot
sem vették át. Ők így tíz darabot vihettek haza. A
zsákokat egyébként az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáiban lehet átvenni, Pestszentlőrincen
az Üllői út 400. alatt, Pestszentimrén az Ady
Endre utca 100-ban.
Dömötör István azt is elmondta, hogy az önkormányzat egy tervezett akció keretében a közeljövőben azt is elérni szeretné, hogy ha valaki
illegális szemétlerakást lát, akkor fénykép vagy
videofelvétel készítésével segítse a vétkesek elleni
eljárást.
– Természetesen erről csak a bejelentő személyének titokban tartásával lehet szó, de a szándékunk az, hogy ha egy felvétel alapján azonosítható az elkövető, akkor vele szemben meg tudjuk
kezdeni az eljárást.
Ê P. A.

Elhurcolt életek
– A fenti címmel rendeztek kiállítást
a Múzeumsarokban a Magyarország
területéről a második világháborúban
elhurcolt zsidóság emlékére. Galgóczy
Zoltán alpolgármester az október 6-i
megnyitón úgy fogalmazott: hét évtized
után is szükség van arra, hogy ne felejtsük el, ami történt, és hogy a gyermekeink megismerjék a történelemnek ezt a
sötét fejezetét. A tablókon látható fotók,
feljegyzések és a szemtanúk beszámolói
érzékeltették az áldozatok szenvedéseit.
A kiállítás október 9-ig tekinthető meg.
Ötven másodszor – Utazik
egy kicsit az Eötvös Loránd Általános
Iskola ötven évét bemutató fotókiállítás.
Az anyagot láthatta már, aki részt vett
tavasz végén a jubileumi ünnepségen,
és a pazar fotógyűjtemény vissza is tér
majd a végleges helyére, az intézmény
aulájába, ám addig még „idegenben” is
megtekinthető. Jelenleg a polgármesteri
hivatal aulájában található Városháza
Galériában, ahol október 6-án Kuba
Gábor, az iskola igazgatója és Heilauf
Zsuzsanna, a Tomory Lajos Pedagógiai
és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
nyitotta meg a kiállítást.
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Kultúra

A hétköznapi programok is népszerűek voltak a Havanna-napokon

�

Tartalmas programokat kínált
idén is a 17.
alkalommal megszervezett Havanna
Lakótelepi Napok
rendezvénysorozata.
A számos kiállítás,
koncert és különféle
témájú előadás révén
kilenc napra ismét
szorosabbá vált a
közösségi kapcsolat
a lakótelepen élők,
illetve a kerület más
részeiből érkező látogatók között.

Együtt a Havanna
Húsz éve, 1995-ben alakultak meg itt az első nemzetiségi önkormányzatok

tot szervező, összeállító munkatársakat.
– Jólesett az alpolgármester
úr gesztusa és az, hogy ily módon is pozitív visszajelzést kaptunk a közönségtől, azoktól az
emberektől, akikért egész évben
dolgozunk – mondta Császár
Bíró Lilla.
A vasárnap estét az R-GO
koncertje
koronázta
meg.
Szikora Róbert és csapata fantasztikus bulit csapott, amire az
itthoni törzsközönségen kívül
még a Felvidékről is érkeztek rajongók. A Havanna-napokat hagyományosan a tűzijáték zárta.

Puskás Attila
– Gönczöl András		
A Kondor Béla Közösségi Ház
vezetője, Császár Bíró Lilla úgy
vélte, ebben az évben minden
eddiginél tartalmasabb volt ez a
bő egy hét.
– Minden napra jutott olyan
program, amely önálló rendezvényként is megállta volna a helyét. Kiállítás, konferencia, előadás vagy éppen az egészségnap.
A szombati nemzetiségi fesztivál különösen jól sikerült. Az
eső talán még segített is ebben,
mert ugyan a közösségi házba
kényszerültünk, de éppen ezért
közelebb kerültek egymáshoz
az emberek, és nagyon jó volt a
hangulat. Annak is örülök, hogy
Szarvas Attila alpolgármester a
rendezvény mögé állt, és az önkormányzatot képviselve részt
vett az egész programon.

A beszélgetés
gyógyszer
Nagy volt az érdeklődés dr.
Zacher Gábor előadása iránt.
A toxikológus többek között a
modern eszközök, a számítógép vagy éppen az okostelefon
hétköznapokban betöltött szerepéről, valamint a szülők és a
gyerekek közötti kommunikáció
fontosságáról beszélt.
– Egyetlen modern kütyü
sem pótolja a face to face, azaz
a szembenézős kommunikációt.
Az egyre ridegebb, önzőbb mindennapjainkban
gyakrabban
használjunk kedves szavakkal
beadott „szeretetinjekciót”, ez

a kis szúrás soha senkinek nem
fog fájni – tanácsolta.

Együtt a
nemzetiségek
A Havanna Lakótelepi Napok
hagyományosan legmozgalmasabb két napja a záró hétvége.
Az esős időjárás ezt megpróbálta elrontani, de nem járt sikerrel. Szombaton a nemzetiségi
fesztivál beköltözött a közösségi házba. A Szabad Alkotók
Köre Jelenlét című kiállításának
alkotásai különleges hangulatot
adtak a kerületi nemzetiségek
kulturális és gasztronómiai ta-

lálkozójának. – Húsz évvel ezelőtt, 1995-ben alakultak meg
itt az első nemzetiségi önkormányzatok.
Kerületünkben,
ahogy a történelem során a
Kárpát-medencében is, sok
nemzetiség talált otthonra,
megőrizve, továbbadva nyelvét
és kultúráját – mondta rövid
fesztiválnyitó beszédében Szarvas Attila.
A színpadon egymást váltották a német, a szerb, a horvát, a
lengyel, a román, a roma, az örmény és a görög közösség tánccsoportjai, előadói. A fellépők
életkora az óvodástól a nyugdíjasig terjedt, ami azt is jelzi,

hogy van, aki átadja, és van, aki
továbbvigye a hagyományokat.

A határon is
átívelve
Vasárnapra kicsit javult az időjárás, így valamennyi szabadtéri
programot meg lehetett tartani.
A délelőtti bográcsos főzőversenyen 15 csapat vett részt. A
közösségi ház mögötti füves területet szokás szerint belengte
a bográcsokból, üstökből áradó
ínycsiklandozó illatfelhő.
A színpadi programok is
nagy sikerrel zajlottak. Az óvodások tornabemutatóját ugyan-

olyan lelkesen fogadta a közönség, mint az énekesek fellépéseit
és a zenekarok koncertjeit.
A borús idő ellenére ös�szegyűlt szépszámú közönséget
Galgóczy Zoltán alpolgármester
köszöntötte, aki méltatta a Havanna-napok évről évre színvonalasabb programjait, amelyek
ezúttal már nemcsak Budapestről és a környékéről, hanem még
az országhatáron túlról is vonzottak érdeklődőket. Elmondása szerint mindez a szervezők
áldozatos munkáját dicséri, és
ezt az önkormányzat nevében is
megköszönte, egyenként a színpadra szólítva a programsoroza-

A gyerekeket
vonzza az
egyenruha
Leginkább a gyerekeknek kínált rengeteg érdekes látnivalót
szeptember 23-án a
katasztrófavédelem, a
tűzoltóság, a rendőrség
és a polgárőrség bemutatkozása a Havanna-napokon. A Kondor
Béla sétányon sorakozó
számos izgalmas szolgálati jármű – mint az
ilyen alkalmakon mindig
– most is csordultig telt
érdeklődő gyerkőcökkel. A rendőröknek és
a tűzoltóknak eközben
számos kérdést tettek
föl. A veszélyes helyzetekben edződött egyenruhások állták a sarat,
szorgalmasan feleltek
az olyan fogós kérdésekre is, mint hogy a
„rendőr bácsi elviheti-e
a feleségét motorozni?”. A bemutató sikerét
bizonyítja az is, hogy
a távozó kisiskolások
egymás közötti beszélgetéséből kiderült: többen is a tűzoltó vagy a
rendőri hivatást szeretnék majd választani.
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erősít a torna Látványos jelenlét
A Havanna-napok színvonalas rendezvényeinek sorából nem hiányozhatott a Kondor Béla Közösségi Házban megtartott Egészséges életmód című program,
amely elsősorban az anyukák és a csecsemők ideális,
szeretetteljes kapcsolatát hivatott egészségügyi tanácsokkal, praktikákkal elősegíteni. Az előadások sikerét bizonyítja, hogy a nap folyamán telt ház volt a
közösségi házban.

– A Havanna-napok tizenhét
évét végigkísérte az anyukák
továbbképzése, az, hogy hogyan
érdemes és hasznos a csecsemők
fejlődését optimális módon irányítani, ellenőrizni – mondta
Mészáros Zoltánné védőnő. –
Az előadás-sorozat most első
alkalommal viseli az Egészséges

életmód címet. Az elmúlt években, az anyatejes világnap alkalmából, elsősorban az anyatej
fontos, pótolhatatlan szerepéről
beszéltek a szakemberek.
Az idei előadásokban téma
volt a gyerekek mozgásfejlődése
is. Tari Krisztina, a Pető Intézet konduktora ennek kapcsán

a korai fejlesztés fontosságáról,
módozatairól tájékoztatta a
szülőket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen hatásai
lehetnek egy-egy mozgásforma
kimaradásának. Példaként a kúszás, mászás kellő időben történő végzését említette, mert ezek
elmaradása később beszédfejlődési, magatartásbeli zavarokat,
írás- és olvasási nehézségeket
okozhat.
Dr. Aradi Krisztina gyermekorvos az anyatej jótékony
hatásairól beszélt. A hallgatóság körében nagy meglepetést
keltett, hogy az anyatej segíti a
szervezetet a későbbi elhízás elleni védekezésben.
Jó hangulatban telt a babamama közös tornabemutató is.
Nagyné Simon Anikó kerületi
védőnő vezetésével a jelenlevők közül tizenhárom család
vállalta bátran a közös tornát.
A mondóka- és énektanítással
párosuló gyakorlatokat kicsik
és nagyok egyaránt élvezettel,
vidáman végezték.
– Az édesanya és gyermeke
kölcsönösen figyel a tornázás
folyamán előforduló apró jelekre, megtanulják az ezekre való
helyes reagálást, így szorosabbá
válhat a szülő-gyermek kapcsolat – foglalta össze a közös torna érzelmi lényegét Mészáros
Zoltánné.
Ê Gönczöl András

Kollektív kiállítással ünnepelte ötödik születésnapját a kerület képzőművészeit
és alkotó szellemeit összefogó Szabad Alkotók Köre.

