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1956-rA EMléKEZünK

A városháza galériában október 4-én nyílt 
meg a tomory lajos múzeum 1956 – 
Forradalom a XViii. kerületben című tabló-
kiállítása, amely október 14-ig lesz látható. 
A helytörténeti gyűjtemény már az 50. év-
forduló alkalmából is kiállítással emlékezett 
1956 helyi eseményeire, amelyet a szent 
lőrinc sétányon található kiállítóteremben 
több százan láttak.

úJ tEstvérváros

bővülnek Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Kárpát-medencei kapcsolatai. többéves 
előkészítő munka érett be szeptember 25-
én, amikor az önkormányzat testvérvárosi 
szerződést írt alá a tisza mentén található 
técsővel. Így most már kárpátaljai „rokona” 
is van a XViii. kerületnek. Az ünnepségen 
fellépett a tébláb Alapfokú művészeti iskola 
rezeda tánccsoportja.

Fontos A sZŰrés

Mostanában kapnak meghívót a Ht medical 
centertől azok a kerületben élő 45– 65 év 
közötti nők, akiknek az utolsó mammográ-
fiás vizsgálata óta eltelt két év. A szervezett 
szűrés már 2002 óta folyik a kerületben 
szeptember közepétől az év végéig. Az 
emlőrák a nők egyik leggyakoribb rosszin-
dulatú megbetegedése. Különösen az 50 
évnél idősebbek között gyakori. 

ünnEPlŐ EgyháZ

Ebben az esztendőben 100 éves a Pest-
szentimrei református egyházközség, s 
erre emlékezve nyílt centenáriumi kiállítás 
a PiK-ben. A helyi reformátusok 1916 
tavaszán úgy döntöttek, hogy létrehozzák 
a soroksárpéteri református Fiókegyházat. 
Az eredeti jegyzőkönyv tanúsága szerint az 
alakuló közgyűlésen mindenki a fiókegyház 
megalakítása mellett voksolt. 

UtCAtánC

Nem tétlenkednek a Városgazda utánpótlás 
Akadémia szakosztályai. A legfrissebb 
példát a szabadidősport-szakosztály 
szolgáltatta: utcatáncképzést (street dance) 
indított a Bókay-kert központi épületének 
tükrös termében. már az első foglalkozás 
jelezte: az érdeklődés alapján bízhatnak a 
szakosztály vezetői abban, hogy a kezde-
ményezés hosszú távon is életképes.
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Minden eddiginél több  
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tu-
lajdonosai 

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárd  
forintból újulnak  
meg a kerületi  
társasházak!
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energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
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több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 
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elSöprő
többség
A kvótareferendumon 
43,35 százalékos részvé-
tel mellett az érvényesen 
voksolók 98,32 száza-
léka szavazott nemmel 
október 2-án a nemzeti 
választási iroda (nvi) 
nyilvánosságra hozott 
adatai szerint. 

mivel országosan a szava-
zásra jogosultak kevesebb 
mint 50 százaléka vett részt 
a népszavazáson, ezért a 
referendum közjogilag ér-
vénytelen. A leadott érvényes 
voksok elsöprő többsége 
azonban egyértelműen azt 
mutatja, hogy a magyar 
lakosság nem akarja, hogy 
az európai unió az Ország-
gyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar 
állampolgárok magyaror-
szágra történő kötelező 
betelepítését.
A szavazáson a legaktívabb 
megye Vas volt, ahol a 
választópolgárok 49,35 szá-
zaléka voksolt. A legkevésbé 
aktívnak Budapest bizonyult, 
ahol 34,74 százalék sza-
vazott. ezen belül kerüle-
tünkben kiemelkedő volt a 
részvétel, 32 608 szavazásra 
jogosult adta le a voksát, 
ezzel közel 6 százalékkal 
haladva meg a fővárosi 
átlagot. A 40,61 százaléknál 
csupán nyolc kerületben volt 
nagyobb az aktivitás. ugyan-
akkor az országos átlagnak 
megfelelően Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén is 98 szá-
zalék fölött alakult a „nem” 
szavazatok aránya.  

kErékgyártó györgy   

Munkagépeket láthat dolgozni egy elke-
rített területen, aki mostanában a Zsebők 
Zoltán Szakrendelő közelében jár. A Lő-
rinci Nagykönyvtár és a karinthy Frigyes 
Gimnázium közötti parkban hamarosan 
befejezik egy új, multifunkciós játszótér 
első ütemét, a legkisebbek – ha az időjá-
rás engedi – akár birtokba is vehetik az 
eszközöket.

réGótA VárjáK
– hiánypótló beruházásról van szó – 
mondta Szarvas Attila alpolgármester. – 
A szakrendelő környékén az elmúlt évek-
ben sorra épültek a lakóparkok. Vannak 
új épületek a Thököly úton, a Szent Lőrinc 
sétányon és a rendelőtől kicsit távolabb is. 
Ennek köszönhetően rengeteg fiatal csa-
lád költözött a kerületnek erre a részére.

A gyerekek pedig leginkább mozgás-
sal, szabadtéri játékkal szeretnék tölteni a 
szabad idejüket, egy olyan helyen, ahol a 
barátaikkal is találkozhatnak. Itt a szüle-
iknek sem kell majd aggódniuk a bizton-
ságuk miatt. 

– Jogos az igény, hogy játszótér épül-
jön a területen. A szülőknek ugyanis 
eddig messzebbre kellett menniük, ha a 
szabadba akarták vinni a gyerekeket – 
magyarázta az alpolgármester.

miért PONt itt?
Az önkormányzat elkezdte keresni azt a 
területrészt, ahol a terv megvalósulhat. 
Ehhez sok szempontot kellett figyelembe 
venni.

– Fontos volt, hogy olyan helyszín 
legyen, amely közel esik a lakóparkok-
hoz, és elég védett is – mutatott rá Szar-
vas Attila. – Sok helyszínt néztünk meg, 
és végül erre a kis parkfelületre esett a 

választásunk. Ennek kitűnő a fekvése, 
de eddig tulajdonképpen semmire sem 
használtuk. Ez a szép füves terület sokkal 
jobban szolgálja majd a helyiek érdekeit, 
ha egy olyan létesítmény is áll rajta, mint 
ez a játszótér.

Az alpolgármester nem tette hozzá, 
de van még egy előnye ennek a parkrész-
nek: az, hogy árnyas. Gyakorló szülők jól 
tudják, hogy a forró nyarakon micsoda 
kincs egy fáktól árnyékolt játszótér. Bu-
dapesten a legtöbb sajnos nem ilyen.

sPOrtOlNi is leHet 
Szarvas Attila tájékoztatásából az is ki-
derült, hogy az önkormányzat valójá-
ban jóval nagyobb beruházásban gon-
dolkodik, mint egy játszótér.

– Szeretnénk a felületet minél ész-
szerűbben és gazdaságosabban ki-
használni – hangsúlyozta. – ha már 
egy ilyen park épül, miért ne szolgál-
hatná minél szélesebb közönség hasz-
nos időtöltését? A terv tehát az, hogy 
a projekt végére egy olyan közösségi 
tér jöjjön létre, ahol több generáció 
pihenhet, illetve mozoghat egyidejű-

leg, gyerekek, fiatalok és felnőttek is.  
és hogy ez miképpen lehetséges? Úgy, 
hogy először egy alapjátszótér elemei 
kerülnek a térre: homokozó, csúszda, 
mászókák, hinta. A következő ütemben 
olyan eszközök, amelyek a kiskamaszok 
körében népszerűek, például mászófal.

– A harmadik ütemben pedig 
fitneszgépeket szeretnénk felszerelni – 
mondta Szarvas Attila. 

A szabadtéren elhelyezett, ingyenesen 
használható fitneszeszközök városszerte 
egyre népszerűbbek. Pestszentimrén, a 
hősök terén is állnak ilyenek, és a kép-
viselő-testület a közelmúltban döntött 
arról, hogy az erre kiírt állami pályázat 
segítségével forrást próbál szerezni tíz 
további fitneszpark létesítésére. 

A harmadik ütem végére tehát a Thö-
köly út központi részén is lesz ilyen.

– A három ütem három év alatt zaj-
lik le – tájékoztatott az alpolgármes-
ter. – Az első a tervek szerint október 
végén, november elején zárul. ha tehát 
olyan enyhe őszünk lesz, mint az elmúlt 
években, a legkisebbek akár már az idén 
játszhatnak az új játszótéren.

JátsZótér éPül A lőriNci sZAkrENDElő MEllEtti PArkbAN

Több generáció 
Találkozóhelye

�Hiányt pótol az a multifunkciós játszótér, amelynek építése 
másfél hete kezdődött el a zsebők zoltán szakrendelő mellett. 
Három év múlva már több generáció találkozhat itt.

 „szeretnénk 
a felületet minél 
észszerűbben és 
gazdaságosab-
ban kihasználni. 
A terv az, hogy 
a projekt vé-
gére egy olyan 
közösségi tér 
jöjjön létre, ahol 
több generá-
ció pihenhet, 
illetve mozoghat 
egyidejűleg, 
gyerekek, fiata-
lok és felnőttek 
is” – fejtette ki 
szarvas Attila 
alpolgármester. 
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2 Közélet Hatvan éve tört ki az 1956-os forradalom

Puskás AttilA

A kommunista vezetés ellen-
séges reakciója, többek között 
Gerő Ernőnek, a Magyar Dol-
gozók Pártja első titkárának 
a rádióban elhangzott – a 
tüntetőket sovinisztának, an-
tiszemitának, reakciósnak és 
népgyűlölőnek nyilvánító – 
beszédét követő felháborodás 
még aznap este a forradalom 
kitöréséhez, fegyveres felkelés-
hez vezetett.

Hősies 
Helytállás
A forradalom sikeres volt, a 
kormány megbukott, a szovjet 
hadsereg csapatai visszavonul-
tak, s a Nagy Imre vezette új 
kormány november elején tár-
gyalásokat kezdett a Szovjet-
unióval a szovjet katonák tel-
jes kivonulásáról és az ország 
semlegességéről. Azonban no-
vember 4-én, miután a szovjet 
vezetés meggondolta magát, 

hadüzenet nélküli háború in-
dult Magyarország ellen. A 
túlerővel szemben végül nem 
volt esélyük a nyugati álla-
mok által magukra hagyott, 
az utolsó pillanatig hősiesen 
helytálló magyar szabadság-
harcosoknak.

Kerületi 
emléKeK
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén is végigsö-
pört. A mostani XVIII. kerü-
letnek is megvoltak a maguk 
hősei, forradalmi sikerei és 
tragédiái. Ezeknek az ese-
ményeknek állít emléket az 
a tablókiállítás, amely a pol-
gármesteri hivatal földszint-
jén lévő Városháza Galériá-

ban nyílt meg október 4-én. 
A Tomory Lajos Múzeum 
gyűjteményéből összeállított 
1956 – Forradalom a XVIII. 
kerületben című kiállítás do-
kumentumai között számos 
ritka fényképfelvétel és a túl-
élők, forradalmárok hiteles 
beszámolóiból való szöveg-
részletek invitálják időutazás-
ra az emlékezőket.

Ughy Attila polgármester 
a kiállítás megnyitóján arról 
beszélt, mennyire fontos az, 
hogy amíg még lehet, hallhas-
suk és meghallgassuk azokat 
az idős embereket, akik átél-
ték a forradalom eseményeit.

– Az 1956-os események 
emléke akkor élhet hitelesen 
az utókorban, ha a szemta-
núkat még meg tudjuk hall-
gatni, hogy személyes beszá-
molóik révén létrejöjjön a 
kötődés ahhoz a korszakhoz. 
Legyenek ezek a történetek 
felemelők vagy a háborús 
helyzetben is humorosak, il-
letve tragikusak és rettenetes 
végbe torkollók, kell hogy a 
következő generációk kötőd-
jenek hozzájuk. Ebben segít 
ez a kiállítás is. Nem volna 
jó, ha évtizedek múltán csak 
kötelezően megtanulandó 
dátum lenne az 1956-os, és 
senki nem emlékezne arra, 
hogy mi történt akkor Ma-
gyarországon – mondta Ughy 
Attila.

Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre 1956-os forra-
dalmi eseményeiről – a kiál-
lításon túl – hagyományosan 
mindkét kerületrészben több 
rendezvényen emlékeznek 
meg idén is. 