A Szabad Alkotók Köre (SZAK) öt évvel ezelőtt, 2010. március 22-én alakult meg azzal az egyszerű
céllal, hogy szakmai műhelyként teret adjon az olyan közösséget kereső kerületi alkotóknak és művészeti szakembereknek, akik a mindennapok során lételemükként élik meg az alkotást, s a művészetet szűkebb és tágabb közösségüknek is át kívánják adni. A kör tagjai közt vannak zenészek, táncosok, képzőművészek, írók, költők és művelődésszervezők is, akik saját szemléletmódjukon, sajátos
művészeti eszközeikkel tárják elénk a változó világ maradandó értékeit.
Az elmúlt évek során számos egyéni és csoportos kiállítással, szakmai beszélgetéssel, zenei és
irodalmi esttel színesítették a kerület életét. Megalakulásuk ötödik évfordulójának alkalmából szeptember 20-án, a Havanna- napok nyitóakkordjaként Jelenlét címmel rendeztek kollektív kiállítást
a Kondor Béla Közösségi Házban. A tárlatot Kucsák László országgyűlési képviselő nyitotta meg.
Garamvölgyi Béla festőművész összefoglalta az elmúlt időszak mérföldköveit, majd egyenként is mesélt a SZAK tagjairól. A megnyitón Katona Lucia tanár Jakos Kata verseit a költővel karöltve adta
elő, később pedig Draskóczy Zoltán gitárművész klasszikus húrokat pendített meg. Az est végén a
talpalávalót a Túri házaspár húzta, s arra Vörös Árpád néptáncpedagógus járta el a zárótáncot.
Ê Csernai M.
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Hetedszer csöngettek be
Nosztalgiavonatos kirándulás tanévkezdés előtt

�

A hetedik szemeszter kezdődött meg a XVIII.
kerületi Nyugdíjas
Akadémián, de előtte
a legaktívabb hallgatók „bemelegítésként” közös kiránduláson vehettek részt.
A nyugdíjasok nosztalgiavonattal utaztak
szeptember 11-én a
Nyugati pályaudvarról
a festői szépségű
Dunakanyarba.
Fülep Erzsébet 			
A kirándulás résztvevői a villanymozdony vontatta, de muzeális kocsikból álló szerelvényen
megismerkedhettek a „boldog
békeidők” vasúti utazásának
hangulatával. A szervező önkormányzat képviseletében részt
vett a kiránduláson Ughy Attila
polgármester és Lévai István
Zoltán alpolgármester is.
A polgármester a vonaton
hangosítón keresztül köszöntötte
a szeniorhallgatókat, majd érdekességként elmondta, hogy ez
Magyarország első vasútvonala,
amely 1846. július 15-én nyílt
meg, s ma is összeköti Budapestet és Vácot. A 33 kilométeres
távolságot akkoriban 59 perc
alatt tette meg a vonat, amiben
benne volt a dunakeszi állomáson tartott tízperces pihenő is.

Közös élmények

A nyugdíjasok Nagymaroson felkeresték a környék nevezetességeit, gyönyörködtek a festői szépségű
tájban. A kellemes élményekkel
teli kirándulás jó alkalom volt
arra is, hogy megbeszélhessék,
ki melyik programon vett részt,
milyennek találta azt, és mindjárt
javaslatok is elhangzottak arra,
hogy milyen kurzusokra érdemes
jelentkezni, milyen előadásokat
tanácsos meghallgatni az ősszel.

Ughy Attila polgármester a kerület egyik legsikeresebb programsorozatának tartja a Nyugdíjas Akadémiát

Mielőtt
becsengettek
Dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF)
intézményvezetője Nagymaroson találkozott a szeniorhallgatókkal.
– A következő félév újra
számos, bizonyára nagy érdeklődésre számot tartó előadás-sorozattal, illetve 16 tanfolyammal indul – mondta.
– Újdonságként feng shui és világhírű magyar utazókról szóló
tanfolyammal színesedik a paletta. Először indul „ügyintéző”
kurzus is. Ezen segítséget kap-

nak az érdeklődők ahhoz, hogy
miként kell kérelmet, kérvényt
kitölteni, illetve egyéb hivatalos
ügyeket intézni az önkormányzatnál vagy a különféle szolgáltatóknál – nemcsak papíralapon, hanem elektronikusan
is. Természetesen folytatódik
a mai világban való hatékony
eligazodást segítő, napjainkban
különösen aktuális, nagyon sikeres geopolitikai előadás-sorozat. A nyelvtanfolyamok közül
az angol nyelv oktatása már öt
szinten folyik, az oroszé pedig
kezdő és haladó csoportban.
A főiskola vezetőjétől azt is
megtudtuk, hogy a Zsigmond

Király Főiskola szociológusai
az önkormányzat megbízásából
felmérést, úgynevezett szociális térképet készítenek arról,
hogy miként él PestszentlőrincPestszentimre lakossága, s milyen problémái vannak. Végül
kiemelte: a ZSKF szeniorképzése jelenleg 21 helyszínen folyik, több mintegy 3500 hallgatóval.

Új félév, új
tanfolyamok
Port Tivadarné, a Nyugdíjas
Akadémia kerületi koordinátora elmondta, hogy az első félév-

re 197 tanulni vágyó nyugdíjas
töltötte ki a jelentkezési lapot.
A tizennégy tanfolyamra 502en iratkoztak be. (Számos hallgató nemcsak egy, hanem több
tanfolyamon is részt vesz.)
A szeptember 26-i megnyitón Ughy Attila köszöntötte a
hallgatókat, és örömét fejezte
ki, hogy sokan érdeklődnek a
több újdonságot is tartalmazó
programok iránt. A polgármester ezekről részletesebben is
beszélt, majd elmondta, hogy
hamarosan megkezdődik a tanácsterem már nagyon aktuális
gépészeti és belső átalakítása.
Az előadásokat, a tanfolyamokat ezért máshol fogják tartani, de a hallgatókat időben
értesítik az új helyszínről.
A 2015/16-os tanév első előadását Megújuló városaink – megújuló jövőnk címmel Jászberényi József tartotta szeptember
26-án, a polgármesteri hivatal
tanácstermében. Az előző napon pedig nagy érdeklődéstől
kísérve indult el a feng shui
tanfolyam.
Az előadások és a tanfolyamok az állandó XVIII. kerületi lakcímmel rendelkező
50 év fölötti lakosoknak ingyenesek.

A Nyugdíjas Akadémia előadásai
– A görög filozófia szerepe alapvető fogalmaink kapcsán
(Pais István): október 10-én
– Az iszlám jelene (Udvarvölgyi Zsolt): november 7-én
– Gyakori balesetek, sérülések és a kezelésük
(Nemes György): november 14-én
– Mire ügyeljünk az interneten?
(Soós Andrea Klára): november 21-én
– Ugranak a „kistigrisek”?
(dr. Jászberényi József): november 28-án
– PCSK9 a koleszterinszint kezelésére
(dr. Nagy Károly, a balatonfüredi szívkórház nyugalmazott
igazgatója): december 12-én
Az előadások mindig szombati napon vannak, és reggel 9-kor kezdődnek!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Elfoglalták a Sportkastélyt

Lengyel ízek és táncok

Az esős időjárás sajnos sokakat elijesztett, így a vártnál
kevesebben érkeztek a kora
délutáni órákban, de a jelen
lévő gyerekek önfeledt játékát sem az eső, sem a kisebb
létszám nem zavarta. Az ingyenesen használható légvárakon folyamatos volt a tréfás
harc és birkózás. A felfújható
csúszdán ugyancsak nagy volt
a forgalom.
A büfénél lévő asztalokon
egyre-másra készültek a bábok, papírfigurák, rajzok és
egyéb kézműves remekek. Az
arcfestés sem maradhatott ki a
sorból. A mókás pingálást követően cicák, kutyusok, pillangók és kis bohócok kergetőztek a küzdőtéren és a folyosón.
– A gyerekek körében népszerű volt a háromdimenziós mozi és a bohócműsor is – mondta Szabó
Renáta, a Sportkastély rendezvényszervezési vezetője. – A kerületben élőkön kívül a környező településekről és a főváros más kerületeiből is érkeztek családok.
A XVII. kerületből jött Erdei Andrásné is, aki az unokáival már visszatérő vendégnek számít a
kerületünkben.
– Tavaly is itt voltunk, de a Bókay-kertben lévő programokra is rendszeresen eljövünk – mondta a
nagymama, hozzátéve, hogy az ingyenes ugrálóvárazás megéri azt a kis utazást. – Sajnos sok helyen
több száz forintot is elkérnek öt perc játékért, és az ember nehéz szívvel mond nemet egy kisgyereknek, ha az, látva a többieket, szeretne önfeledten ugrándozni.
Esti fellépésén Bereczki Zoltán színész, énekes igazán élvezetes, jó hangulatú műsort adott a színpad előtti területet megtöltő rajongói örömére.
A 2013-ban életre hívott Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! programsorozat célja az, hogy az
emberek ezen a napon hazalátogassanak a szülővárosukba, szülőfalujukba, és együtt ünnepeljenek
ott, ahol igazán otthon érzik magukat. A rendezvény közös pontja ez esti tűzgyújtás, amelynek során
a kezdeményezésben részt vevő településeken azonos időpontban, 21.30-kor meggyújtanak egy-egy
máglyát.
A pestszentimrei összejövetelt a tűzgyújtást követően ráadásként tűzijáték zárta.
Ê Puskás Attila

A Lengyel Turisztikai Hivatal által is támogatott program célja az volt, hogy a kerületben élők minél színesebb képet kapjanak a lengyel nép életéről.
A látogatókat a nemzetiségi önkormányzat hagyományőrző Polonéz Táncegyüttesének tagjai fogadták,
akik egy kis táncházra, tánctanulásra invitálták a vállalkozó kedvű időseket és fiatalokat.
A délután folyamán a gyerekek és a felnőttek is
részt vehettek a kézműves foglalkozáson. Történelmi
ismereteiket bővíthették a varsói felkelésről szóló előadáson, a kvízjátékon pedig színházjegyeket nyerhettek. Az aulában Gdansk városát bemutató látványos fotókiállítást lehetett megtekinteni. A fényképek
nemcsak a mai állapotában mutatták meg ezt a kikötővárost, hanem egyik-másik fotó az 1980-as évek
történelmi eseményeinek hangulatát és az emberek akkori mindennapjait is felidézte.
A rendezvényt zenés-táncos műsor és meglepetésként nemzeti ételek kóstolója zárta.
Ê Puskás

Többtucatnyi gyerek vette birtokba a Pestszentimrei Sportkastély küzdőterén felállított ugrálóvárakat az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! program keretében szervezett Szent Mihály-napi rendezvényen.

Második alkalommal rendezték meg a Pestszentimrei Közösségi Házban a Nemzetek Napja elnevezésű programot. A februári görög nap után ezúttal a XVIII. kerületi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat mutatkozott be.

Téblábolt a vegyeskar

A zene világnapja alkalmából közös műsort adott a Sonore Zenei Kulturális Egyesület a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportjaival a Rózsa Művelődési
Házban szeptember 26-án.
Mohai Tibor, a Sonore kórus alapítója és vezetője elmondta, hogy a két művészeti ág remekül kiegészíti egymást.
– Korábban is szerepeltünk már közösen. Nyolc évvel ezelőtt például Lengyelországban vendégeskedtünk, három éve pedig a mostani alkalomhoz hasonlóan a zene világnapját köszöntöttük.
A műsorban felcsendültek Farkas Ferenc Pataki diákdalai, az Udvardy László által megzenésített
Bájoló című Radnóti-vers, továbbá olasz, angol és francia dalok, eredeti nyelven. A kórus a műsorát
hagyományosan Bárdos József Dana-dana című művével zárta. Mohai Tibor felhívta a figyelmet arra,
hogy akinek kedve van az énekléshez, az csatlakozhat az idén 11 éves Sonore Vegyeskarhoz. Az
együttes a próbáit keddenként 18 órakor tartja a Karinthy Frigyes Gimnáziumban. Aki úgy érzi, hogy
szívesen kipróbálná a kóruséneket, személyesen jelentkezhet.
Ê P. A.
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Hirdetés

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

Apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. a következő
pozíciókba keres munkatársakat:

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés.

Ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok
cseréje. Tel.: 06-20-491-50-89

n LŐRINCI AUTÓSOK FIGYELEM! Minőségi utángyártott autóalkatrészek

minden tipushoz 25% kedvezménnyel. LŐRINCI AUTÓSBOLT 1181 Bp.
Baross u. 10., Tel.:0670/313-9851, 2-901-901.

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 Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga

golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. V. ker
Haris köz 1. LUCIA galéria Tel: 780 5624, Email: luciagaleria@gmail.com

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 Kert -Telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés,
térkövezés, kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves
munkák vállalása reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.
telekrendezes.hu
n Pedikűr – Manikűr! Cukros, gombás, beteg a lába? Nem tud otthonából kimozdulni? Van
megoldás! Hívjon bizalommal! Képzett Pedikűrösként, otthona kényelmében biztosítom a
szakszerű ellátást. T: 06-30-3105902
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email:
szerviz@szerviz.info
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és
tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a
kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL,
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-28492-13
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 ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL MAGYAR GYŰJTŐ, antik és modern bútorokat,

n
KŐMŰVES
SEGÉDMUNKÁS:
Kőműves és segédmunkás munkatársakat •
A Városgazda
XVIII. /kerület
Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:
NEHÉZGÉPKEZELŐ: Nehézgépkezelői pozícióba, a következő géptípusokra
<SDqs^
ͬ^'DhE<^:
<ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
keresünk munkatársakat: gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar
SV-17),
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),
kombinált rakodógép, henger (0,5-től 3,5
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
tonnáig) Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás<ĠƌũƺŬĂǌĞŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟
jogosítvány, valamint a nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás.
n
FESTŐ – MÁZOLÓ. Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel
E,'W<>S: EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
n
RAKTÁROS. Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú
végzettség,
magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett
hZ<K>M͗
DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
tapasztalat,
jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés.
ĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
nũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘
KŐMŰVES
/ SEGÉDMUNKÁS: Kőműves és segédmunkás munkatársakat
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, valamint csapadékelvezetéssel összefüggő
W>z'KEEK<:
WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ
ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
munkálatok elvégzése.
Elvárások:
pontos, megbízható munkavégzés, kőműves
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett
ĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ
K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
n
VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték
szerelő munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes,
h^KD^dZ: hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
megbízható munkavégzés B kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
n
LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Lakott-területi fakitermelő
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕ ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕ ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák
ŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása,
ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása,
ĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása.
Elvárások:
szakirányú végzettség, szakmai
tapasztalat,
precíz, pontos munkavégzés,
Z<dZK^:
ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗
ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
megbízhatóság.
Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.
ƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
n
USZODAMESTER: Uszodamesteri
végzettséggel rendelkező munkatársat
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ
ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
keresünk. Feladatok:
a medencében, a medencetérben és a strandmedencében
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
tartózkodók életének,ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ
testi épségének védelme, a házirend betartatása, az
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ
Ă
úszómedence és környezete tisztaságának,
valamint előírt vízminőségének biztosítása,
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.
s/>>Ez^Z>S:
sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ
Elvárások: uszodamesteri
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
ŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
ƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
n
AUTÓSZERELŐ:
Feladatok: Társaságunk tulajdonában lévő gépjárművek és <ĠƌũƺŬ
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
munkagépek karbantartása, üzemképességük biztosítása. A munkakör betöltésének
feltétele: szakirányú középfokú végzettség.Elvárt készségek és magatartási jellemzők:
:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗ PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
jó szervező, kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló,
felelősségteljes munkavégzés.
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
n VILLANYSZERELŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘
ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány,
legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím:
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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MEGNYITOTTUNK!

festményeket, órákat, porcelánokat, szobrokat, ezüstöket, csillárokat,
szőnyegeket, könyveket, pénzérméket, kitüntetéséket, képeslapokat,
bélyegeket, valamint teljes hagyatékot magas áron, díjtalan
kiszállással!!! Szajka Zsófia. Tel.: 0620/542-1259

Oktatás
n OKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon:
0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)
n Német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal. Telefon: 06-30/259-96-78

n Idősgondozást, betegápolást, házvezetést, bevásárlást…stb. vállalok saját gépkocsival.
Szakképzett, gyakorlott nyugdíjas nő vagyok, sok türelemmel, szeretettel várom a jelentkezését.
Tel.: 0630/9601022

n Eltartási szerződést kötne megbízható, káros szenvedélyektől mentes,

diplomás, 27 éves, szállodában dolgozó férfi olyan 18. kerületi
személlyel, akinek nincs családja, viszont jól jönne a segítség a
mindennapokban (főzés, takarítás, bevásárlás, egyéb feladatok). Néha
külön élő 4 éves kislányom is segítene abban (pót unokaként), hogy
ne érezze magát egyedül. Keressen bizalommal a telefonszámomon:
06-70/244-5514

INGATLAN /ELADÓ-KIADÓ/
n ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére a kerületben! Fix 2%-os
jutalék! Bajdik Tünde Tel.: 0630/9303-543

ÁLLÁS
n Otthon végezhető munka! CD lemezek csomagolása stb. érd: 06-90-60-36-07 (http://
audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/min, 06-209104517)
n Telefonosokat keresünk! Bejelentett állás. Életkora, neme nem számít. 6

órás budapesti munka. Betanítjuk! Üdülési jogban jártasság előny. Alap:
110.000 + jutalék! +36308304623

KEDVEZŐ ÁR,
SZÉLES VÁLASZTÉK!
NÉZZEN BE HOZZÁNK!
ÚLLŐI ÚT 459. sz.

0620/3882-083
ÁRUHITELÜNK IS VAN!

Most
nyisson
nálunk
számlát!

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom ajánlattal
várjuk, amennyiben nálunk nyitott bankszámlájukra
rendszeres jövedelem* érkezik:

www.aliz-butor.webnode.hu

• számlavezetési díj 6 hónapig*
• elektronikus tranzakciós díj 6 hónapig*
• jutalékmentes értékpapír vételi
lehetőség 2 hónapon keresztül**

ÉUGHNOąGMĂQDSHVWV]HQWOąULQFLILÿNXQNEDQ ´OOąLėW
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
n Tésztakeverő: Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe,
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre,
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.
n Édesipari termékgyártó / gépkezelő: Élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére,
édesipari termékgyártó munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat),
elsősorban női munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft.,
H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.

KIRÁNDULÁS / ÜDÜLÉS

A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat,
valamint 100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt
számlacsomagot nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása
életkortól függően 200 000 Ft vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához
kapcsolódó tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik,
azon ügyfelek esetében, akiknek 2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is
megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as
számon. A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankﬁókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó
üzletszabályzatok, azok mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

n Üdülés Harkányban 2015. okt. 29-től nov. 04-ig SIESTA szállodában 2 vagy 3 személy
számára. Apartman kiadó Gyógyfürdőhöz 5 percre. 3000Ft./éj/fő..
Érdeklődni telefonon 06-1-294-5993.

Megemlékezés
n Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves tagtársunk Friedbauer Miklós

Endréné Erzsike 2015.08.14.én elhunyt. Szeretettel gondolunk az együtt
töltött hosszú évekre. Emlékét megőrizzük. „Csendesen alszik, megpihent
végleg, angyalok bölcsöje ringatja már, Nem jöhet vissza, hiába hívjuk.”
Tájak Korok Múzeumok Egyesület Bp. XVIII. kerület tagcsoportja.
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Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés
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HONDA CIVIC

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
nyilvános SiO\i]DW~WMiQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVUHPHJKLUGHWLD
Budapest XVIII., Deák Ferenc u. 9-11. sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat
hrsz:

terület: m2

minimális vételára:

144958/1
144958/2
144958/3
144958/4

512
506
501
589

10.240.000 Ft+ÁFA
10.120.000 Ft+ÁFA
10.020.000 Ft+ÁFA
11.780.000 Ft+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20-án 12 00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (1181
%XGDSHVWhOOĘL~W,,HP)
Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap iWYHKHWĘ: 2015. szeptember 17-én 800tól 2015. október 19-én 16 00 óráig
Az átvétel helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divízió
irodájában, 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatt.
ÜgyfélfogadásLLGĘEHQ: KpWIĘWĘO-csütörtökig: 8.00-16.00-ig, péntek: 8.00-12.00-ig.
eUGHNOĘGQLOHKHW: 290-3165.
A pályázat ERQWiVN|]MHJ\]ĘMHOHQOpWpEHQ: 2015. október 21-én 10 00 óra.
A bontás helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (%XGDSHVWhOOĘL~W
423. II. em. 1.)
A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi
követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza.