�Hatvan évvel ezelőtt, 1956 őszén a sztálinista 
terror és a szovjet megszállás ellen békés tün-
tetés kezdődött Budapesten. A kezdeményező 

diákok a fővárosi egyetemektől indultak útnak. Az 
október 23-i főbb események a Parlamentnél, a 
sztálin-szobornál és a magyar rádiónál zajlottak.  

ughy Attila polgármester fontosnak tartja, hogy odafigyeljünk a forradalom és szabadságharc hőseire, meghallgassuk a szemtanúkat
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éL A hőSök 
EMLékE
A forradalom és szabadságharc Pestszentlőrincen és Pestszentimrén is végigsöpört

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

horváth ZsÓFiA

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

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

EMléKEZZünK Együtt!
Hagyományosan mindkét kerületrészben, Pestszentlőrincen és Pestszentimrén is lesz 
megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. 
Az 1956-os események alatt elesett, illetve a forradalom bukását követően meghurcolt, 
bebörtönzött és kivégzett hősök tiszteletére október 20-án 14 órakor a pestszentlőrinci 
Béke téren álló kopjafánál lesz megemlékezés. Az ünnepi beszédet Némethy Kálmán 
történész tartja.
A régi városháza Batthyány lajos utcai falán lévő emléktáblánál ugyanazon a napon 
16 órakor koszorúznak a kerületi ideiglenes forradalmi nemzeti bizottság mártírrá vált 
vezetőjére, Balogh György ügyvédre és társaira emlékezve.
A pestszentimrei Hősök terén október 20-án 17 órakor kezdődik az emlékműsor, 
amelyben a Kapocs iskola tanulói működnek közre.
A Kondor Béla Közösségi Házban október 17-én 9 órakor a „1956-a szabadság ereje” 
kerületi ifjúsági plakáttervező pályázat eredményhirdetését tartják. Október 21-én 9 óra-
kor  ünnepi műsor lesz a sOFi és a Vörösmarty iskola közös szervezésében. Október 
25-én 18 órakor pedig Pais istván filozófiatörténész ember és történelem előadás-soro-
zatában a Kádár-rendszer mint „a népi demokrácia legvidámabb barakkja” lesz a téma.
A lőrinci Nagykönyvtárban október 18-án 13 órakor ’56 Pestszentlőrincen címmel 
foglalkozást vezet rozgonyi sarolta múzeumpedagógus.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

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

közigazgatási  
és hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

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

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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Egy újabb környezettudatos intézménnyel gazdagodott a kerületünk KÖZÉLET 3

� A Környezet és 
Energia Operatív 
Program (KEOP) 

keretében egy újabb 
oktatási-nevelési 
intézmény újult meg 
Pestszentlőrincen. 
Átadták az épület- 
energetikai szempont-
ból sikeresen felújított 
Cseperedő Óvodát. 
A beruházásra több 
mint 39 millió forint 
állt rendelkezésre 
annak a kormánnyal 
összehangolt mun-
kának köszönhető-
en, amelyet Kucsák 
László, Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képvi-
selője évek óta végez.

VÁROSKÉP        

Az avatóünnepségen 
Debreceni Józsefné,  
az óvoda vezetője 
és Kucsák László 

köszöntötte az egybegyűlteket. 
A köszöntő után a résztvevők 
megnézték az óvodások műso-
rát. Ezt követően az országgyű-
lési képviselő beszédet mondott, 
amelyben kiemelte az óvodában 
folyó nevelőmunka fontosságát, 
rámutatva, hogy azt az óvónők 

szakmai felkészültsége és az in-
tézmény családias környezete 
együttesen határozza meg. 
„A kerület fenntartható fejlődé-
se a cél, aminek elengedhetetlen 
feltétele, hogy a lakókörnyeze-
tünkben hosszú távon fenntart-
ható intézmények működjenek. 
Ennek pedig az az egyik alap-
köve, hogy energetikailag meg 
tudjanak újulni. A kormányzat 
és az Európai Unió által támo-
gatott Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) ke-
retében megújult épületek pon-
tosan ezt a célt szolgálják kerü-
letünkben. A jelenlegi projekt 
révén az óvoda jelentős mértékű 

megtakarítást tud elérni a rezsi-
költségekben, amit további be-
ruházásokra lehet fordítani. Az 
is pozitívum, hogy a nagysza-
bású felújításnak köszönhetően 
javul a gyerekek és az óvodában 
dolgozók komfortérzete, hiszen 
például a fűtési időszakban ha-
marabb melegszenek fel a radiá-
torok, hamarabb jön meleg víz a 
csapokból. Fontos, hogy a gyer-
mekeinket megfelelő környezet-
ben tudjuk nevelni.”
A felújítás célja volt az óvoda 
épületének teljes körű homlok-
zati hőszigetelése, a lapos tető 
hő- és vízszigetelése, az elavult 
fűtésrendszer kicserélése, továbbá 

újabb és modernebb nyílászáró-
kat is kapott az óvoda. A beru-
házás hatására várható pénzügyi 
megtakarítás éves szinten több 
millió forintot jelent az óvodának.

A fejlesztéseknek köszön-
hetően az óvoda a mai  
kor követelményeinek  
megfelelő környezetet  
biztosít a gyermekek  
fejlődéséhez.

Debreceni Józsefné  a beszédé-
ben megköszönte az országgyű-
lési képviselő áldozatos mun-
káját, amit a kerületben lévő 

oktatási-nevelési intézmények 
fejlesztéséért végez, továbbá 
megköszönte a szülőknek a tü-
relmüket, a kivitelezőnek pedig 
a gyors és szakszerű munkát. 
„Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy el tudjuk mondani: ener-
giatakarékos rendszerben mű-
ködik az intézményünk, ami a 
gyerekek szemléletformálásához 
is hozzájárul. Továbbá nagyon 
örülünk annak, hogy az óvoda 
gyönyörű lett a hőszigetelt külső 
megjelenéssel” – nyilatkozta az 
óvodavezető.

„

„

AZ ÉPÜLET  
FELÚJÍTÁSÁVAL  
ENERGIATAKARÉKOS  
ÉS KORSZERŰ  
OKTATÁSI  
INTÉZMÉNYT  
ALAKÍTOTTAK KI

TUDTA-E?!
A beruházás eredményeként az üvegházhatású gáz kibocsátása éves 
szinten várhatóan 34,71 tonnával, az energiafelhasználás 615,6 GJ-lal fog 
csökkenni. Ez a korábbi állapothoz képest 60%-os megtakarítást jelent.
 

A támogatás összege  
39 683 844 Ft
Homlokzati hőszigetelés (8 cm)  415 m²
Lapos tető hő- és vízszigetelése (15 cm) 346 m²
Külső nyílászárók cseréje 71 m²
Radiátorok és termosztatikus  
szelepek cseréje 53 db
Villámvédelmi rendszer felújítása

A megújulásnak 
köszönhetően 
energetikailag hatékonnyá 
vált az óvoda épülete

ÚJ SZÍNBEN RAGYOG  
A CSEPEREDŐ ÓVODA 
Kucsák László: Sikeres felújítások a kerület  
oktatási-nevelési intézményeiben

Takaríts meg te is minél több energiát! 
(Energiajáték gyerekeknek)

Energiapazarlás Energiatakarékossági  
tippek

Fogmosás közben folyatjuk a vizet. Miközben mossuk a fogunkat,  
zárjuk el a csapot!

Nézz körül otthon, hogy mely dolgok pazarolják az energiát, és hogyan lehetne vele takarékoskodni? Írd le 
vagy rajzold be a táblázatba a példa alapján! Ha kész vagy, vágd ki és rakd jól látható helyre, hogy mindig 
szem előtt legyen, hogyan óvjuk a környezetünket!

cseperedo.indd   1 2016.10.04.   15:21
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Modern 
megoldások 
Mintha vadonatúj borítású pályára lép-
ne az ember, olyan érzés fogja el a vil-
mos Endre sportcentrumban felújított 
sportcsarnokban. A régi épület külső-
belső esztétikai felújítása, a nyílászá-
rók cseréje és a küzdőtér újjávarázso-
lása nyomán a kor követelményeinek 
megfelelő körülmények között lehet itt 
sportolni.

A sportcsarnokhoz tartozó földszinti és eme-
leti öltözőket az elmúlt két évben újította fel a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A 
csarnok korszerűsítéséhez szükséges forrás na-
gyobbik részét a Malév SC kosár-, illetve ké-
zilabda-szakosztálya tavaly szerezte meg egy 
TAO-pályázaton, amelyhez az önrészt az ön-
kormányzat biztosította.

– A felújítás során az összes nyílászárót 
hőszigetelt típusúra cseréltük. Az épület két 
oldalán a műanyag nyílászárókba szerelhető 
úgynevezett stadur panellel a felső ablakokban 
sikerült kizárni a versenyeket és edzéseket za-
varó fényeket. A két másik oldalon a felső sor-
ban lévő fix ablaküvegeket fényvédő fóliával 
láttuk el. Az alsó ablakok mind bukó-nyílók 
lettek, szintén fényvédő fóliával, így a belső 
tér szellőztetése is megoldódott. A csarnokban 
lévő négy ajtót is kicseréltük. A régi, elkopott 
felületű parkettát felcsiszoltuk, és a szakosz-
tályvezetőkkel egyeztetve új pályafestéssel lát-
tuk el. Ezenkívül nagy tartósságú selyemfényű 
sportlakkal gondoskodtunk a felület védelmé-
ről, hogy jobban bírja a terhelést – informált az 
elvégzett munkákról Márton Krisztina, a Vá-
rosgazda Zrt. műszaki előkészítő és bonyolító 
osztályának vezetője. 

A felújítás jövőre a sportcsarnok kiöregedett 
lámpáinak korszerű LED-fényű világítótestek-
re cserélésével folytatódhat az e célból benyúj-
tott TAO-pályázat elbírálásának függvényében. 
Ezt követően egy teljesen megújult és korszerű 
sportcsarnok fogadja majd a sportolókat és a 
sportesemények iránt érdeklődő közönséget.

Ê városkép

Pályázati 
felhívás
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Köz-
oktatásért Közalapítvány (1184 Buda-
pest, üllői út 400.) pályázatot ír ki a 
tehetségek kibontakozásának támoga-
tására.

Támogatható tevékenységek: a pályázó tehet-
ségének kibontakozását segítő, megfelelően in-
dokolt (művészeti vagy szellemi) tevékenység.

Pályázók köre: 13–20 éves, XVIII. kerületi 
állandó lakcímmel rendelkező fiatalok.

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
egyszeri támogatás

Támogatás mértéke: maximum 200 000 fo-
rint 

A pályázatok benyújtásának módja és ha-
tárideje: a pályázati adatlapot és a mellékleteit 
egy nyomtatott példányban és e-mailben kell 
2016. október 30-ig a közoktatásért közalapít-
ványhoz Mezeiné Bakóczay hedvig nevére pos-
tán vagy személyesen eljuttatni  (1186 Tövishát 
u. 6.; m.hedi@enternet.hu). Az e-mail tárgya: 
tehetség_pályázó neve.

A pályázati adatlap letölthető a www.
kozoktkozalp.hu oldalról, vagy beszerezhető a 
Napraforgó óvodában (1186 Tövishát u. 6).

A pályázatok értékelése:
A pályázatot a közoktatásért közalapítvány 

kuratóriumának tagjai bírálják el, döntésük el-
len fellebbezésre nincs mód.

A pályázat elbírálásakor előnyben részesül, 
aki:

– a XVIII. kerületben tanul; 
– országos és/vagy fővárosi eredményeket 

ért el;
– a XVIII. kerület közössége számára új ér-

téket hoz létre.
A pályázatok elbírálásának határideje: 

2016. november 20. 
A projekt megvalósításának kezdőnapja: a 

támogatási szerződés kötésének időpontja. 
A projekt megvalósításának befejezése, 

elszámolási határidő: a szerződés kötésétől és 
a támogatási összeg kifizetésétől számított 30 
nap, de legfeljebb a támogatási szerződés meg-
kötését követő év szeptember 30. napja. 

Az elnyert támogatás összegével a futamidő 
végén a pályázó számlák és egyéb dokumentu-
mok benyújtásával köteles elszámolni. Ameny-
nyiben a pályázó az elszámolási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a továbbiakban nem 
jogosult pályázat benyújtására, és a felvett tá-
mogatást köteles visszafizetni.