AKÁR 1 000 000 FT ÉRTÉKŰ

K E D V E Z M É N YC S O M A G G A L
VAGY JUTÁNYOS HONDA FINANSZÍROZÁSSAL:
20% önerőtől, futamidőtől függetlenül a THM 3,99%!

HONDA SZALLERBECK
1185 Budapest, Üllői út 812.
Telefon: +36 1 / 291 5555
E-mail: info@honda-szallerbeck.hu
www.honda-szallerbeck.hu

8

HONDA
PREMIUM
QUALITY

3 plusz 5

év

Az ötajtós Honda Civic vegyes üzemanyag-fogyasztása 3,6-6,4 l/100 km, CO 2-kibocsátása 94-150 g/km. Az adatok az EU által szabályozott mérések alapján kerültek
megadásra, összehasonlíthatóság céljából. A valós körülmények között mért adatok változhatnak. A hirdetés az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. forint alapú, változó
kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja alapján, teljes körű CASCO megkötését feltételezve készült. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát.
A finanszírozó a vonatkozó jogszabály rendelkezések és belső szabályzatai alapján hitelbírálatot végez, melynek eredménye befolyásolja a tényleges ügyletkötés feltételeit.
A részletes feltételeket a finanszírozó szerződéses okiratai és a vonatkozó tájékoztatások tartalmazzák. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja
a figyelemfelkeltés. Az akció visszavonásig és kizárólag az akcióban résztvevő ötajtós Civic modellekre érvényes. Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. alávetette magát
a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek. A képeken feltüntetett gépkocsi
kizárólag illusztráció, felszereltségében eltérhet az akcióban szereplő modellekétől. A tájékoztatás nem teljes körű, az akció részleteiről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

HU_SZ_Anz_Civic_Herbst_143x184_01.indd 1
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F E L V Á S Á R L Á S !

HÉJAS DIÓT
DIÓBELET

és
a napi legmagasabb áron veszek!

+36 70 949 6341

03.09.15 17:31

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Egyház

Beiktatták Hajdú Bálint Kadosát, a pestszentimrei reformátusok új lelkészét

�

Minden hely
foglalt volt
szeptember 20án a pestszentimrei
református templomban, ahol Hajdú Bálint Kadosát
iktatta be Illés Dávid
esperes. Az új lelkész a harmincévnyi
szolgálat után nyugállományba vonuló
Orbán Kálmán helyét
vette át a közösség
élén. A fiatal, 33
éves lelkipásztort a
terveiről kérdeztük.

Világosság,
só, kovász
A sorrend legelején a közösség áll

– A közösség meghívását elfogadva látja el szeptember
elejétől a lelkészi feladatokat
Pestszentimrén. Egy meghívást
nehéz visszautasítani, és nem is
illik. Mégis mi volt az, ami kimondatta önnel az igent?
– Az invitálás természetesen
jólesett. Amin elgondolkodtam,
az sportos hasonlattal élve az
volt, hogy „ringbe szálljak-e”.
– Végül megtette…
– Igen, mert végiggondoltam, s arra jutottam, ha engem
hívnak meg, ha rám gondolnak,
akkor jönnöm kell.

Tudni a jó utat

A cél világos

– Nem messziről érkezett, innen
a szomszédból, a XVII. kerületből. Ettől függetlenül megkérdem: volt-e, s ha igen, milyen
kapcsolata az itt élőkkel?
– A választási folyamatot
megelőzően jószerével semmilyen. Két éve prédikáltam itt
egy istentiszteleten, helyettesítve
tisztelt elődömet, Orbán Kálmánt.
– A beiktatása óta azonban
minden bizonnyal közelebb került a gyülekezethez, így akár
láthatja is a közös célokat.
– A cél világos Jézus követői
számára. A küldetésünk az,
hogy világosság legyünk, só
és kovász. Egyéni életünkkel
éppúgy, mint közösségként egy
településen. Ezek Jézus képei,
s arra utalnak, hogy mindazt,
amit mi nagyon is tapasztalható
módon kaptunk tőle, hitelesen
éljük meg és továbbadjuk az
embereknek.
Vagyis
„bele
kell vinni” az evangéliumot a
mindennapokba.

– Sok mindent vitt véghez
Isten rajtuk keresztül e közösségben. Kálmán mesélt nekem
arról, mi fogadta őt és a feleségét
az ideérkezésükkor. Jóformán
gyülekezet sem volt… Nekiláttak, egyszerre építették a lelki és
a fizikai házat. A hűségük példaértékű számomra. Erre kell
továbbépíteni azt, ami már az
én feladatom. Kálmánról a gyülekezetben úgy beszélnek, mint
aki barátságos, közvetlen volt az
emberekkel. Ezt a befogadó légkört tovább kell vinni. A beiktatásomkor a barátaim, a családtagjaim közül sokan mondták:
milyen összetartó, szeretetteljes
légkörű a gyülekezet. Ebben
Kálmán munkája is benne van,
s ez jó irány.

Illés Dávid esperes iktatta be Hajdú Bálint Kadosát

Befogadó
légkör
– Mint például?
– Az iskolánk nagy lehetőség
minderre, de már most látom,

hogy nem lesz könnyű küldetés jól csinálni. Szeretném felkutatni azokat a lehetőségeket,
amelyekkel Pestszentimre javára
tehetjük a jót… Hadd mondjak
egy hasonlatot: a só csak akkor

ízesít, ha beletesszük a levesbe.
A tányér mellett nem sokat ér.
Ezt kell követni, ez a feladat és
a cél egyszerre. A legfontosabb
azonban a gyülekezet. Hangsúlyoztam is a megismerkedé-

sünkkor: a sorrend legelején a
közösség áll.
– Orbán Kálmán harminc
évig vezette ezt a közösséget. Mit
szeretne mindenképpen megtartani a munkásságából?

– Minek köszönhetően választotta a lelkészi hivatást, és a céljaiból mit sikerült megvalósítani az
elmúlt években?
– A mi döntésünk már csak
válasz. Ezt vallom teljes szívvel.
Tizenhat éves koromban született meg bennem ez a válasz,
vagy ha úgy tetszik, választás. A
hívő embernek megvan az a nagy
ajándéka, hogy attól kérhet útmutatást, aki magával az élettel
ajándékozta meg. Isten céltalanul nem tesz semmit. Hosszabb
folyamat volt, míg felismertem:
Isten ezt az utat szánta nekem.
Ez a nyolcadik évem lelkészként.
Azt gondolom, ez volt a felkészülés időszaka. Sok tapasztalat,
formálódás, magaslatok és mélységek, hogy most úgy állhassak
itt, ahogy. Megvalósítani… De
inkább azokat a közösségeket
kellene megkérdezni, amelyekben eddig megfordultam.
– Egy év múlva mivel volna
elégedett?
– Azért imádkozunk többekkel hétről hétre, hogy megérthessük azt az irányt, amelyet
Isten e gyülekezetnek szán. A
mindennapi szolgálat úgy nyerhet értelmet, ha tudjuk, merre
kell mennünk. Akkor lennék
elégedett, ha arról beszélgetnénk, hogy eszerint járja útját a
gyülekezet.
A hívő ember attól
kérhet útmutatást, aki
magával az élettel ajándékozta meg.


www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az év végéig
nincs megállás
A baptistáknál is „becsengettek”, az őszi–téli eseményekre figyelnek már.
Háló Gyula, a pestszentimrei gyülekezet lelkésze számolt be az előttük
álló programokról, amelyekben az idén is helyet kap az évről évre nagyobb érdeklődéssel kísért cipősdoboz-akció.

A sort a szegedi Vox Nova Baptista Férfikar
ingyenes koncertje nyitja november 22-én.
Aki meghallgatja a PIK-ben a kórus előadását, nem fog csalódni. A 18 éve együtt

éneklő kar mögött ugyanis sok sikeres hazai és nemzetközi fellépés áll. Repertoárjuk
változatos, klasszikus és modern szerzők
darabjai egyaránt megtalálhatók benne.

A karnagyuk Szilágyiné Mátyus Elvira.
Bő két héttel a Vox Nova koncertje után jön
a „sláger”. A Nemes utcai imaházban és közösségi otthonban december 10-én tartják a
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesület által szervezett cipősdoboz-ünnepet,
amely évről évre egyre eredményesebb, egyre jobban megmozdítja a jóakaratú imrei
embereket. A kerület e részében élő családok tavaly kétszáznál is több dobozt töltöttek meg ajándékokkal a rászoruló gyermekeknek.
Fontos szerephez jut a zene az év utolsó
heteiben is, ugyanis december 13-án impozáns helyszínen, a Budapest Arénában
adnak koncertet a Baptista Szimfonikusok.
Nincs szó újításról, csupán a jó folytatásáról,
ugyanis második alkalommal várja már az
adventi időszakban nagyszabású koncerttel a
közönséget a Baptista Szimfonikusok Társasága. A klasszikus és a modern gospelművek
és -dalok bizonyára az idén is sikert aratnak.
(Jegyrendelés: imreibaptista@gmail.com.)
A karácsonyi ünnepek előtt még egy szívmelengető programja lesz a baptistáknak.
December 20-án rendezik meg az idősek
karácsonyát azzal a céllal, hogy advent
utolsó vasárnapjának délelőttjén minden
róluk szóljon. Őket köszöntik, ők kapnak
ajándékot, őket veszik körül szeretettel.
Azt is elmondta Háló Gyula, hogy karácsonykor egyetlen istentiszteleten ünnepelik
meg Jézus Krisztus születését, a szeretet Istenének testet öltését. Napjainkban különös
kihívás a valóságos és szeretetteljes együttélés a generációk között és a más kultúrájú
embertársainkkal. Ezt ünneplik, és ehhez
merítenek erőt. Az istentisztelet december
25-én lesz.
Az idősek kapnak ajándékot,
őket veszik körül szeretettel.


Nyílt nap,
koncerttel

Sokan voltak szeptember 20-án a délelőtti órákban az unitárius egyház templomában, ahol nyílt napot rendeztek. A program
áhítattal kezdődött, majd énekhangok töltötték be a termet. „Áldalak búval, vigalommal” – ezt címet viselte a műsor, amellyel
az Adorate Kórus szerzett kellemes órát a híveknek. Egyházi és
világi dalok, Kodály népzenei feldolgozásai szerepeltek a programban, Barta Viktória karnagy vezényletével. Ezt követően a
gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartottak, csak éppen
a kedvezőtlen időjárás miatt a megígért és nagyon várt kürtőskalács-sütés nem volt az „igazi”. Azért, aki akarta, megkóstolhatta a finom erdélyi édességet.

Ismét ebédosztással várja
a rászorulókat a Pestszentimrei
Katolikus Karitász a római
katolikus plébániatemplom
kertjében (Nemes utca 17–19.)
október 17-én, szombaton 12 órától!
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Programok
Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 2912896
www.rozsamh.hu
Október 8. 17 óra: Irodalmi
est és kiállításmegnyitó a
TAMA szervezésében. Megtekinthetők Beke Zsuzsa képei.
Október 10. 9 óra: Bababörze. Asztalok még bérelhetők
2000 forintos (nagy asztal),
illetve 1000 forintos áron (kis
asztal).
Október 10. 16 óra: Márticska gyöngyvilága – gyöngyből
készült ékszerek és gyöngyfűzésen készült fényképek
kiállítása. Mangel-Vályiné
Szávai Márta és Mangel-Vályi
Zoltán munkái.
Október 11. 11 óra: Csipkerózsika – a Körúti Színház
előadása. Belépőjegy: 990 Ft.
Október 16. 17 óra: Tűzimádók – a Kondor Béla Közösségi Ház képzőművész körének
kiállításmegnyitója. Köszöntőt
mond: Takács Zsóka.
Október 17. 15 óra: Számít6sz rám klub
Október 18. 15 óra: Marica
grófnő – Kálmán Imre nagyoperettje a Bulvár Színház
előadásában. Belépőjegy
felnőtteknek 2400 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 1700 Ft.
Október 20. 19 óra: Zorán
koncertje. Belépőjegy: 4900
Ft.
Októberben új foglalkozások indulnak a művelődési
házban. Szerdánként babamama jóga, csütörtökönként
Etka-jóga lesz. A részvételi díj
mindkét foglalkozáson 700
Ft. A részletekről érdeklődni,
illetve jelentkezni az elérhetőségeinken lehet.
Lőrinci Sportcsarnok
Thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 9. 18 óra: PLERBudapest–Vác férfi NB I-es
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 11. 10 óra: PLERBudapest II–Gyöngyös férfi
NB II-es bajnoki kézilabdamérkőzés
Október 11. 12 óra: Erima
leánykézilabda-torna
Október 17. 13 óra: VI. Nemzetközi Táncos Fesztivál
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C

Telefon: 297-3018
Október 10-én: Országos rock
and roll-verseny
Október 11. 8 óra: az Omega
Pünkösdi Gyülekezet egész
napos vallási és sportrendezvénye
Október 17. 8 óra: az Omega
Pünkösdi Gyülekezet egész
napos vallási és sportrendezvénye
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 8. 17 óra: Reggelitől vacsoráig, avagy hogyan
étkezzünk és hogyan ne? Tóth
Gábor okleveles élelmiszeripari mérnök és táplálkozáskutató előadása.
Október 11-én 11–15 óra
között Könyves Vasárnap. A
program részeként 11 órakor
„Mi van a ládikában?” címmel
Benedek Elek meséjéből
készült előadást láthatnak,
13 órakor a „Mi lenne, ha...”
címmel meghirdetett meseíró pályázat ünnepélyes
eredményhirdetését tartjuk,
13.30-kor pedig a „Könyvtár
barátja” díj átadóünnepségét rendezzük meg. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Október 15. 17 óra: Egészségkilátások és életmódbetegségek az új évezredben.

Sonnleitner Károly életmódtanácsadó előadása.
Október 19. 14 óra: a TájakKorok-Múzeumok Egyesület
irodalmi klubja
Október 21. 17 óra: Izgőmozgó klub. Téma: az ősz és
a falevél.
Internethasználói foglalkozás
indul 16 órában, délelőttönként 9–13 óra között.
Időpontok: október 13., 21.,
28., november 4. Jelentkezni
személyesen, a tanfolyami díj
befizetésével lehet. Részvételi
díj a beiratkozott olvasóknak
120 Ft/óra, a regisztráltaknak
120 Ft/fél óra.
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Október 9. 17 óra: Börzsönyi
Erika költővel beszélget Tósoki
Anikó.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 10. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Október 10. 15 óra: Kézműves kuckó
Október 10. 19 óra: Rejtőegyfelvonásosok – Apósom,
a vezér; A koronatanú – a
Figurák Színjátszó Társulat
előadásában
Október 11. 10 óra:
Csokikoncert – játék és
muzsika 60 percben. Zenei
ismeretterjesztő előadás
gyerekeknek. Műsorvezető:
Zelinka Tamás, közreműködnek a Dohnányi Ernő
Zeneiskola művésztanárai és
növendékei.
Október 11. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Október 13. 18 óra: A
csodálatos antik világ – Pais
István filozófiatörténész, nyugállományú egyetemi docens
előadás-sorozata. Mottó: „Ha
az igazi szabadságot akarod
elnyerni, a filozófia rabszolgájának kell lenned.”
Október 14. 18.45: Zumba
Nikivel
Október 15. 14 óra: Fehér
asztalnál – a NYÉVE összejövetele
Október 16. 17 óra: Faktúra
– a kerületi festőművészek
közös kiállításának megnyitóünnepsége a Magyar
Festészet Napja alkalmából
Október 17. 15 óra: Kézműves
kuckó
Október 17. 15 óra: Drága
szülőföldem – a Fráter Lóránd
Nótakör zenés-táncos műsora. Művészeti vezető, rendező:
Fényes György
Október 17. 15 óra: Terefereklub
Október 18. 9 óra: Sakkbajnokság a Pestszentlőrinc
Sakk-kör szervezésében
Október 18. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Október 20. 18 óra: A magyar
kenyér – a kerületi festőművészek közös kiállításának
megnyitóünnepsége a Magyar
Festészet Napja alkalmából a
Városháza Galériában (Üllői
út 400.)
Október 21. 18.45: Zumba
Nikivel
Október 10-ig az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége, Budapest
XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata
és a Kondor Béla Közösségi
Ház és Intézményei által
az 1956-os forradalom és
szabadságharc 59. évfordulója tiszteletére összeállított
tablósorozat tekinthető meg
az Aula Galériában.
Szombatonként 9 órától
kerámia és tűzzománc nyitott

műhely. Vasárnaponként
8.30-kor ingyenes jóga, 10
órától ingyenes önvédelmi
oktatás.

A Polgárok Háza nyitva tartása: szerdánként 9–14 óra
között.

szöntőt mond Feledy Balázs
művészettörténész, művészeti
író, közreműködik Draskóczy
Zoltán gitárművész.
Október 21.
17.30: Kertbarátklub.
Tervezett téma: őszi teendők
a kiskertekben. Előadó:
Gyócsi Zoltán. A részvétel
ingyenes!

Jobbik-iroda
Üllői út 489.

nyílt nap

Polgárok Háza
Üllői út 517.

Október 9. 18 óra: Nemzeti
estek. Téma: A magyar történeti alkotmány jogfolytonossága – avagy kivezető út korunk
káoszából, esély a felemelkedésre! Meghívott előadó: Dr.
Varga Tibor jogtörténész.
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek PestszentlőrincPestszentimre történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek
a kerületi oktatástörténet
múltjából
A kiállítóterem október 10-én
és 23–24-én zárva lesz,
egyébként keddtől szombatig 14 és 18 óra között tart
nyitva.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 2945971
www.pikhaz.hu
Október 10. 10 óra: Kreatív
kézműves klub gyermekeknek. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára.
Október 11. 15 óra: A pillangók szabadok – a Szalag
Színház előadása N. Kiszely
Melinda rendezésében.
Főszerepben: Németh Dóra,
Sipos Tibor, Babják Annamária. Belépőjegy: 980 Ft.
Október 12. 17 óra: KRESZtanfolyam indul – az elméleti
órák a PIK Házban. Előzetes
jelentkezést kérünk az elérhetőségeinken.
Október 13. 18 óra: Tudatos
életmód klub. Téma: Lélekvándorlás és sorsszerűség.
Előadó: Éles István. Belépőjegy: 400 Ft.
Október 15. 17 óra: Ingyenes
jogi tanácsadás
Október 16. Erdő-mező
barangoló. Önköltséges
kirándulás Reimann Katalin vezetésével. További
információ a +36-30-3503266-os telefonszámon és a
reimank@t-online.hu e-mail
címen kapható.
Október 16. 16.30: Családi
táncház és népi játszóház.
Népi hagyományőrző rendezvény családi táncházzal,
játszóházzal és kézműves
foglalkozással. Vezeti: Plugor
Judit. Belépőjegy gyermekeknek 500 Ft, felnőtteknek 800
Ft. A programot a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) támogatja.
Október 16. 18 óra: Színházbarátok klubja. Meghívott
vendég: Józsa Imre. Részvételi díj: 300 Ft. Előzetes
jelentkezést kérünk.
Október 17. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél a Magic
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Október 18-án 10-től 14
óráig: Szüreti családi nap –
közös programok az egész
család számára. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk
az ingyenes rendezvényre!
Október 19. 18 óra: Emberi
állapot – Garamvölgyi Béla
festőművész kiállításának
megnyitója a Magyar Festészet Napja alkalmából. Kö-

Amennyiben egy kisgyermek
figyelemzavarral, túlmozgásossággal, magatartási
zavarokkal, hiperaktivitással,
szorongással és önbizalomhiánnyal küszködik, érdemes
szakemberhez fordulni. A
Nyúlcipő Konduktív Alapítvány a gyermekek mellett a
családjuknak is nyújt fejlődési lehetőséget, továbbá
autizmus-spektrumzavarral
küzdő, mozgássérült, tanulásban akadályozott és halmozottan sérült gyermekekkel is
foglalkozik.
Aki szeretne betekintést
nyerni az alapítvány fejlesztői
tevékenységébe, látogasson
el a Nyúlcipő nyílt napra,
ahol szakszerű felméréseket,
komplex szenzomotoros tréningeket és alapozó foglalkozásokat tartunk a gyermekeknek,
és különféle fejlesztőeszközök
is kipróbálhatók.
Időpont és helyszín: október 17. (szombat) 8–18 óra
között, Lakatos utca 13.

Őszi szűrőnapok

Idén ősszel ismét lesznek
térítésmentes lakossági
egészségügyi szűrések a
szakrendelőkben. Október
17. (szombat) 7–13 óráig,
Pintér Kálmán Szakrendelő
(1188 Budapest, Nemes utca
18-20.).
Szűrések: hasi ultrahang,
laboratórium (vércukor- és
koleszterinszint-mérés),
nőgyógyászat, bőrgyógyászat
(rosszindulatú bőrelváltozások
szűrése).
A szűrőnapokon a részétel
ingyenes!