Budapest, 2016. szeptember 21.
A közalapítvány kuratóriuma

Az oktatásra 
költene a Jobbik
A Jobbik számára ebben az évben a 
valódi nemzeti konzultáció a legfon-
tosabb feladat. A párt képviselői sze-
mélyes találkozókon, szakmai egyez-
tetéseken kívánják meghallgatni a 
hétköznapi emberek és a szakma véle-
ményét három fontos területről. 

Ezek a témák az oktatás, az egészségügy és a kor-
rupció. Erről beszélt Dúró Dóra, az Országgyű-
lés kulturális Bizottságának elnöke (képünkön)  
a párt kerületi szervezetének Nemzeti Estek el-
nevezésű lakossági fórumán szeptember 29-én.

  Az egészségügy és az oktatás gyakorlatilag 
mind a pénzügyi ráfordításokat, mind a szakmai 
döntéseket tekintve romokban hever – mutatott 
rá Dúró Dóra, aki szerint azonnali beavatkozás 
szükséges, hogy legalább ez a két szféra minél 
előbb kilábaljon a jelenlegi állapotából. 

A politikus azt is elmondta, hogy a szeptem-
beri tanévkezdés egyre nagyobb terheket ró a 
családokra.

 – A most megkezdődött tanévben egy gyer-
mek beiskolázása 12 ezer forinttal került többe, 
mint két évvel ezelőtt. Egy átlagos család az 
iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokra 84 ezer 
forintot költött. Számos család ezt a pénzt öt 
hónap alatt tudja összespórolni – fogalmazott 
Dúró Dóra, aki idézett az OECD 2013-as évet 
vizsgáló jelentéséből is, amelyből kiderült, hogy 
Magyarország a gazdasági teljesítőképességéhez 
képest a vizsgált 29 európai országból a legke-
vesebbet költötte az oktatásra.

– Az oktatásnak éppen hogy lehetőséget kel-
lene biztosítania arra, hogy a gyerekek kilép-
hessenek a szegénységből – mondta a politikus, 
megemlítve azt is, hogy a felsőoktatás legfon-
tosabb küldetése az lenne, hogy a származás 
senkinek ne határozza meg negatív értelemben 
a sorsát. 

A frakcióvezető-helyettes leszögezte: nem 
helyes, hogy az egészségügynek, az oktatásnak, 
a kultúrának, a szociális, illetve a családügyek-
nek vagy éppen a sportnak nincs saját minisz-
tériuma.

Ê P. A.

A Bal 18 és 
a népszavazás
lendvai ildikó volt a vendég szeptem-
ber 29-én a kerületi MsZP üllői úti 
székházában. A párt korábbi elnöké-
nek látogatása érzékeny közelségben 
volt a népszavazás időpontjához, így 
borítékolni lehetett, hogy a Bal 18 Köz-
életi Kávézó domináns témája a nép-
szavazás lesz. 

A házigazda szerepét Kunhalmi Ágnes ország-
gyűlési képviselő, az MSZP budapesti elnöke 
töltötte be, a moderátor Gyuricza Péter újságíró 
volt, aki boldog (politikai) új évet kívánva üd-
vözölte az est vendégeit.  

A népszavazás témájában nagyrészt Lendvai 
Ildikó által elmondottakat így formálhatjuk 
kérdésekké:

 – A népszavazással kapcsolatban kimondott 
szavainknak ugyanaz-e az értelme, mint a má-
sik oldalon?

– Milyen hatással lesz a szavazás eredmé-
nyességére a szocialisták távolmaradása? 

– Mi történik október 2. után a népszavazás 
érvényesessége vagy érvénytelensége esetén? 
Előtérbe kerülnek-e az ország valós problémái, 
mint például az egészségügy, az oktatás kérdé-
se?

következő számunk megjelenése után olva-
sóink az eredmény ismeretében már a válaszo-
kat is ismerhetik ezekre a kérdésekre.

A rendezvény közepén meglepetésvendég ér-
kezett Gurmai Zita MSZP-s európai parlamenti 
képviselő személyében, aki friss brüsszeli híreit 
osztotta meg a hallgatósággal. Arra a kérdésre, 
mi lesz a baloldali összefogással, kunhalmi Ág-
nes válaszolt. Elmondása alapján a szocialista 
pártnak mint vezető erőnek egyetlen célja le-
het: az ország érdekeinek, versenyképességének 
hiteles képviselete. Jelezte, hogy van még mit 
javítani a baloldali szervezetekkel való együtt-
működésen. korábbi mondatára ráerősített egy 
viccel: „Az MSZP mindig külön indul a Dk-tól, 
kivéve a választásokat.”  

Ê-gönczöl-   

Az anyatej pótolhatatlan érték
A gyermeküket hat hónapnál is tovább anyatejjel tápláló édesanyákat köszöntötték 
a Pestszentimrei Közösségi házban szeptember 16-án. 

Az anyatejes táplálás világnapját 1992 óta hi-
vatalosan augusztus 1-jén tartják, de a XVIII. 
kerületben hagyományosan szeptemberben ta-
lálkoznak az édesanyák. Ennek egyszerű oka 
az, hogy augusztusban sokan nyaralnak, így az 
őszi összejövetelen többen tudnak részt venni. 

Az édesanyákat Dömötör István alpolgár-
mester (képünkön) köszöntötte, aki elmondta, 
hogy minden más feladatot félretett, hogy eljö-
hessen a rendezvényre.

– Mindenképpen itt akartam lenni, mert 
háromgyermekes családapaként is szerettem 
volna kifejezni nagyrabecsülésemet az édes-
anyáknak. Bár már a legkisebb gyermekem is 
nyolcéves, mégis élénken él bennem az az idő-
szak, amikor a feleségem anyatejjel táplálta a 
gyerekeket. Fantasztikus élmény volt az az idő-
szak az édesanyának és nekik is. Ez egyébként 
az egészségükön is látszik, hiszen annál többet, 
nagyszerűbbet, mint az anyatej, nem adhatnak 
az anyukák a gyerekeknek– fogalmazott Dö-
mötör István.

Ódor Katalin, a PIk vezetője arról beszélt, 
hogy a pestszentimrei közösség egyre több kis-
gyermekkel bővül. 

– A fiatalok szívesen vállalnak gyermeket, 
sok olyan családról tudok, ahol a harmadik, 
negyedik, sőt van, ahol már az ötödik baba is 
megérkezett vagy hamarosan érkezik. A közös-
ségi házba is szeretettel várunk minden korosz-
tályt, az apróságoktól a nyugdíjasokig.

A XVIII. kerület vezető védőnője, Vidáné 
Válóczi Éva kiemelte, hogy az anyatej pótolha-
tatlan útravaló a gyermekek számára. 

– A fejlettebb országokban volt megfigyelhe-
tő az a tendencia, hogy az anyák rövidebb ideig 
szoptatták gyermekeiket, mert elhitték, hogy az 
anyatej különféle módokon helyettesítethető, 
pótolható. Ez nem így van. Vannak alapvető ér-
tékek, amelyek az évezredek során nem változ-
nak, és a maga területén az anyatej is ilyen ér-
ték. A szoptatás ezer szállal köti a gyermeket az 
édesanyjához. kollégáimmal szeretnénk a jö-
vőben is segíteni az édesanyáknak, hogy minél 
tovább tudják biztosítani az anyatejet a kicsik 
számára, és ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak, akik a többletként fennma-
radó anyatejet felajánlották, illetve felajánlják 
az azt nélkülöző csecsemők számára.

Ê P. A.

Számítanak a kamara tagjaira
A Budapesti Kereskedelmi és iparkamara Xviii. és XiX. kerületi tagcsoportja, vala-
mint a BKiK ipari tagozat viii. Közüzemek, Közszolgáltatások osztálya közös szer-
vezésében vállalkozói fórumot tartottak szeptember 27-én a gombás étteremben.

– Mint minden évben, most is ősszel tartjuk a 
vállalkozói fórumunkat – mondta Erdődy Viktor, 
aki mindkét tagcsoport elnöke. – Tájékoztatom a 
tagjainkat az év eleji BkIk-tisztújítás eredménye-
iről, s ismertettem az új elnökség névsorát és a 
feladatkörüket. Vendégeink között üdvözölhetem 
Ughy Attila polgármestert, Lévai István Zoltán 
alpolgármestert, Banyár Lászlót, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és 
Szabó Zoltánt, az MkB Bank fiókvezetőjét.  

A meghívott vendégek előadásainak sorát 
Banyár László nyitotta. Részletesen bemutatta a 
Városgazda szerkezeti felépítését, aprólékosan ki-
térve az egyes divíziók szakfeladataira. 

– Számos ismerős arcot fedeztem fel, ami nem 
a véletlen műve, ugyanis az elmúlt évek során 100-
150 alkalommal kértük fel a kerületi önkormány-
zattal karöltve a BkIk-t együttműködésre. 

Ughy Attila Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
szinte minden szegletét említve tájékoztatta a 
fórum résztvevőit a már elvégzett és a tervezett 

beruházásokról, a „sportos” területeknek néhány 
mondattal többet szentelve. külön kiemelte az 
önkormányzat, a Városgazda és a kamara együtt-
működésének fontosságát. 

– Minden területen, ahol munkákat tervezünk, 
végzünk, számítunk a kamarai tagok együttmű-
ködésére, legyen szó hiányszakmáról vagy alvál-
lalkozásról.

Szabó Zoltán az általa képviselt bank hitel-
konstrukcióira hívta fel a figyelmet, emlékeztetve 
az év végéig érvényes beruházási hitelre. 

– Ez a formula a 2,5 százalékos kamatával, 
amelybe minden költség benne foglaltatik, nem 
tartogat meglepő pluszköltségeket. Manapság jó 
ezt tudni. Nem prospektusokat hoztam ide, ha-
nem a névjegyemet osztottam ki, ugyanis hiszek a 
személyes megbeszélések hatékonyságában. 

Vajon mi lehet találóbb egy budapesti kamara 
esetében, mint hogy a fórum végén felkínált egy-
tálétel is Budapest módra készüljön?  

Ê g. A.    
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5önKormányzatBővülnek Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kárpát-medencei kapcsolatai

� többéves 
előkészítő 
munka érett be 

szeptember 25-én, 
amikor az önkor-
mányzat testvér-
városi szerződést 
írt alá técsővel. Így 
most már kárpátaljai 
„rokona” is van a 
XViii. kerületnek.

A sónak köszönheti a felemel-
kedését a Tisza jobb partján, 
a Máramarosi-medencében 
elterülő Técső városa. A só a 
középkor legnagyobb értékű 
ásványa volt, amelynek révén 
komoly monopóliumhoz jut-
hatott egy-egy életrevaló tele-
pülés. Így történt a huszttól 
30 kilométerre fekvő Técsővel 
is, amelyet már 1308-ban a fő 
sószállítók között emlegettek. 
házaiban a környékbeli sóbá-
nyák sóvágói éltek, akiket ká-
roly Róbert 1329-ben települé-
sük városi rangjával és az ehhez 
kapcsolódó kiváltságokkal aján-
dékozott meg. Ezt a dátumot 
tekinti a mai, modern Técső is 
a születési évfordulójának, így e 
szeptember végi ünnepen jelen-
ti be rendszerint a helyi önkor-
mányzat a várossal kapcsolatos 
fontos változásokat. Ilyen volt a 
szeptember 25-i hétvégén a test-
vérvárosi szerződés megkötése 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatával.

testVéreK 
miNdeNHONNAN
A XVIII. kerület két alapító 
települése régóta kapcsolódik 
erős szálakkal a határon túli 
területekhez.  A Trianon utáni 
időkben rengetegen települtek 
be ide, elsősorban a Partiumból, 
Erdélyből. A 2010-ben felálló és 
immár második ciklusát töltő 
önkormányzat kezdettől céljá-
nak tekintette, hogy ápolja ezt 
a hagyományt, és szoros kap-
csolatot tartson fenn a határon 
túli területekkel. Erre a legjobb 
eszköz az, hogy a már meglévő 
és régóta jól működő testvérvá-
rosi kapcsolatok mellett újab-
bakat alakítson ki, mégpedig 
úgy, hogy lehetőleg valamennyi 
határon túli területen legyen 
testvérvárosunk. A székelyföl-
di Tusnádfürdő régi jó barát, 
mellé sorakozott fel 2012-ben 
az ugyancsak erdélyi, de a re-
formátus kalotaszeg gyönyörű 
vidékén található körösfő. és 
most végre kárpátalján is sike-
rült testvérre lelni.