Szüreti nap
családoknak
Ingyenes szüreti napot szervez
a Pestszentimrei Közösségi
Ház. A 10 órakor kezdődő
programra a kicsiket és a
nagyokat egyaránt várják,
hiszen az arcfestés, az őszi
dekorációkkal ügyeskedő kreatív kézműves foglalkozás, a
szőlőpréselés és a mustkóstoló közül mindenki találhat
számára érdekes programot.
11 órától zsonglőrjátszóházzal
kedveskedünk a legkisebbeknek.Időpont és helyszín:
október 18. (vasárnap), PIK
Ház (Vasút utca 48.)

Nagyoperett
a Rózsában
A Marica grófnő Kálmán Imre
egyik legismertebb operettje,
amelyben olyan dalok csendülnek fel, mint a Szép város
Kolozsvár, a Hej, cigány!, a
Szent Habakukk és a Ringó
vállú csengeri violám... Méltán
az egyik legizgalmasabb, legkeresettebb, legkülönlegesebb
zenés vígjáték, amely ezúttal
a Bulvár Színház előadásában
látható.
Időpont és helyszín: október
18. (vasárnap) 15 óra, Rózsa
Művelődési Ház (Városház
utca 1–3.) A belépőjegy
2400, diákoknak és nyugdíjasoknak 1700 forint.

2015. 10.18. vasárnap 14 – 19 óráig
1188 Bp. Hősök tere (Patika tér)
PROGRAMOK :

tökfaragó verseny, tökkirály választás
népi ügyességi játékok
kézműves foglalkozások,
mézeskalács készítés
zene, táncház, néptáncbemutató

MOHA BÁCSI műsora
APACUKA együttes koncertje
Büfé, forralt bor, tea

Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43
E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________

Együtt Pestszentimréért Egyesület

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
Baross u. 4. fszt. 11. – 45 m² - dohánybolt
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u. 15. fszt. 11. - 23 m² - üzlet
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u. 1 fszt. 66 - 24m²- üzlet
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer
Havanna u. 50. fszt. 217. -9m2 - raktár
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
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Székhely: 1181 Budapest, Kondor
B. sétány 16.utca 50. fszt. 217. – 9m – raktár
Fax: +36 (1) 291-8606
Havanna
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telekHonlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43
E-mail: p18@varosgazda18.hu
Küllő Hrsz.: 152638/2 - 5025 m² - területhasználat
__________________________________________________________________________________________________________
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet
Méta utca 2. A-23 - 17m2 - garázs
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár
Tövishát u. 7. fszt. 157. - 29 m² - üzlet
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u. 13. fszt. 134. – 20 m2 – raktár
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m² - üzlet
Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges
Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz
Tövishát u. 31. fszt. 5. – 29 m² - üzlet
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Üllői
út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B.
sétány 16.
Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Zöld szám: (80) 202-471
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43
E-mail:
p18@varosgazda18.hu
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
__________________________________________________________________________________________________________
Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet
Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda
Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük
fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.
szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés, vagy
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az ügyfélfogadóban átvehető. A
jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. október 12. 9.00 - 16.00 óra
Pályázat elbírálása:
2015. október 16. 16.00 óra
Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Városkép p 2015. október 7. XXIV. évfolyam 15. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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sport

Megint sokan voltak, ismét sikert hozott a kerületi sportágválasztó

Mosoly
és mosoly…

Újabb nagy sikerű rendezvényt szervezett a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség: szeptember 15-én a kerületünkben lévő Gubacsi Zsófi Teniszklub SE pályáin
tartották a nagypályás és play and stay bajnokságot.

A Vilmos Endre Sportcentrumban toborzott az akadémia

Mindenki
a pályán volt

Kínálta magát a kérdés: a pálya tulajdonosa, a kiváló teniszező,
az egykori WTA 100-as játékos vajon miért döntött úgy, hogy az
esemény háziasszonya lesz?
– Két oka is van – mondta a tip-top módon be- és elrendezett
teniszcentrum tulajdonosa, Gubacsi Zsófi. – Az egyik az, hogy
a tenisz a mindenem, ha lehetne, az összes létező eseménynek a
házigazdája lennék. A másik pedig, s most ez a fontosabb, szeretem, ha boldogok a gyerekek, ha csillog a szemük.
A pályára lépő meghívott fiataloknak csillogott is, mert olyan
boldogok voltak, mintha olimpiai versenyre invitálták volna
őket.
Apropó, olimpia… Voltak ám igazi olimpikonok is az Üllői
úton található ékszerdobozban. Sebestyén Kata, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség teniszszakágának vezetője elárulta, hogy
két olimpiai bajnok melegít éppen, hogy Los Angeles után is bizonyítson.
– Az Egyesült Államokban júliusban rendezték meg a speciális olimpiát, amelyen nagy létszámú magyar csapat vett részt,
köztük Begovics Éva és Kelemen Zsombor, akik a párosban aranyat nyertek, az egyéniben pedig ezüst jutott Évának.
Varázsütésre, de inkább a szakágvezető hívó szavára, már ott
is volt Begovics Éva, akik előbb azon lelkendezett, hogy milyen
csoda is volt a két hét az Egyesült Államokban, aztán pedig elmesélte az ezüstérme történetét.
– Előbb legyőztem egy chilei lányt, de az aranyéremért folyó
meccsben kikaptam egy japántól. Szerettem volna olimpiai bajnok lenni, de ennek az ezüstnek is nagyon örülök, büszke vagyok
rá – mondta Éva, akinek azért került aranyérem is a nyakába,
mert a vegyes párosban Zsomborral a dobogó tetejére állhatott.
Természetesen ott volt a Gubacsi Zsófi-féle teniszklubban
Szávay Ágnes is, aki a speciális olimpiai mozgalom tenisznagykövete. Olyannyira, hogy ő maga is pályára lépett. Az ő mérkőzései nem arról szóltak, hogy ki nyer, hanem arról, hogy hány
gyereknek tud mosolyt varázsolni az arcára néhány nekik adott
poénnal. Maradjunk annyiban, hogy mosolyogtak eleget a gyerekek…
– Számomra minden versenyük élményt jelent, s ezt nemcsak „úgy” mondom, így is érzem. Akárcsak Zsófinak, nekem
is öröm, ha örülnek ezek a szeretetre méltó emberkék – hangsúlyozta Ágnes, miközben olyan alaposan melegített, mintha
wimbledoni fellépésre készülne.
A speciális teniszezők számára kiírt viadalon csaknem húsz
fiú és lány állt rajthoz, de talán nem is az volt a legfontosabb,
hogy ki mit nyer, hanem az, hogy jól sikerült a tenisznap.
A versenyt Lévai István Zoltán alpolgármester nyitotta meg.
„Szeretem, ha boldogok a gyerekek,
ha csillog a szemük” – mondta Gubacsi Zsófi.

Hoker-Fagyas:
szuperliga,
szupersiker
A Hoker-Fagyas Team tavaly megnyerte az országos
teniszbajnokság első osztályát, így jogot nyert arra,
hogy az idén elindulhasson a legmagasabb szintű
csapatbajnokságban, a Szuperligában.
A versenyt június 26. és július 3. között tartották az ország
nyolc legjobb csapatának a részvételével. Az A-csoportban az
MTK, a Metro, az Ábris, a Hoker-Fagyas csapata mérkőzött, a
B-csoportban pedig a Siófok, a Diego, a Golden Ace és a Liget
SE.
A Hoker az első mérkőzésen legyőzte a Metrót, majd az
Ábrisnál is jobbnak bizonyult, de utána 4-3-ra kikapott az MTKtól. Mivel az A-csoport második helyén végzett, a B-csoport első
két helyezettjével, a Siófokkal és a Diegóval versenyben maradt
az első helyért.
Az első mérkőzést a több Davis-kupa-játékost is felvonultató
Siófokkal vívta, és óriási csatában nagy sikert elérve 5-2-re nyert,
bejutva a döntőbe. Itt újra az MTK-val került össze a csapat, és
ismét vereséget szenvedett, 4-3-ra.
Vereség ide, vereség oda, a Hoker-Fagyas a Szuperliga újonc
csapataként megszerezte a második helyet, ami szupereredmény
egy olyan csapattól, amelyik néhány éve még a harmadosztályban szerepelt.
A csapat tagjai: Böröczky Zoltán (játékos-edző), Nagy Péter,
Zsiga Máté, Horváth Péter, Zeljenka Martin, Pintér Gyula, Lakatos Győző.

A toborzó legifjabb jelentkezőjének Banyár László, a Városgazda Utánpótlás Akadémiát megálmodó vezérigazgató gratulált
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Nagy érdeklődéssel kísért sportágválasztót
rendezett szeptember 19-én a Városgazda
Utánpótlás Akadémia a Vilmos Endre Sportcentrumban.
A sportközpontban megtartott
rendezvényen az akadémia valamennyi sportága bemutatkozott,
a küzdősportoktól kezdve a vizes és a szabadidős sportágakon
át egészen a labdarúgásig. Nagy
volt az érdeklődés, függetlenül
attól, hogy egy héttel korábban
a Sportízelítőn is számos sportággal ismerkedhettünk meg
közelebbről. Sőt a Sportízelítőt
megelőzően a Bókay-kert uszodájába várták a gyerekeket és
a szülőket az akadémia vizes
sportágainak képviselői.
A toborzót az időjárás is támogatta. Baumann Gizella, a Városgazda Utánpótlás Akadémia
sportért felelős munkatársa úgy
látta, elcsípték az ősz talán utolsó
igazán szép napját. Való igaz: simogatott a kellemes levegő.
Az akadémia csapata, karöltve a száznál is több résztvevővel,
aláhúzta azt, amit feltehetően
korábban is tudtunk: lehet élni
mozgás, sport nélkül, de minek… Ennek jegyében vonult
fel a tavasszal megalakult egyesület valamennyi szakosztálya.

A küzdősportágak képviseletében a kyokushin karatét, a thai
bokszot és az ökölvívást próbálhatta ki sok-sok fiatal, köztük
pöttömnyi lánykák is. Ott volt
a két „húzó” szakág, az úszás
és a vízilabda, azok szakavatott
edzői és irányítói, s természetesen láthatták a kíváncsiak a szabadidős sportágak hajlékony és
csinos hölgyeit is.