A ciVileK 
KezdtéK
– kerestük azt a kárpátaljai tele-
pülést, amely a testvérvárosunk 
lehet, de hogy éppen Técsőre 
esett a választás, az egy civil 
kezdeményezésnek köszönhe-
tő – magyarázta Szarvas Attila 
testvérvárosi kapcsolatokért is 
felelős alpolgármester. – 2015 
áprilisában az Üde Színfolt 
Egyesület jótékonysági gálaes-
tet szervezett a Rózsa Művelő-
dési házban a Técsői Magyar 
Tannyelvű Református Líceum 
támogatására. Ez rendkívül jól 
sikerült, mostani találkozá-
sunkkor Ambrus Pál igazgató 
elárulta, hogy az adományból 
a mai napig tudnak fedezni ki-
adásokat.

Az egyesület vezetője, Somlai 
Zsuzsa és a kárpátaljai szárma-
zású Kovács Sándor, számos, 
a régióval foglalkozó könyv és 
film alkotója által szervezett 
gála megmozgatta a kerület 

lakosságát. De kárpátaljával, 
szorosabban Técsővel más civil 
szervezetek is keresték a kapcso-
latot. A Kiss László református 
lelkész vezette Szemeretelepiek 
Baráti köre és a helyi reformá-
tus egyházközség már 2003-ban 
ellátogatott a határhoz közeli 
Csetfalvára, amellyel élénk kap-
csolatot alakítottak ki. A baráti 
szálak gyorsan szövődtek, így 
mire a gálát megszervezték, a 
szemeretelepiek számára a leg-
természetesebb dolog volt, hogy 
Técsőt is támogassák. Ez a tö-
rekvésük azóta is folyamatos. 

A civil kapcsolatok erősítésén 
dolgozik a Vasvári Pál Polgári 
Egyesület is, amelynek tagjai ta-
valy nyáron különleges felaján-
lást tettek: néhányan közülük a 
técsői líceum hét kiemelkedően 
jó tanulóját és a kísérő tanáro-
kat látták vendégül saját ottho-
nukban. A családok gondoskod-
tak az ellátásukról, az egyesület 
pedig az itt töltött egy hét prog-
ramjairól. 

– Técső tehát már régóta 
testvérvárosunk szerződés nél-
kül is. Annak azonban nagyon 
örülünk, hogy végre sikerült 
hivatalossá tenni az együttmű-
ködésünket – mondta Szarvas 
Attila.

KultúrA és 
OKtAtás
– Az aláírás végül is a városna-
pon történt, és velünk együtt 
egy lengyel település is kapcso-
lódott a testvértelepülésekhez – 
mesélte az alpolgármester. – Az 
ünnepségen fellépett a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola Re-
zeda tánccsoportja, és ez adta 
az ötletet a következő közös vál-
lalkozáshoz. Mivel a néptáncot 
igen magas színvonalon művelik 
Técsőn is, szeretnénk, ha a he-
lyi csoportok bemutatkozhat-
nának egymás előtt. Továbbá a 
jövő évre tervezünk egy técsői 
néptáncfesztivált is, amelyhez 
csatlakozna az ugyancsak test-

vérváros Jászberény nemzetközi 
hírű táncegyüttese is.

Mint azt Szarvas Attila el-
mondta, ez csak egy a közös öt-
letek közül.

– külön kell választanunk 
azt, amiben az önkormányzat 
segíthet, és azt, amiben a civi-
lek. Mert én személy szerint is 
remélem, hogy a civilek a to-
vábbiakban is magukénak érzik 
ezt az ügyet – fejtette ki. – Az 
egyezmény megkötése előtt járt 
a kerületben egy önkormány-
zati küldöttség Técsőről. őket 
nagyon érdekelte a városüze-
meltetés, ezért megmutattuk 
nekik, hogyan működik ez saját 
cégünknél, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt-nél. Ilyes-
miben a továbbiakban is szíve-
sen segítünk.

Sok más gond is van, ame-
lyek enyhítéséhez hozzájárulhat 
a XVIII. kerület.

– Técsőnek meg kell küzde-
nie egy új feladattal, ami nagyon 
nehéz – avatott be az alpolgár-

mester. – A legutóbbi közigazga-
tási átalakítások miatt az oktatá-
si infrastruktúrát már nemcsak 
a városon belül kell biztosítania 
az önkormányzatnak, hanem 
a környékbeli soknemzetiségű 
és egyébként rendkívül szegény 
falvakban is. Mindig mindenből 
hiány van. Itt, nálunk, a Szenczi 
Molnár Albert Általános Iskolá-
ban fölöslegessé váltak iskolabú-
torok, amelyeket szívesen átad-
nánk, ha meg tudjuk szervezni, 
hogy valaki elszállítsa azokat. 
és ez csak csepp a tengerben.

AmiKOr emBereK 
tAlálKOzNAK
A civil kapcsolatokat illetően 
Szarvas Attila úgy véli, fontos 
szerepük lehet az egyházaknak.

– A Técső környéki magya-
rok reformátusok, ezért érthető 
módon eddig esősorban a refor-
mátus közösségek keresték egy-
mással a kapcsolatot – mondta. 
– Nekem már sikerült közvetíte-
nem abban, hogy a kerületi bap-
tisták is felvehessék a kapcsolatot 
a várossal. ők egyébként rend-
kívül nyitottak az együttműkö-
désre, nagyon szeretnének segí-
teni. Ahogyan a Pestszentimrei 
katolikus karitász is. Szeret-
ném, ha az önkormányzat se-
gíteni tudna abban is, hogy jö-
vőre, a reformáció születésének 
500. évfordulója alkalmából, a 
testvértelepülések reformátusai 
találkozzanak egymással. Mert 
az igazán hasznos, tartós és jó 
dolgok mindig abból születnek, 
ha civil emberek tudnak kap-
csolatot teremteni egymással.

„técső már régóta 
testvérvárosunk 
szerződés nélkül 
is. Annak azonban 
nagyon örülünk, 
hogy végre sikerült 
hivatalossá tenni az 
együttműködésünket” 
– mondta szarvas Attila 
alpolgármester

TesTvérünk károly 
róberT városa
A kárpátaljai Técsővel is együttműködik mostantól a kerület 
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szeptember 25-e óta hivatalosan is testvérvárosunk a kárpátaljai técső 

A fűtés megkezdésekor foko-
zódik a mérgezés kockázata, 
ezért át kell gondolni, hogyan 
előzhetjük meg a bajt. A gáz-
készülékek ellenőrzését, kar-
bantartását rendszeresen el kell 
végeztetni arra jogosult szak-
emberrel. A rendszeres kar-
bantartás nemcsak a biztonsá-
gos és komfortos használatot 
biztosítja, hanem a készülékek 
is költségtakarékosabban üze-
meltethetők így.

A gázkészülékek használa-
ta során követni kell a gyártó 
előírásait. Fontos figyelni arra, 
hogy az égéshez szükséges 
mennyiségű levegő rendelke-
zésre álljon a helyiségben, és 
biztosított legyen a folyamatos 
utánpótlása.

Rendszeresen ellenőrizni 
kell a szellőző-, légbevezető 

csatornák tisztaságát, ezeket nem szabad 
eldugaszolni. A régi nyílászárók utólagos 
szigetelésekor is ügyelni kell arra, hogy 
megmaradjon a gázüzemű készülékek lég-
ellátásához szükséges levegő-utánpótlás. 
Nem szabad engedély nélkül átalakítani a 
tüzelőberendezéseket és a kapcsolódó rend-
szereket. Engedélyköteles átalakításnak 
számít például a gázkészülékek, kémények, 
készülékbekötések átalakítása, áthelyezése 
és a más tüzelőanyagra történő átállítás, 
vagy akár a frisslevegő-ellátás módjának 
megváltoztatása ablakcsere folytán.

A lakásba be kell engedni a kéménysep-
rő közszolgáltató munkatársait, hogy el-
lenőrizhessék, és szükség szerint kitisztít-
hassák a kéményt, az égéstermék-elvezető 
berendezést!

Egyre elterjedtebb a szén-monoxid-ér-
zékelő készülékek használata. Ezek kiegé-
szítő biztonsági felszerelésként a szén-mo-
noxid megjelenésének jelzésére szolgálnak. 
Az érzékelő felszerelése nem pótolja a fel-
sorolt megelőző intézkedéseket, de növeli a 
biztonságot.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan 
gáz, amelynek a belégzése már kis mennyi-
ségben is halálos mérgezést okozhat. Ezért 
fontos figyelni a legelső tünetekre. ha va-
laki émelygést, fejfájást tapasztal, azonnal 
szellőztessen, zárja el a gázkészüléket, for-
duljon orvoshoz, majd szakemberrel vizs-
gáltassa felül a gázellátását, illetve a kémé-
nyét!

körültekintéssel a balesetek megelőzhe-
tők. kérjük tehát, hogy tegyenek meg min-
dent a biztonságukért! 

-kgy-

JöN A FűTéSI
SZEZON, ELőZZÜk 
MEG A MéRGEZéST!
Az ősz közepén megkezdődik a fűtési szezon. nem szabad elfelejteni, 
hogy a helytelen tüzelés szén-monoxid-mérgezést okozhat!

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
az október 13-i 

SZÁMBAN!

94x138_5_pest-budai.indd   1 2016.09.28.   9:38
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6 Ismét ingyenesen osztják a burgonyát a nyugdíjasoknakönKormányzat

Az önkormányzat képvise-
lő-testületének 2016. au-
gusztus 15-i rendkívüli ülé-
sén született határozat.

hATározAT 
p 1. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sport-
park Program felhívásra, és 
tulajdonosi hozzájárulását adja 
a megvalósításhoz a lent felso-
rolt helyszínekre.  Az önkor-
mányzat az átadástól számított 
öt évig vállalja a sportpark/
futókör funkció szerinti fenn-
tartását, karbantartását, üze-
meltetését, mindenki számá-
ra biztosítva azok ingyenes, 
korlátozás nélküli használatát, 
ideértve az eszközök őrzését, 
karbantartását is. Az önkor-
mányzat kötelezettséget vállal 
arra is, hogy az ingatlant, ame-
lyen a sportpark/futókör létesül, 

a fejlesztés átadásától számított 
ötéves fenntartási időtartamon 
belül nem osztja meg, az ingat-
lant és a sportpark/futókör fej-
lesztés eredményét, annak tár-
gyait nem terheli meg, és nem 
idegeníti el, illetve nem végez 
vagy tesz lehetővé azokon olyan 
változtatást, amely az új létesít-
mény használatát hátrányosan 
befolyásolja. 
Sportparkok
D-típus: Búvár kund tér (hrsz. 
153081/49), herrich károly tér 
(hrsz. 147759/65), Sportkastély 
(hrsz. 140482/2), Gödör tér 
(hrsz. 150046), havanna-lakó-
telep (hrsz. 151126/12), kandó 
kálmán tér (hrsz. 145688/3), 
Aranyeső utca (hrsz. 152175/19), 
Szent Lőrinc-lakótelep (hrsz. 
150259/30), Thököly úti sport-
centrum (hrsz. 155447/21). 
C-típus: Vilmos Endre Sport-
centrum (hrsz. 156208)

Futókörök
Lakatos-lakótelep – hőerőmű-
tó (Büdi-tó), 400 méteres (hrsz. 
152646/6), Vilmos Endre sport-

centrum – 400 méteres (hrsz. 
156208).  
A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag határozott arról, 
hogy a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program 
keretében a felsorolt helyszíne-
ken megvalósított sportparkok 
esetében összesen legfeljebb 
bruttó 8 millió forint előkészí-
tési és kiegészítő megvalósítási 
összeget, a futókörök esetében 
pedig összesen legfeljebb bruttó 
4 millió forint előkészítési és ki-
egészítő megvalósítási összeget 
biztosít a mindenkor hatályos 
költségvetés terhére. 
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag döntött 
úgy, hogy biztosítja a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sport-
park Program keretében a fel-
sorolt helyszíneken  a futókörök 
megvalósításához a pályázati 
felhívás szerinti 50 százalékos 
önrészt a mindenkor hatályos 
költségvetés terhére. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A távfelügyeleti rendszerek a mai kornak meg-
felelő modern és megbízható, magas szintű védel-
met nyújtanak. A védendő objektumtól fizikailag 
távol eső diszpécserközpont munkatársai betörés 
és riasztás esetén azonnal reagálnak.  