Példát mutatott

Tán mondani sem kell, hogy
nem maradtak ki a sorból a fiatal labdarúgók sem, akiknek
lesz dolga bőven: mire felnőnek,
nekik kell eltüntetniük a külhoni és a magyar foci között tátongó űrt. Elnézve a legényeket,
az elszántságukat és azt, hogy
„akarnak valamit”, ha rajtuk
múlik, megint ünnepelhetünk
majd magyar focisikereket.
Persze nem csupán rajtuk
múlik, hanem azokon a mestereken is, akik olyan „nyersanyagot” kaptak a kezükbe, amellyel
élni kell, amellyel meg lehet
alapozni a régen várt sikereket.

Kiss László, a Vasas és a válogatott egykori „pengés” focistája
elmondta, sokat vár az akadémiai futballélettől és a kerületi
utánpótlástól.
– Itt vannak, akarják a sikereket, s valójában csak rajtunk,
az őket irányítókon múlik, hogy
mi, ki lesz belőlük néhány év
múlva – mondta a szakember, s példát mutatva nordic
walkingozott néhány kört a futballpályán.

örömünkre ma már a sportpályán is látjuk az eredményét.”
Csúcsforgalmuk volt a küzdősportos szakembereknek is.
Szalai Ferenc a bunyósok
mozdulatait igazgatta, a thai
boksszal ismerkedni akarókat
a világbajnok Dudok Károly
vezette be a technikákba, míg
a kyokushin karate alapjait
Makker Lajos mutatta be az
érdeklődőknek. Az úszókat
Horváth Zoltán, az egykori ifjúsági Eb-első, a pólósokat Kun
György vette kezelésbe.

Váljanak valóra
az álmaik
Kopogtat
A lényeg azonban az, hogy ott
a torna
lehetett mindenki, aki mozogni akart. Valamennyi résztvevő
számára nyitott volt a kapu, nagy
szeretettel várták a gyermekeket.
Lévai István Zoltán alpolgármester szavai is ezt támasztották
alá: „A tehetségeknek ne legyen
határuk, valamennyiük számára
biztosítjuk a lehetőséget, hogy
megvalósítsák az álmaikat.”
Álomról beszélt Banyár László,
az akadémiát létrehozó Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója is, amikor
elmondta: „Mindennap teszünk
azért, hogy valóra váljon az,
amit az íróasztal mellett álmodtunk meg, s amely álomnak

Nem volt megállás egy pillanatra sem, ám ha valaki még így is
kevesellte volna a kínált sportágakat, azt megnyugtathatják
Baumann Gizella szavai:
– Nem kell már sok idő
ahhoz, hogy az atlétikával, a
tornával és a kosárlabdával bővüljön a kínálat. A tornaszakosztály elindításához már az
edzők is megvannak, a leendő
szakosztályvezetővel folynak a
tárgyalások, s utána már a srácokon és a lányokon lesz a sor.
Mint ahogy azon a szeptemberi napon is róluk szólt
minden.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Újabb három műfüves pályával gazdagodtak a kerületi iskolák Sport
Ennyi kiváló pálya csak minőséget „termelhet”

Avatások hete
túl az akadémia utánpótláscsapata és a Kastélydomb SE U9-es
együttese mutatta be a tudását.
A mérkőzéseket örömmel nézte
az iskola igazgatónője, Véghely
Tamásné is.

Pályadömping

A következő állomás, szeptember 30-án, a Kondor
Béla Általános Iskola volt.
Vida Béla igazgatótól megtudtuk, hogy azért csak 12 x 24-es
az ő pályájuk, mert a suli udvarán van még röp-, kosár- és kézilabdapálya is.
– Nem akartuk, hogy egyetlen sportág is hátrányt szenvedjen, így valamivel kisebb
a pályánk, de a célnak megfelel, s így mind a négy labdás
sportágnak helye van nálunk.
A megnyitón ott volt többek között Kucsák László országgyűlési képviselő, Lévai István Zoltán
és Galgóczy Zoltán alpolgármester, valamint Dudás Miklós, a
kerület sportarca is.

Ki kell
„szúrni” őket
A szövetség nevében Dunai II.
Antal, a 31-szeres válogatott
labdarúgó felhívta a gyerekek
figyelmét, hogy érdemes élniük
a lehetőséggel.
– Az ünnepség előtt, amikor csak úgy, „saját maguknak”
játszottak, láttam, hogy van
köztük legalább három olyan
srác, akire érdemes odafigyelni,
mert a mozdulataik sok mindent elárulnak. Az ilyen gyerekeket kell „kiszúrni” és követni
a fejlődésüket – mondta az Újpesti Dózsa egykori kiválósága.
Lévai István Zoltán azt emelte
ki, hogy nincs megállás, a műfüves program folytatódik.
– A cél az, hogy 2019-re minden iskolában, de legalábbis
minden tanintézmény közvetlen
közelében legyen pálya, hogy
mindenki akkor focizhasson,
amikor csak kedve tartja.
A megnyitó előtt a Kondorban is az ovisoké volt az „első
rúgás joga”, hogy aztán a Városgazda és a Kondor csapatai
mutassák meg, hogy nem is egy
„zsonglőr” van közöttük.

Csodás
környezetben
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Nagyüzem volt az elmúlt időszakban a kerületi általános iskolák udvarán. Ezúttal nem
a testnevelésórák miatt, hanem a Magyar
Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának
az önkormányzat támogatásának köszönhetően.
Rövid időn belül három tanintézetben adtak át műfüves pályát. A Kastélydombi, a Kondor Béla és az
Eötvös Loránd általános iskola diákjai gazdagodtak
új létesítménnyel.

A sort a Kastélydombi Általános
Iskola nyitotta meg, ahol szeptember 25-én adták át a 20 x 40es műfüves pályát.

Fent is szeretik

Még a rossz időjárás is „takarodót fújt” az esemény kezdetére.
Nem véletlenül mondta a

megnyitójában Lévai István Zoltán, a kerület sportéletéért is felelős alpolgármester:
„Néhány perce még azon
gondolkodtunk, hogy az eső
miatt más időpontra tesszük a
pálya átadását, de valószínűleg
ott fent is focipártiak, mert elállt
az eső, így a gyerekek már bir-

tokba is vehették a nekik épült
pályát.”
Elmondta azt is, hogy a sikeres MLSZ-pályázat után már
„csak” az önkormányzat támogatására volt szükség, hogy elkészüljön a pálya.
Volt a vendégek között egy,
akinek a pályafutása nem műfüves pályán indult, de magasra
jutott. Kiss László, a 33-szoros
válogatott csatár, a Városgazda
Utánpótlás Akadémia labdarúgó-szakosztályának igazgatója
közvetlen szavakkal szólt a gyerekekhez: „Ugyanolyan szeretettel használjátok a műfüvet, mint
amilyen szeretettel mi adjuk
nektek.”
Nem csupán szóban szerették
a focit a kicsik, de játékkal is. A
nyitómeccseken az óvodásokon

Október 2-án az Eötvös Loránd
Általános Iskola került a középpontba. E napon ebben a tanintézményben adták át azt a 20 x
40 méteres pályát, amely olyan
hangulatos környezetben fekszik, hogy mindenkit mozgásra
csábít.
Például az óvodásokat, mert
ezúttal is ők voltak a legelsők,
akik megmutathatták, hogyan is
kell kergetni a labdát.
Kissné Baumann Gizella,
a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. tanácsadója elmondta, hogy azért játszhatnak
elsőként a legfiatalabbak a műfüvön, hogy ezzel is jelezzék: az
MLSZ és az önkormányzat a jövő
generációinak építi a pályákat.
A megnyitót tartó Lévai István Zoltán kifejezte azt a reményét, hogy állandóan pattog
majd a labda ezen a szép pályán.
Ott volt az ünnepségen Dömötör István alpolgármester,
Banyár László, a Városgazda
Zrt. vezérigazgatója, Kiss László
és Kuba Gábor, az iskola igazgatója is.
A megnyitó után az önkormányzat csapata, az Eötvös iskola két együttese, valamint a
SZAC és a Városgazda mérkőzött meg egymással.

15

Nem akar
elindulni
a szekér…

Lapunk legutóbbi megjelenése óta háromszor is pályára lépett a kerület első osztályú kézilabdacsapata, a PLER-Budapest, a siker ízét azonban még nem
érezhette meg, továbbra is pont nélkül áll.
Az 5. fordulóban, szeptember 18-án nem várt könnyű ellenfél
Hutvágner István együttesére, ráadásul idegenben kellett volna
legalább egy pontot szerezni.
Nem sikerült, mert a jó erőkből álló Mezőkövesd, ha nem is
fölényesen, de biztosan nyert.
A szünetre 3 gólos hazai előnnyel (13-10) vonultak ki a csapatok, ami nehéz második félidőt ígért, sőt bravúrra lett volna
szükség a fordításhoz. Nem sikerült, így 26-24-re kikapott a
PLER.
– Benne volt a fordítás lehetősége a meccsben, azonban kimaradtak a kínálkozó lehetőségek, amelyeket ilyen kiélezett
helyzetben értékesíteni kellett volna… A Mezőkövesd pedig túl
jó ahhoz, hogy ne éljen a felkínált lehetőséggel – mondta a vezetőedző.
Egy héttel később, szeptember 25-én itthon játszott a csapat,
mégpedig olyan ellenféllel, amelyik papíron verhetőnek tűnt.
A találkozó végére azonban kiderült, hogy valóban csak papíron az. A Lőrinci Sportcsarnok eredményjelzője szerint a szünetben is és a meccs végén is vezetett az Eger. Igaz, csak egyetlen
góllal, de ez pontosan elegendő volt a vendégeknek a sikerhez. A
mieinknek pedig újabb vereséget kellett elkönyvelniük. Zsinórban a hatodikat.
De mivel a remény hal meg utoljára, a PLER meg különben is
„szereti” a borotvaélen táncoló helyzeteket, abban bizakodhattunk,
hogy október 3-án, a Komló elleni idegenbeli fellépésen javít a csapat.
Nos, nem javított, Komlón sem sikerült a pontszerzés. Ellenkezőleg. A 7. fordulóban 4 gólos vereséget szenvedett a csapat,
így továbbra is pont nélkül áll, 4 pontnyi különbséggel az utolsó
előtti Komló mögött. A mérkőzés előtt azt mondta Hutvágner
István, hogy mentálisan igyekszik olyan állapotba hozni a játékosokat, hogy a győzelem, de legalább a pontszerzés reményével
lépjenek pályára a Komló ellen (amely egyébként vendégként is
győzni tudott a Gyöngyös ellen).
Rögtön az elején 4 gólos előnyt (6-2) szereztek a hazaiak, amit
növelni is tudtak, 8-2-re. A félidő második részében hiába javult
fel a PLER, a végjátékban ismét 6-ra nőtt a különbség, így nem
sok remény maradt a sikerre.
Igaz, a folytatásban mindent megpróbáltak a játékosok, a bravúr azonban nem sikerült.
Csak 2 gólnyira (23-21) tudták megközelíteni a házigazdát, ám a végére 4 gólos lett a különbség, mivel a Komló két
büntetőt is értékesített, kialakítva a 25-21-es végeredményt.
Érthetően szomorúan nyilatkozott a vezetőedző:
– Egy félidő alatt nem lehet semmissé tenni az első harminc
perc hibáit és kihagyott helyzeteit, ezért nem maradt esély a
győzelemre. Sajnálom, mert a második részben mutatott játékkal győzhettünk volna. Így azonban továbbra is pont nélkül
állunk. A Vác elleni mérkőzésre „össze kell szedni” a csapatot.
A PLER a váciakkal október 9-én, pénteken a Lőrinci Sportcsarnokban játszik.
Eredmények
5. forduló: Mezőkövesd–PLER-Budapest 26-24 (13-10)
6. forduló: PLER-Budapest–Eger 21-22 (10-11)
7. forduló: Komló–PLER-Budapest 25-21 (15-9)