KoMPlEX vAgyonvédElEM

ciVil szerVeződéseK
A Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan tár-
sadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja 
a lakóközösségben előforduló bűncselekmények 
megelőzése, korlátozása, biztonságosabb életkö-
rülmények kialakítása.

A mozga-
lom lényege az, 
hogy az egymás 
szomszédságá-
ban lakók az át-
lagosnál sokkal 
jobban figyelnek, 
vigyáznak egy-
más értékeire és 
közvetlen lakó-
környezetükre. 
Nemcsak saját, 
hanem mások 
értékei iránt is 
felelősséget érez-
nek.

A mozga-
lom biztonságot 
nyújt az egyén-
nek, a család-
nak akkor is, 
ha – bármennyi 

időre – elhagyják az otthonukat. Az egy adott kö-
zösségi területen kialakított jelző-riasztó rendszer 
szükség esetén történő működtetésével azonnali 
segítség érhető el.

Ê brFk bMoi

VAGyONVéDELMI 
TANÁCSOk 
MINDENkINEk
Fontos a lakás belső terének korszerű védelme. Az elektromos riasztóberendezések 
felszerelése – mozgás-, törés-, füst- és nyitásérzékelő stb. – nagyobb biztonságot 
jelentenek. 

SPORTPARkOk 
éS FUTóköRök 
LéTESÜLhETNEk 
A kERÜLETBEN

Az adomány átvételére 2016. október 17-19. 
között, minden nap 09:00 – 17:00 óráig, az 
alábbi helyszíneken van lehetőség:

1)  Kondor Béla sétány 8.  
(a Kondor Béla Közösségi Ház melletti parkoló)

2) Régi Piac tér
3)  Marosvásárhely utca 6-8.  

(bejárat a Dés u. felől, lásd térkép)  
4)  Pestszentimrei Sportkastély  

(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C)

TÁJÉKOZTATÓ

15 kg Burgonya
A kerületben lakó 2016-ban 65. életévét betöltő állandó, 

illetve tartózkodási lakcímmel rendelkező lakosok részére

A 3 nap alatt a 4 helyszín bármelyikén átvehető a burgonya! 

F I G Y E L E M !

Az önkormányzati ajándék, a TIZENÖT kilogramm burgonya átvételéhez hozza 
magával a lakcímére küldött levél alján található levélrészt kitöltve,  

valamint személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
Tájékoztatjuk, hogy az élelmiszercsomag átvétele kizárólag a 2016. október 17-19. 
közötti időszakban lehetséges. Amennyiben a csomagot személyesen nem tudja 

átvenni, gondoskodjon két tanú aláírásával ellátott meghatalmazásról,  
hogy az Önnek járó burgonyát mindenképp át tudjuk adni.

A burgonya elszállításáról Önnek kell gondoskodnia!

E lőször is: jól tudom, hogy egy magamfajta öregasz-
szonyhoz (vagy legyünk megértőbbek: idős hölgy-
höz) a kerekes bevásárlókocsi illik igazán, de mit 
tegyek, ha utálom… sőt hosszú „ú”-val: úúútálom! 

Elnézem kor- és sorstársaimat boltban, utcán, piacon – 
ahogy húzzák maguk mögött, vagy éppenséggel tolják 
maguk előtt. Számomra van ebben valami lemondás, ön-
feladás, nem tudom mi, de valami olyasmi, amit én nagyon 
nem szeretnék. Nem akarok! Főként az öregurak látványa 
hangol le. Olyan, mintha egy nagy tábla volna a mellükre 
erősítve: Feladtam! Nem bírom a cepekedést! Legyőztek! 

És bár fiatal nők sem röstellnek élni efféle kényelemmel, náluk valahogy mégsem érzem 
ezt a disszonanciát, talán éppen azért, mert van disszonancia. Nekik nem az erejükkel van 
baj, hajaj, bírják ők a terheket, de minek, ugye, „másra kell ideg s velő”? (Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy még mindig kívülről fújom kedvenc verseimet. Tóth Árpádot kiváltkép-
pen szeretem. „Jó éjszakát” – nem mintha a lemondás, a melankólia, a beletörődés volna 
az az érzés, amit keresek a mindennapjaimban, amivel szívesen vállalok közösséget. Sőt! 
De ezt most csak amúgy mellékesen – zárójel bezárva.) 

Maradjunk az öregeknél és az ő kerekes… beismerésüknél. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy magam tagadni szeretném a kort, amit volt szerencsém megérni. Meg aztán hiába is 
tenném, rá van írva az arcomra, alakomra, mozgásomra, bele van írva a… morgolódásaim-
ba. Pedig mondogatják eleget a fiatalok: Emma néni így, Emma néni úgy, de igazán, ennyit 
meg annyit akár le is tagadhatna a korából. Csakhogy én egy napot sem akarok letagadni! 
Nem ám! Minek? Átlátok én az efféle udvariaskodáson. Még kislányként láttam azt a filmet, 
amiben az a remek Kabos Gyula jegyezte meg valakinek: akár két hetet is letagadhatna a 
korából. A felnőttek gurultak a nevetéstől körülöttem, én meg nem értettem, hogy miért. 
Most már persze értem. Amikor a kosaramhoz ragaszkodom, nem arról van tehát szó, hogy 
tüntetni akarnék a fiatalságommal, azzal, hogy milyen „jól tartom magam” (még mindig 
és persze annak ellenére!). Egyszerűen csak az a helyzet, hogy még mindig nem vagyok 
annyira öreg, hogy ne bírnék el egy kosarat a kezemben vagy a karomon. Legfeljebb 
megnézem, hogy mit, illetve mennyit teszek bele. Ha kell, fordulok többször is, az időmből 
kitelik, és legalább „aktív életet élek”, amit annyira forszíroznak a televízióban is. Ugyan-
is régen rájöttem arra, hogy az egészséges élethez a legfontosabb kellék maga az élet. 
Mit is akarok mondani? Ugyanis én még latinul is tanultam a gimnáziumban. Dum spiro, 
spero – Amíg élek, remélek. Leginkább azt, hogy megérem a holnapot, és el tudok sétálni 
a közeli boltba. A kerekes kocsi meg már csak azért sem kell, mert esetleg megfeledkeznék 
magamról, és rá találnék támaszkodni… Mentsen tőle az Isten! 

EMMA NéNi kosArA 

Gurulós szatyor?
– Soha!

Meghívólevél 
érkezik
Az idejében felismert mellrák jó eséllyel gyógyítható 
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�mostanában kap-
nak meghívót a Ht 
medical centertől 

azok a kerületben élő 
45– 65 év közötti nők, 
akiknek az utolsó mam-
mográfiás vizsgálata óta 
eltelt két év. A szervezett 
(meghívóleveles) szűrés 
már 2002 óta folyik a 
kerületben szeptember 
közepétől az év végéig.

 

FülEP ErZsébEt    

Az emlőrák a nők egyik leggyako-
ribb rosszindulatú megbetegedése. 
Az összes emlődaganat több mint 
80 százalékát 50 éves kor fölött diag-
nosztizálják. 

A kétévenként esedékes emlőszű-
résre a 45–65 év közötti nők kapnak 
meghívót a XVII. kerületben működő 
hC Medical Centertől (Pesti út 177.). 
Az értesítésben megadott időpont 
módosítását az ott megadott telefon-
számon lehet kérni. (Az intézmény 
az Országos Tisztiorvosi hivatal által 
szervezett népegészségügyi program 
keretében mammográfiai szűrőcent-
rumként is működik.)

leGFONtOsABB 
A reNdszeresséG
Senki ne gondolja azt, hogy ha nem 
tapint, nem érez semmiféle változást a 
mellében, akkor nem szükséges részt 

vennie a mammográfiai vizsgálaton. 
A szűrés célja az, hogy felderítsék a 
tüneteket és panaszokat nem okozó, 
más módon még nem érzékelhető 
rendellenességeket. 

A mammográfia tehát a korai fel-
ismerés eszköze, szerencsés esetben 
már egy félcentis daganatot is fel lehet 
ismerni. A minél koraibb felismerés 
azt jelenti, hogy mivel még kicsi, nagy 
valószínűséggel csak az emlőben lévő 
daganatról van szó, amelyet kisebb, 
kevesebb kellemetlenséget okozó be-
avatkozással lehet eltávolítani, illetve 
felszámolni. Minél nagyobb a daga-
nat, annál valószínűbb, hogy a szerve-
zet más részeire is átterjedt. 

Ijesztő statisztikai adat: mellrák 
miatt évente mintegy 2600 nő hal meg 
Magyarországon, pedig ennek nem 
kellene így lennie, mert az idejében 
felismert mellrák jó eséllyel gyógyít-
ható. Rendszeres szűrővizsgálattal a 
mellrák okozta három halálesetből 
egy megelőzhető.  

Aki nem kap meghívót, mert nem 
tartozik a 45–65 éves korosztályba, 
azonban szeretne részt venni mam-
mográfiai szűrésen, az a háziorvostól 
vagy a nőgyógyász szakorvostól kap-
hat beutalót a Zsebők Zoltán Szak-
rendelőbe, ahol előjegyzés alapján 
végzik a vizsgálatot. ha valaki 45–65 
év közötti, és két éve nem volt mam-
mográfiás vizsgálaton, de nem kapott 
meghívólevelet, hívja a 465-3823-as 
telefonszámot, amelyen Budapest 
Főváros kormányhivatala Népegész-
ségügyi Főosztályának munkatársai 
a TAJ-szám alapján tájékoztatást tud-
nak adni az érdeklődő saját szűrővizs-
gálatával kapcsolatban. 

Akinek pedig panasza van, hala-
déktalanul forduljon szakorvoshoz, 
mert az idő életet menthet!

KellemetleN,  
de Nem Fáj  
A vizsgálat két-két röntgenfelvétel 
készítéséből áll a két mellről. Ahhoz, 
hogy jól értékelhető felvételt tudja-
nak készíteni, az emlőket össze kell 
nyomni. Ez a vérnyomásméréskor a 
mandzsetta szorításához hasonlítha-
tó kellemetlenséget okoz. közvetle-
nül a menstruáció előtt nem tanácsos 
mammográfiára menni, arra a ciklus 
második hete a legalkalmasabb.

HA tAláltAK VAlAmit
A vizsgálatkor megállapított eltérés 
először annyit jelent, hogy látható az 
emlőben valami, amiről meg kell ál-
lapítani, hogy az mi. Ilyenkor vissza-
hívják az illetőt további vizsgálatokra, 
legtöbbször kiegészítő röntgenfelvétel-
re, ultrahangvizsgálatra. A talált elvál-
tozások legnagyobb része jóindulatú, 
kezelésükre általában nincs szükség. 

A felvételeket két orvos nézi meg 
egymástól függetlenül. értesítést csak 
akkor küldenek, ha további vizsgá-
latra van szükség, ezért fontos, hogy 
mindenképp valóságos telefonszámot 
adjunk meg az adatfelvétel során. 
A leletet át is lehet venni a helyszínen. 
(Ezt a vizsgálat előtti adatfelvételkor 
lehet megbeszélni.)

KétévEntE MEnni KEll 
A mammográfiai szűrő-
vizsgálatot kétévente meg 
kell ismételni, ötödször, 
hatodszor, hetedszer 
és még azután is el kell 
menni, mert a vizsgálat 
önmagában nem véd meg 
az emlőráktól, csak segíti 
a rosszindulatú elváltozás 
kezdeti szakaszban törté-
nő felismerését.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

„öLTöZZ, öREG, 
éS GyERE…”
Avagy egészségügyi szűrőnap a kerületben

Az egészség megőrzése minden ember elsődleges érdeke. Ehhez 
nyújt segítséget a kerületben a Zsebők Zoltán szakrendelő, ahol 
szeptember 24-én az ingyenes szűrőnap alkalmából nyitott kapuk 
fogadták az egészségükre jobban odafigyelő helyi lakosokat. 

A szakrendelő előtt óriási molino hirdeti az ingyenes szűrőnapot. kisebb csopor-
tokban érkeznek is a lakosok. A regisztrálás után a recepciósok egy szűrést nép-
szerűsítő felirattal díszített trikóval jutalmazzák a vizsgálatokra érkezőket. 

– évente négy alkalommal szervezünk ingyenes szűréseket, idén ez a harma-
dik. A mai napon öt szakrendelésen várjuk a kerületi lakosokat – tájékoztat dr. 
Juhász Ágnes, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
kft. orvosigazgató főorvosa, a szűrőnap vezetője. 

Szűkebb szakterülete a gasztroenterológia, annak rendelésvezető főorvosa. 
– Elsőként a harmadik emeleti labor koleszterin- és vércukormérését emlí-

tem – mondja a doktornő. – A másik helyen komplex onkológiai vizsgálat kere-
tében ellenőrzik a végbél, a prosztata és tapintásos módszerrel az emlők állapotát. 
Mikecz Tibor főorvos szakrendelésén még a melanomaszűrést is megejtik. A bőr-
gyógyászat is várja a vizsgálatra jelentkezőket. A hasi ultrahangvizsgálat mellett a 
nőgyógyászati szűrés zárja a sort. 

Rövid felfedezősétát teszek. Feltűnő a hölgyek számszerű túlsúlya. A laborvizs-
gálatok helyszínén üde színfoltként egy házaspár várakozik. A feleséget kérdezve, 
hogyan vette rá a férjét a szűrésen való részvételre, jön is a magyarázat: „én már 
korábban elhatároztam, hogy eljövök az ingyenes szűrésre. Láttam és éreztem fér-
jem tétovázását, arcára volt írva a dilemma, jöjjek, vagy ne jöjjek. határozott biz-
tatásra volt szüksége: Na, öltözz öreg, és gyere! hát, itt van velem.” 

Visszatérve dr. Juhász Ágneshez, azonnal magyarázattal szolgál arra a kérdés-
re, miért kevesebb a férfi a szűrővizsgálatokon: 

– Talán bátortalanabbak, esetleg nem érzik a fontosságát egy-egy egészségügyi 
szűrésnek, de lehet, hogy csak jobban félnek az esetleges rossz hírektől. Sosem 
elég a kerületi lakosok figyelmét felhívni az egészségügyi szűrések fontosságára. 
A 40-50-60 évesek esetében halmozottan igaz ez. Amennyiben időben fény derül 
egy-egy rejtett egészségügyi rendellenességre, könnyebben és gyorsabban lehet 
beavatkozni. Például a daganatos betegségek korai felismerése nemcsak a gyógy-
ulás esélyeit növeli, de megkíméli a pénztárcánkat is. Mindenkit arra kérek, hogy 
már most jegyezze be a naptárába, hogy legközelebb novemberben lesz szűrőnap.   

Ê gönczöl András   

Meghívólevél 
érkezik
Az idejében felismert mellrák jó eséllyel gyógyítható 

 

ElŐZZüK MEg A BAJt!
 megfelelő életmóddal (a dohányzás mellőzése, zöldségben, gyümölcsben 

gazdag táplálkozás, naponta legalább 30 perces közepes erősségű fizikai 
aktivitás, a testtömeg ideális keretek között tartása, legfeljebb mértékletes 
alkoholfogyasztás) a daganatos betegségek fele megelőzhető volna.

A vizsgálat egyszerű, két-két röntgenfelvétel készítéséből áll
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háromszor 
is piros…
tévednek azok, akik a cím láttán egy 
nótaesti tudósítására számítanak. va-
lójában a Piros iskolában megrende-
zett családi napon jártunk szeptember 
24-én. Egy olyan rendezvényen, ahol 
csak élivel lehetett elférni, közlekedni, 
és szinte minden négyzetméter más és 
más programot kínált a nagyszámú lá-
togatónak.

A családi nap kiemelkedő programja volt a Piros 
Iskola Alapítvány és a Városgazda összefogásá-
val megvalósult technikai beruházás átadása. 

A vendégek között ott volt Kucsák László 
országgyűlési képviselő, Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, Banyár László, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Sági Zol-
tán, Piros Iskola Alapítvány elnöke és nem utol-
sósorban a projekt megvalósításában részt vevő 
szakemberek. 

– Az iskolák kommunikációs fejlesztésének 
önkormányzati programja 2015-ben indult. En-
nek jelentős állomása a Piros iskolai technikai 
beruházás átadása – tájékoztatott az alpolgár-
mester. – kétmillió forint értékben tíz újabb ki-
vetítős számítógépet adtunk át, így már mind a 
tizennyolc tanterem rendelkezik ezzel a tanesz-
közzel. Jó hír, hogy ezek a beruházások a kerü-
let más tanintézeteiben is folyamatosan megva-
lósulnak. Az anyagi forrásokat az alapítványok 
biztosították, a szakmai munkát a Városgazda 
munkatársai végezték. 

A programsorozat részeként megrendezték a 
pestszentimrei Táncsics Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola és a pestszentlőrinci Piros iskola 
(hivatalos nevén Pestszentlőrinci Német Nem-
zetiségi Általános Iskola) hagyományosnak 
tekinthető futballdöntőit, majd Banyár László 
jutalmazta az alsósok és a felsősök csapatait. 

Egy Piros iskolás kezdeményezés hírével zár-
juk a beszámolónkat: az alapítvány támogatóit 
Piros-kártyával jutalmazza az iskola. A kártya-
birtokosok 5-10-20 százalékos kedvezményt 
kapnak azokban az üzletekben, amelyekkel 
szerződést kötött az alapítvány.  

Ê gönczöl András

Megkerülték 
a földet
A tájak-Korok-Múzeumok Egyesü-
let Xviii. kerületi tagcsoportja meg-
alakulásának negyed évszázados jubi-
leumát ünnepelte szeptember 10-én a 
Kondor Béla Közösségi házban.

– Mi, nyugdíjasok, mindent csak szívvel-lélek-
kel tudunk csinálni – mondta egy középkorú-
nak tetsző, de saját bevallása szerint már a het-
venes évei közepét is elhagyó hölgy. – Nézzen 
rám, a közös kirándulások hatására még ma is 
kitűnő erőnlétnek örvendhetek. Mai szlengben 
szólva csuda jó buli egy-egy kirándulás. Miután 
felfedezte a barátnőjét a sorok között, a hölgy 
ott is hagyott, de engem addigra meggyőzött. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester rövid kö-
szöntőjét követően a kerületi tagcsoport veze-
tőjét, Horváth Lászlóné Cecíliát kérdeztem a 
kezdetekről. 

– huszonöt éve negyvenen alakítottuk meg 
a pestszentlőrinc-pestszentimrei szervezetet. 
A kezdetekben Budapestet és környékét, majd 
Pest megyét vettük célba. Remélem, jól emlék-
szem, hogy túl vagyunk már 180 kiránduláson. 
Az biztos, hogy még ma is olyan jókedv és jó 
hangulat a jellemző, mintha az első alkalomról 
lenne szó. 

Harmati István tag és szervező a fejszámo-
lásban is otthon volt. Számításai szerint kétszer 
is megkerülhették volna a földet az eddig elfo-
gyasztott kilométerekkel. 

– Tudatosan választjuk ki a kirándulások út-
vonalát. kínáljon a túra kulturális élményeket, 
és az általános ismereteinket is gazdagítsa. kő-
szegtől Szarvasig keresztül-kasul bejártuk szép 
hazánkat.

A jubileumi ünnepséget koncert és állófoga-
dás zárta.     

Ê g. A.

Az álmok 
valóra válnak
szakrális kerámiák címmel nyílt meg 
gy. Kamarás Katalin fazekas, kera-
mikus kiállítása szeptember 15-én a 
Pestszentimrei Közösségi házban. 

Annyira szép, szívet-lelket melengető kerámiá-
kat hozott a tárlatra Gy. Kamarás Katalin népi 
iparművész (képünkön), a népművészet meste-
re, hogy aki megtekintette, olyan élménnyel lett 
gazdagabb, amely egy időre el is varázsolhatta.  
Gy. kamarás katalin nem hagyományos nép-
művészeti fazekasmunkákat készít, hanem önál-
ló figurális formanyelvet hozott létre. Apostolok 
című sorozatát a Művelődési Minisztérium a 
nyolcvanas években megvásárolta II. János Pál 
számára, ennek révén lehetett vendége és kiál-
lítója a pompeji nemzetközi egyházművészeti 
kiállításnak. 

katalinnak nemrégiben volt gyűjteményes 
kiállítása a Népi Iparművészeti Múzeumban, 
ahol azok a szakrális kerámiák is szerepeltek, 
amelyeket a Pestszentimrei közösségi házban 
lehetett látni.

A múzeumban mondta a művészről 
Andrásfalvy Bertalan professzor: „A kiállí-
tott anyag egyik legfőbb üzenete az, hogy az 
ember a kudarcok és nehézségek ellenére ké-
pes megvalósítani gyermekkori álmait. Gy. 
kamarás katalin nem engedett a csábítás-
nak, rangot és anyagi jólétet figyelmen kívül 
hagyva ragaszkodott mindahhoz, amit tisz-
ta gyermekszemmel látott, megálmodott.”  
– Ez a mesterség a hivatásom – mondta katalin 
a PIk-ben. – Már kisgyermekkoromban elkezd-
tem játszani az agyaggal, és ezt a mai napig nem 
hagytam abba. 

A megnyitón Ódor Katalin, a Pestszentimrei 
közösségi ház igazgatója szintén meleg szavak-
kal beszélt a művészről. Az eseményen Erdélyi 
György előadóművész és Éder György csellómű-
vész működött közre.

Ê Fülep E.

krúdy-körös 
délután 
Mint minden hónap harmadik csütörtö-
kén, szeptember 15-én is a Krúdy gyu-
la irodalmi Kör rendezvényének adott 
otthont a Zila Kávéház. vendégként 
Király lili festőművészt és sz. Kovács 
Péter író-költőt köszöntötték.

A házigazda szerepét Király Lajos, a krúdy-
kör elnöke és Kanizsa József író-költő, az irodal-
mi kör titkára töltötte be. Király Lili bemutatá-
sát örömteli bejelentéssel kezdte kanizsa József, 
mondván, a nagy sikerre való tekintettel meg-
hosszabbították a festőművésznő kiállítását.

– Egerben születtem, de az egyik budapesti 
közgazdasági szakközépiskolában tanítok. 2015 
januárjáig nem éreztem semmiféle késztetést 
arra, hogy fessek – mesélte magáról király Lili. 
– Egyik napról a másikra kezdtem el vonzódni 
a festészethez. kisebbfajta csodaként élem meg 
az alkotás örömét. kiállítottam itt az első mű-
vemet, egy piros tulipánt, és elhoztam a legfris-
sebb alkotásomat is, amely egy birsalma. Any-
nyira friss mű, hogy talán még meg sem száradt 
rajta a festék.

Nem fukarkodott a szép jelzőkkel király La-
jos Sz. Kovács Péter író-költő bemutatásakor. Jól 
tette…

Péter egyszerű dolgos szülők gyermekeként 
mutatta be önmagát, aki a mai napig izzasztó 
munkával keresi kenyerét az építőiparban. A 
novelláiból gitáraláfestéssel adott elő részleteket 
Németh Nyiba Sándor zeneművész. 

– A jó mesterlövész biztonságával találták el 
a szívem és lelkem közepét Péter írásai – érté-
kelte a hallottakat király Lajos. – Prózai mű-
veiben a költészetre jellemzőbb gyönyörű jel-
zőket rejtett el, ezzel szép pillanatokat szerezve 
a publikumnak. örömömre szolgál, hogy ilyen 
tehetséges és pimaszul fiatal, 27 éves író-költő 
művészi karrierjét segítheti a krúdy Gyula Iro-
dalmi kör.

Ê gönczöl A.

Négy kerékről két kerékre 
Az Európai Mobilitási hét keretében szeptember 22-én bringás napot szervezett a 
kerületi önkormányzat a Kossuth téren. 

Magyarországon tizenöt éve szervezik meg az 
Európai Mobilitási hét és Autómentes Nap ren-
dezvényt szeptember 16. és 22. között. 

A programsorozat egyik célja az, hogy ráve-
gyék a munkába, iskolába vagy kikapcsolódni 
rendszerint autóval járókat, hogy az utazáshoz 
fenntartható alternatív közlekedési módokat ve-
gyenek igénybe. További cél az európai polgárok 
egészségi állapotának és életminőségének javítá-
sa. 