Iharos
neve alatt
futottak
Nem mondható, hogy a kerületben nem becsülik meg
az egykori nagyokat, példaképeket, magyarán a sportos múltat. Bizonyára emlékeznek arra, hogy augusztus végén Deák Ferenc (Bamba) nevével fémjelzett
labdarúgókupát rendeztek a Thököly úti pályán, rá
egy hónapra, szeptember 28-án pedig Iharos-emlékfutást a Bókay-kertben.
Az esemény azért is volt „neves”,
mert ezzel indult el a 2015–16os országos diákolimpia rendezvénysorozata, amely egészen a
tanév végéig tart.
A Bókay-kert útjain 18 általános iskola és 5 középiskola
450 diákja teljesítette négy korcsoportban a mindenki számára
egységes 1150 méteres távot.
A verseny után a Gloriett
sportiskolában megkoszorúzták
az egykori kiváló hosszútávfutó,
világcsúcstartó emléktábláját.
Iharosról illik tudni, hogy a
pályafutása során 12 világcsúcsot állított fel közép- és hosszú
távon, ebből hetet 14 hónap leforgása alatt 1955-ben és 1956-ban,
amikor 1500 métertől 10 ezerig minden távon a világ legjobb
eredményével büszkélkedhetett. Összesen 31 magyar bajnoki
címet nyert. Minden idők legjobb magyar közép- és hosszútávfutója, akinek az eredményességét a mai napig nem tudta atléta
megközelíteni.
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Portré

Országos elismerést kapott a 92 éves kertész
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Rangos díjjal
jutalmazták
Litavszky Pál
pestszentlőrinci konyhakertjét szeptember
végén az Országos
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK)
alkalmából. A 92 éves
amatőr kertész ma is
jó erőben van, párjával együtt neveli gyümölcsfáit és varázsolja széppé ház körüli
kis kertjét, amelyben
minden megterem,
amire egy családnak
szüksége van.

A szeretet erejével

A lőrinci Litavszky Pál konyhakertje az egyik legszebb a legszebbek között
Huszonnégy
gyümölcsfa
Pali bácsi még a tizedik emeleten is nevelt virágokat, Újpalotán, ahol évekig élt. A panelban
azonban nem érezte jól magát a
vidéki, szarvasi születésű, földés természetbarát ember. Ezért
költözött a feleségével 1979-ben
Pestszentlőrincre, a Kevermes
utcai szép családi házba. Itt aztán kiélhette a szenvedélyét a
250 négyszögöles telken, amelynek csaknem a felét varázsolta
látványos konyhakertté, sőt még
az utcafronton is kertészkedik.
Mindent megtermelek magamnak, magunknak. Zöldséget,
gyümölcsöt, amelyekből még a
szomszédoknak is jut – folytatta Pali bácsi. – Van huszonnégy
gyümölcsfám, körtém, almám,
cseresznyém, meggyem, barackom, szilvám, szőlőm, a konyhakertemben paradicsomom,
répám, karalábém, és sorolhatnám tovább. Még görög- és
sárgadinnyém is volt! Jó érzés,
amikor a szemem láttára fejlődik a gyümölcs vagy a zöldség.
Télire elteszünk savanyút, befőttet, dzsemet, semmiben nem
szenvedünk hiányt. Szegény feleségem hetvenkét évi együttélés
után, kilencvenévesen hagyott
itt két éve, de az élettársam is
nagy kertbarát.

Temesi László			
Az oklevélen, amelyet Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter és az ötletgazda Kovács
Szilvia, Karcag alpolgármestere adott át az OMÉK záróünnepségén, többek között ez áll:
„Litavszky Pálnak a Magyarország legszebb konyhakertje
országos programban való részvételéért, mellyel hozzájárult a
magyar nemzet kertkultúrájának gazdagításához, hagyományainak ápolásához, értékeinek
továbbörökítéséhez.”

A szomszédok
is élvezik
A miniszter és az ötletadó is azt
emelte ki a beszédében, hogy
meg kell becsülni az anyaföldet,
azt nem szabad parlagon hagyni.
Aki gondozza kis földjét, kertjét, az példát mutat másoknak,
sőt óhatatlanul is közösséget
formál, mert a szomszédok is
jobban odafigyelnek egymásra,
megcsodálják egymás kertjét,
virágait, gyümölcseit, ami még
szorosabbá teheti a kapcsolatukat. A 92 éves pestszentlőrinci
Pali bácsi is „közösségformáló”, mert mindig megkínálja a
szomszédjait a termésből.

Litavszky Pál a díszoklevelet Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől
és az ötletgazdától, Kovács Szilviától vette át
Jóleső érzés, amikor dicsérik
az ember munkáját, mindegy,
hogy egy zsűri, családtag vagy
barát – mondta a díjátadó után a
rangidős amatőr kertész. – Nem
gondoltam, hogy ilyen kiemelke-

dő munkát végeztem a kis földterületemen, bár már máskor is
észrevették és díjazták a kertemet. Nem csináltam semmi különöset, csak tettem a dolgomat,
mint lassan már nyolc évtizede,

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Megrendítő
alkotások
Idén első alkalommal csatlakozott a Pestszentimrei felépített tárlat nem csupán falKözösségi Ház az Ars Sacra Fesztiválhoz. Árvay Zolta ra akasztott képek sorozata, hakiállítása megrendítette a közönséget.
nem egy világosan értelmezhető
művészi kompozíció, amelyben
Anómia, vagyis meggyengülés mindennapok porát, figyelemre minden oltárnak, keresztnek
címmel nyílt meg szeptember int, ugyanakkor megmutatja, és elhajított pohárnak szerepe
23-án Árvay Zolta képzőművész hogy mindig van remény.
van.
kiállítása az Ars Sacra FesztiA vendégeket Lévai István
– A célom nem a nézők sokvál keretében a Pestszentimrei Zoltán alpolgármester köszön- kolása volt, hanem az értékválKözösségi Házban. A szakrális tötte, a tárlatot Bakonyvári ságban lévő világ eléjük tárása.
művészetek hete 2007 óta léte- M. Ágnes művészettörténész Megmutatni, hogy a hit és az
zik, s a rendezvény keretében nyitotta meg. A kiállítás: nyo- anyagi világ milyen harcban áll
különféle művészeti ágakon masztó, szakrális és aktuális. egymással, hogy a pénz, a hatakeresztül „hívják felszínre” és Érző, értő emberként persze lom és a semmivel nem törődő
népszerűsítik a szakralitást, mindennap szembesülünk a fel- vagy éppen hedonista embekülönböző vallású és világné- mutatott problémákkal, viszont rekkel hova tart a társadalom –
zetű embereket szólítva meg. a terembe belépve, amikor még mutatott rá a képzőművész.
A programsorozaton a magas figyelmesen körbe sem fordítotA tárlat október 10-ig tekintszínvonalú művészet esélyt kap tuk a fejünket, máris érezzük a hető meg.
Ê Csernai
arra, hogy lemossa a lélekről a nyugtalanító összhatást. A jól

ugyanis gyerekkorom óta földet
művelek, kertészkedem. Mindig
is gazdálkodtam, földművelésből éltem, és ez lett a hobbim is.
Nem tudnám elnézni, hogy parlagon hever a földem!

Finomabb,
egészségesebb
Azt már önmagában meg kell
süvegelni, hogy valakinek ilyen
idős korában ennyi energiája
van.
– Még nem szorulunk segítségre, pedig tőlünk nem mes�sze lakik a fiam és az unokáim,
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akik szívesen jönnének, ha kérném őket. Annyit termelünk,
hogy ők is kapnak a termésből.
Nem tudom, meddig bírom, de
remélem, sokáig, mert nekem
még mindig szívügyem a kert
és a gyümölcsös. Azt akarom,
hogy lássák az emberek, érdemes kertészkedni, földet művelni, mert nemcsak gyönyörködtet
egy konyhakert, de hasznos is.
Nincs finomabb és egészségesebb a házi zöldségnél és gyümölcsnél! Nem is értem, miért
hanyagolják el annyian a kertjüket, földjüket. Sajnos azt tapasztalom séta közben, hogy elég sok
itt a kerületben a parlagon hagyott terület, udvar. Talán érdemes volna megszervezni, hogy
aki nem bírja már megművelni
a kis kertjét vagy gyümölcsösét,
segítséget kapjon, akár hivatalosan is, mert úgy érzem, mindenki jól járna, hiszen nem teremne
annyi parlagfű.
Több száz közül
a legszebb
A „Magyarország legszebb konyhakertje”
elnevezésű mozgalom Karcagról indult,
s néhány éve vált
országossá és egyre
népszerűbbé. Az idén
már csaknem száz
település 202 amatőr
kertésze nevezett be
a versenybe, és ebből
54-et díjaztak. Köztük Litavszky Pált,
aki a legidősebb volt
a mezőnyben, ezért
az ötletgazda Kovács
Szilvia, Karcag alpolgármestere őt nevezte a legtapasztaltabb
kertésznek.