A mobilitási hét fő jelképe egy stilizált virág, 
amely mintázhatja bolygónkat és az azt körülve-
vő légkört, de jelképezheti Európát is, illetve egy 
olyan országot vagy várost, ahol fenntartható 
városi közlekedési rendszert próbálnak meg lét-
rehozni. 

A XVIII. kerületi önkormányzat idén első al-
kalommal csatlakozott a mozgalomhoz, bringás 

napot szervezve szeptember 22-én. A munka-
helyre, iskolába biciklivel igyekvőket reggel 7 és 9 
óra között vendégül látták a szervezők egy finom 
reggelivel a kossuth téren, a helyi kemence Pék-
ség támogatásával.  

A bringás reggeli civil kezdeményezés, amely 
ilyen módon is népszerűsíteni kívánja a kerék-
pározást, és jobban megismertetni a Magyar 
kerékpárosklub tevékenységét.  

A program vetélkedővel, ügyességi játékok-
kal, kRESZ-teszt kitöltésével folytatódott. Az 
érdeklődők hozzáértők segítségével bővíthették a 
bicikliszerelési, a XVIII. kerületi rendőrség köz-
reműködésével pedig a kerékpáros közlekedési 
ismereteiket.  

A rendezvény a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium pályázati támogatásával valósult meg.  

Ê F. E.

Nem tévedésből írtam lubickolás helyett hű-
sölést, mert nem a vízben pancsolhattak az 
óvodások, hanem párakapu gondoskodott ar-
ról, hogy a nagy hőségben felfrissülhessenek.  
Régi álma valósult meg azzal a Nyitnikék óvoda 
Zöld-Fülek Egyesületének, hogy az intézmény 
közel tíz éve használaton kívüli medencéje mint-
egy 2,5 millió forintból megújult. 

– évekig gyűjtöttük a pénzt főként a szülők 
által felajánlott adóegyszázalékokból, de egyéb 
adományokból is – mondta Lukács Kata óvoda-
pedagógus. – Ám hamar kiderült, hogy az egye-
sület nem rendelkezik kellő anyagi fedezettel a 
tervek megvalósításához.  2016 tavaszán végre 
összegyűlt az az összeg, amiről úgy gondoltuk, 
hogy elkezdődhet belőle a felújítás. 

Ám hosszas utánajárást követően kiderült, 
hogy a fürdőmedencének olyan gépészeti és sze-
mélyi feltételei vannak, amelyeket nem tud biz-
tosítani az óvoda. Nem csüggedtek el, hanem el-

határozták, hogy akkor párakaput létesítenek, így 
a gyerekek mégiscsak fel tudnak frissülni a nagy 
melegben.  A költségekhez az önkormányzat 300 
ezer forinttal járult hozzá.

Az első „kapavágás” június közepére esett.
Azt gondolták, hogy egy-két hét alatt be-

fejeződik a munka, azonban az esős időjá-
rás miatt a tervezettnél lassabban haladt.  
– Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek bizton-
ságosan használhassák a medencét, ezért a csú-
szásmentes gumiburkolat alá ütéscsillapító réteg 
került – tette hozzá az óvónő. – A medencéhez 
vezető járdát és lépcsőt is felújíttattuk, szintén 
csúszásmentes gumiburkolattal. 

A kedves állatfigurákkal díszített medence az 
udvaron kerítéssel elzárt területen helyezkedik 
el, a gyermekek csak felnőtt felügyelettel hasz-
nálhatják. Mivel játékos mozgásra is alkalmas, a 
nagy meleg elmúltával is hasznosítható.

Ê F. E.

hűsölés és mozgás a medencében 

A Pestszentlőrinci nyitnikék Óvoda apróságai a tikkasztó hőségben saját felújított 
medencéjükben hűsölhettek. 
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A százévesen is 
ifjú gyülekezet
A 100 éves a pestszentimrei reformá-
tus egyházközség elnevezésű rendez-
vénysorozat első programját a múlt 
szombaton, október 1-jén tartották a 
Pestszentimrei Közösségi házban.  

A Pestszentimrei reformátusok: az eddigi 100 
év című helytörténeti kiállítás az itt élő vagy 
egykor itt élt reformátusok elmúlt évszázadát 
mutatja be, még csak nem is dióhéjban. A szer-
vezők – köztük a Pestszentimrei Református 
Egyházközség és a Soli Deo Gloria Alapítvány 
– mindenre odafigyelve hozták létre azt a tárla-
tot, amelyet megismerve mindenki előtt nyitott 
könyvvé válik a helyi reformátusok száz eszten-
deje.

A köszönet és a tisztelet elsősorban Pándy 
Tamás helytörténésznek (képünkön), a Dr. 
Széky Endre helytörténeti Társaságnak, vala-
mint a közösségi ház vezetőinek és lelkes tagja-
inak jár, akik olyan gonddal tárták a látogatók 
elé a 20. század nem mindig (sőt inkább nem) 
könnyű évtizedeit, hogy kiderül: sokak kitar-
tására és hitére volt szükség ahhoz, hogy a 101. 
évébe léphessen a gyülekezet.

A színházteremben száznál is több érdek-
lődőt Hajdú Bálint Kadosa, a pestszentimrei 
református gyülekezet lelkésze, Ughy Attila  
polgármester és Illés Dávid, a Budapest Déli 
Egyházmegye esperese köszöntötte.

A „beszédes” kiállításon írásos és tárgyi em-
lékek egész sora vezeti végig az érdeklődőket 
az elmúlt évszázadon. kezdve 1916-tól, amikor 
még csak fiókegyháza volt itt a reformátusok-
nak, az 1927-es templomszentelésen át egészen 
napjainkig.

Ê r. F.

A csángók 
világa
duma András költő a csángók világába 
varázsolta szeptember 19-én a darus 
Utcai Magyar–német Két tannyelvű ál-
talános iskola 7. és 8. osztályos tanuló-
it. A varázslás nem működik alkalmas 
partnerek nélkül, ám a sok tátott száj 
és a szinte kézzel fogható figyelem 
igazolta a rendhagyó történelem- és 
irodalomóra varázsát.  

Rövid köszöntőjében Galgóczy Zoltán üdvözölte 
a kezdeményezést, az előadót és a diákokat. Az 
alpolgármester sajnálkozását fejezte ki egy köl-
tői kérdéssel: 

– Vajon miért olyan hiányosak a magyar 
történelemtankönyvek csángókat bemutató fe-
jezetei?

A kérdésre azért válaszolt Duma András…
– Egy-egy tartalmas, minden fontos informá-

ciót magába foglaló, a csángókat bemutató elő-
adás nyomán talán a tankönyvírók is nagyobb 
terjedelmet szentelnek a történelemkönyvekben 
a csángó magyaroknak.

A több mint két tanórányi interaktív előadás 
a Római Birodalom utolsó éveitől szinte napja-
inkig elénk tárta a csángók történetét. A ma-
gyar nyelv egyedülállóságára utalva az előadó 
megnyugtatta a darus diákokat:

 – Amennyiben valamilyen kifejezés valódi 
értelme nem világos, bátran forduljatok a ma-
gyar nyelvhez! Nyelvünk szépsége és gazdag-
sága mindenre választ ad. Próbáljátok ki, nem 
fogtok csalódni!

A nyelvjáráson túl a tanulók képet kaptak a 
jelképekről, a rovásírásról, a vallás, illetve a val-
lásgyakorlás helyzetéről is. Mikor és miért zár-
tak be 110 magyar iskolát Csángóföldön? Miért 
fél a hatalom az erős nemzettudattól? hány 
csángó magyar él összesen a nagyvilágban? 
Duma Andrástól megtudtuk, hogy ha egyszer 
valóban nagyobb terjedelemben írnak majd a 
tankönyvek a csángó valóságról, akkor a fenti 
kérdésekre is megtalálhatók lesznek a válaszok. 

Az előadót költőként mutatták be, hisz így 
nyilatkozik önmagáról: „én is, mint sok csán-
gó magyar sorstársam, érzelmeimet szép nyel-
vünkön fogalmazom meg, ami már kimeríti 
a költészet fogalmát. A sors úgy hozta, hogy 
számomra is megadatott a csángókat bemutató 
előadások szervezése és az aktív részvétel, így a 
szép magyar beszédet, írást igyekszem a költé-
szet eszközeivel is továbbadni.”             

Ê gönczöl A.

képek az utcán 
A Pestszentimrei Közösségi ház (PiK) és 
a Pestszentimre Jövőműhely Egyesület 
itthon vagyunk címmel „kerítéskiállítást” 
rendezett október 2-án a Pintér Kálmán 
szakrendelő mellett. 

Még mindig nem mondható megszokott je-
lenségnek, hogy művészeti alkotásoknak a 
kiállítóterem helyett kerítés ad helyet. Pedig ez 
történt október első vasárnapján a Pintér kál-
mán Szakrendelőnél lévő piac kerítésén. 

Az egyesület elnöke, Teleki Sándor elmond-
ta, hogy a kiállítás Nádasdi Mihály szobrászmű-
vésznek, a Fehéren Feketén Galéria tulajdono-
sának az ötlete volt négy évvel ezelőtt. Az első 
alkalom kivételével a pestszentimrei városköz-
pontban rendezik meg a kerítéskiállítást. 

– Számunkra az jelenti a sikert, ha megáll-
nak a járókelők – mondta az elnök. 

– Bevallom, hogy még nem láttam utcán ki-
állítást – mondta Nagy Józsefné. –  különleges a 
helyszín, és a képek is nagyon tetszenek. Remek 
az ötlet. 

Az idei tárlaton – a teljesség igénye nél-
kül – a Pestszentimrén alkotó festőművészek 
közül kiállított Schmidt Gabriella, Baranecz 
Katalin és Frömmel Gyula, és a XIV. meg a 
XVI. kerületből is érkezett egy-egy művész.  
A zuglói Gaál Tibor T-boy grafikus, 
portrékarikaturista ottjártamkor egy Dickens-
portrén dolgozott, a rákosszentmihályi Török 
Tivadar (Titi) grafikus, karikaturista, festőmű-
vész pedig éppen egy tréfás grafikát készített. 

A rendezvénynek a műalkotások bemutatása 
mellett közösségkovácsoló célja is van. Miköz-
ben az alkotók a szakrendelő előtt felállított 
fehér asztal mellett beszélgettek vagy éppen 
alkottak, ha a járókelők érdeklődést mutattak, 
rögtönzött tárlatvezetést is tartottak.

Ê F. E.

kinyíltak 
az ovisok 
A Pestszentlőrinci szivárvány Óvoda 
szakmai nap keretében látogatta meg 
testvérintézményét, az erdőkertesi „Ki 
akarok nyílni” óvodát szeptember 21-
én.

Erdőkertes a Gödöllői-dombság szélén, Veres-
egyház közvetlen szomszédságában fekszik.

– Négy évvel ezelőtt egy közös ismerő-
sünk javaslatára vettük fel a kapcsolatot az 
erdőkertesi „Ki akarok nyílni” óvodával. Elő-
ször ők láttak vendégül minket az óvodájuk-
ban, ahol nagyon tartalmas szakmai délelőttöt 
töltöttünk el – mondta a kezdetekről Horváthné 
Kapocsi Anikó, a Szivárvány óvoda vezetője. 
– 2014-ben viszonoztuk a meghívásukat, s az 
óvodásaink hagyományőrző műsorral fogad-
ták a vendégeket. A rendezvényen részt vett 
Pásztor László, Erdőkertes polgármestere, aki 
megtekintette az intézményt, majd Ughy Attila 
polgármester meghívására ellátogatott a XVIII. 
kerületi városházára. Mindketten megerősítet-
ték, hogy továbbra is támogatják a két óvoda 
együttműködését, és szívesen látják vendégül 
a testvéróvoda apraját-nagyját a rendezvényei-
ken. 

Horváthné Kapocsi Anikó elmondta, hogy 
mindkét intézmény fontosnak tartja a hagyo-
mányápolást, és a pedagógiai szemléletük is 
hasonló. Ezért is fűzték szorosabbra a kapcso-
lataikat. 

Ezúttal a Szivárvány óvoda Nyuszi csoport-
jának apróságai és óvodapedagógusai látogat-
tak el Erdőkertesre, akiket elkísért Galgóczy 
Zoltán alpolgármester is. 

A pestszentlőrinci vendégeket Pásztor 
László, Fehér Ágota, Erdőkertes aljegyzője és 
Járosiné Suba Karolina, a „Ki akarok nyílni” 
óvoda vezetője fogadta.  

A gyerekeket finom reggelivel várták, utá-
na kézműves foglalkozáson vettek részt az 
erdőkertesi ovisokkal.

A szakmai megbeszélésen az óvodai nevelés 
módszertani kérdéseiről esett szó. 

Mindkét intézmény óvodapedagógusai na-
gyon eredményesnek mondták a szakmai esz-
mecserét, amely után kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott a program. 

Ê Fülep E.

Minden a lőszergyárral kezdődött
szép emlékeket idéztek fel az egykori állami lakótelep lakosai szeptember 22-én. 
hajdani szomszédok, barátok, ismerősök kilencedik alkalommal találkoztak a Kon-
dor Béla Közösségi házban. 

A mai Baross utcától északra és a Margó Tivadar 
utcától nyugatra az 1919-ben a bevonuló román 
csapatok által leszerelt Lipták-féle lőszergyár be-
kerített területén alakítottak ki a trianoni döntés 
nyomán a határon túli területekről Magyaror-
szágra menekülők számára. Az idő múlásával az 
ott élők szorgalmának köszönhetően is egy élhe-
tő, komfortos teleppé formálódott.  „Fénykorá-
ban” a lakosok száma elérte, talán meg is haladta 
a hatezret. Az Állami telep egészen a hetvenes 
évek közepéig, a havanna-lakótelep építésének 
megkezdéséig biztosított otthont a lakóinak. 

– örömteli feladat egy-egy baráti találko-
zó megszervezése – mondta Heilauf Zsuzsanna 
főszervező, a Tomory Lajos Múzeum vezetője. 
Nézzen körül, a regisztrált és nem regisztrált 
vendégek száma a száznyolcvanat is eléri. Az öle-
léseket anekdotázás, a közös emlékek felidézése 
követi, a vendégek kisebb-nagyobb csoportokat 
alkotva mesélnek egymásnak jelenlegi életükről, 
de érthető módon a főszerepet most is a nosz-
talgia kapja. A találkozók keretében szervezünk 
egyéb, az Állami telep történetéhez is kapcsolódó 

eseményeket, ilyen a Sorsfordulók című könyv 
ma délutáni bemutatása is. Ebben a könyvben 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri első világhábo-
rú alatti korrajzát mutatjuk be. Szerzőtársammal, 
Pápai Tamás Lászlóval külön fejezetet szentel-
tünk a lőszergyárnak, mert a telep története is a 
gyárral kezdődött.

Ughy Attila polgármester (képünkön) egy ké-
réssel kezdte a köszöntőjét: 

– kedves barátaim, tegyék fel a kezüket mind-
azok, akik az Állami telepen születtek, vagy rövi-
debb-hosszabb ideig ott éltek!

A fellendülő karok sokaságát taps jutalmazta, 
ilyen hangulatban fejezte be köszöntőjét a pol-
gármester.

Dr. Ravasz István alezredes könyvbemutató-
ja jócskán túllépte az alaposság határát. A hM 
hadtörténeti Intézet és Múzeum kiemelt főtisztje 
fejezetről fejezetre, szinte a hallgatósággal beszél-
getve elemezte a művet. 

A búcsúzás jellemző mondata ez volt: Jövőre 
ugyanitt találkozunk!

Ê gönczöl A.

Szüreti mulatság a Gyöngyvirágban
Zenével és tánccal köszöntötték az őszt a Xviii. kerületi szociális szolgáltatók ellá-
tottjait a gyöngyvirág  szociális szolgálat telephelyén, a reménység nappali szol-
gálat kertjében. 

A sátrak alatt 120 vendég fért el, a telt ház pedig 
jó alapot adott a hangulatos szüreti mulatsághoz. 
A kerületi időseket Dömötör István és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester is köszöntötte. 

A szeptember 29-i rendezvényen a Somogyi 
László, az életfa, az Ezüstfenyő, a Napraforgó, 
a Borostyán és a Gyöngyvirág szociális szolgá-
lat ellátottjai számára meglepetésprodukcióval 
készültek a nappali szolgálat vezetői. A népvi-
seletben előadott modern táncszámnak nagy 
sikere volt a nyugdíjasok körében, akik a Brassó 
Utcai Általános Iskola néptáncosainak műsorát 
is örömmel fogadták.

– Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek a 
második szüreti mulatságra. Remélem, hogy ha-
gyomány lesz ez a rendezvény, és minden évben 
meg tudjuk tartani – mondta Timárné Penczi 
Ildikó, a Gyöngyvirág  Szociális Szolgálat veze-
tője.

A nap további részében egy-egy kisebb pro-
dukcióval szerepeltek a különféle intézmények. 
A szüreti vendéglátás mellett borkóstoló és bor-
bemutató is volt, majd a jelen lévő korosztály if-
júságát felidéző örökzöld slágerekre épülő tánc-
mulatság zárta a programot.

Ê P. A.
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Az ócsai segédlelkészek rendszeresen vona-
toztak az akkori Soroksárpéteribe istentisz-
telet tartására. A következő évben, 1917-ben 
ünnepelték a reformáció 400. évfordulóját. 
A helyi ünnepség egyik résztvevője Széky 
Endre teológus volt. A „fellépéséért” kapott 
25 korona tiszteletdíj volt a „református 
egyetem” hallgatójának élete első jövedel-
me. Bizonyára nem ezért kedvelte meg ezt 
a hátrányos helyzetű munkástelepülést, 
de tény, hogy a teológia és a tanítóképző 
elvégzése után Széky Endre ócsára kérte 
segédlelkészi kirendelését. Ez azt jelentette, 
hogy a mai Pestszentimre reformátusainak 
gondozása lett a feladata. 1922-ben végle-
gesen Soroksárpéteri be rendelte őt Ravasz 
László püspök. 

ÖNálló eGyHázKÖzséG
1926 a következő jubileumi dátum: 90 éve 
helyezték el Pestszentimre első templomá-
nak alapkövét. harminc hold úgynevezett 
javadalmi földet szereztek a lelkész és a 
kántor anyagi támogatására a gyáli határ-
ban. A legnagyobb eredménye ennek az 
évnek mégis az önálló egyházközség lét-
rehozása volt. Első lelkipásztorának Széky 
Endrét választotta a gyülekezet. A pénz-
gyűjtő körútról érkező Székyt fáklyás soka-
ság fogadta az állomáson, ünnepelve lelké-
szi kinevezését. 

Az erdélyi, kalotaszegi stílusú négy fia-
tornyos templomot 1927-ben szentelte fel 
Ravasz László. A soroksárpéteri szoba-
konyhás viskók között katedrálisként emel-
kedett a karcsú tornyú templom. Nem volt 
véletlen, hogy sokan zarándokoltak ide, 
Magyarország legszegényebb településére, 
megnézni a csodát, a szép református szent 
helyet. A villanyvilágítás 1932-es bevezeté-
se utáni években díszkivilágítást kapott a 
torony – Pestszentimrén elsőként. 

Nagyon jó döntésnek bizonyult a Vas-
út utcai ablaktalan moziépület megvétele. 
A központban kialakított református kul-
túrház nemzeti színházként működött a 
helyi lakosság szemében. A világot jelentő 
deszkákon megelevenedtek az akkori si-
kerdarabok. Az elmondások szerint imrei 
karády katalinok, Jávor Pálok, kabos 
Gyulák hajoltak meg a vasfüggöny előtt. 
A Pestszentimrei Református Dalárda or-
szágos díjakkal építgette Pestszentimre jó 
hírnevét. 

NőeGyleti 
teAdélutáNOK
A Lorántffy Zsuzsanna Református Nő-
egylet teadélutánok, szeretetvendégségek 
szer vezésével írta be a nevét az imrei hely-
történet lapjaira. A fiatalok szabad idejének 

hasznos eltöltésére szervezték meg a 820-
as számú Bocskai Cserkészcsapatot. Részt 
vettek a gödöllői világtalálkozón, jártak 
Bécsben, bebarangolták a visszacsatolt Fel-
vidéket. 

Az idősek számára 80 évvel ezelőtt kezd-
te kialakítani Széky Endre a szeretethá-
zakat. Az 1936-os első házak emléke előtt 
adózott a Széky Társaság, amikor 1996-ban 
felavatta a pestszentimrei szeretetházak 
emlékét megörökítő táblát a Rákóczi utca 
56-os számú ház falán. A legtöbb ápoltat 
ellátó intézmény országos elsőséget vívott 
ki nagyságban, kényelemben is. 

FelrOBBANtjáK  
A temPlOmOt
1941-től eladták a 30 holdas gyáli földterü-
letet. Olyan jól sikerült a tranzakció, hogy 
vásároltak 51 hold földet ócsa határában, 
kifizették a templom, a kultúrház adóssá-
gait, ez utóbbit felújították, kibővítették, 
cserkészotthont létesítettek. Az emeletes 
kultúrotthon megvalósítását csak a hábo-
rús építőanyag-hiány hiúsította meg. 

A háború és az utána következő korszak 
mindent tönkretett, ami a pestszentimrei 
reformátusok büszkesége volt. 1944-ben 
felrobbantották a templomot. (A megsem-
misített harangok egy darabja maradt az 
utókorra, mementóként). később a belügy-
miniszter megszüntette a cserkész-, nő-, 
dalárda-, kultúrház-egyesületeket. Elvették 
a kultúrházat és a szeretetházakat, az egy-
házi földeket. Megszűnt az iskolai hittan-
oktatás.

1946-ban sikerült egy eredetileg kato-
nai célokat szolgáló fabarakkot szerezni 
Svájcból. Az ideiglenes fatemplom avatásán 
megjelent Tildy Zoltán akkori köztársasá-
gi elnök és több kormánytag is, ami nagy 
megtiszteltetésnek számított.   

Állandó kérés volt az új kőtemplom 
megépíthetősége, de a Rákosi-rendszernek 
erre természetesen nem volt füle. 1958-
ban végre megérkezett a XVIII. kerületi és 
a fővárosi építési engedély, ám az Állami 
Egyházügyi (egyházüldöző…) hivatal nem 
adta áldását az építkezés megkezdésére, 
annak ellenére, hogy minden építőanyag 
és a pénz is rendelkezésre állt. Az imrei 
egyház gondnoka öngyilkos lett, miután 
elsikkasztotta a reformátusok összes pén-
zét. A kádár-titkárságnak írt kérőlevél ha-
tására az egyházi főhivatal végre kiadta az 
engedélyt. Most már „csak” pénzt kellett 
szerezni. Adósságlevél aláírása után 50 ezer 
forintos kölcsönt kaptak. Az új kőtemplom 
építését 1966-ban – pont 50 éve – fejezték 
be. Dr. Széky Endre elmondhatta magáról, 
hogy háromszor teremtett Istennek hajlé-
kot Imrén. (Nem sokan dicsekedhettek ez-
zel Magyarországon.) 1982-ben költözött el 
Pestimréről, 60 évig szolgálta híveit és a te-
lepülés közéletét. A helytörténeti munka el-
indítása is az ő nevéhez fűződik. 1998-ban 
– posztumusz – díszpolgári címet kapott 
a kerülettől. ő volt az első pestszentimrei, 
aki ebben a megtiszteltetésben részesült. (A 
legutóbbi testületi ülésen utcát is elneveztek 
róla.) 

isKOlAAlAPÍtás
Utódát, Mezey Gy. Lórándot 1984-ben Or-
bán kálmán követte, akinek újra kellett 
építenie a gyülekezetet. 2003-ban iskolát 
alapított az egyházközség, a „Szenczit”. 
1996-ban elkezdődött az egyházi épületek 
felújítása. A parókiát gyülekezeti házzá ala-
kították, és szép lassan teljes belső felújítást 
végeztek a templomban. karzatot építettek, 
és tetőcserére is lehetőség nyílt. Nagy lát-
ványosság volt 1999-ben a régi toronyhoz 
hasonló 4 fiatornyos réz toronysisak be-
emelése. A karzati oldalfalak kazettás fa-
borítását, a szószék és az úrasztal oldalait 
dr. Békési Sándor professzor, a károli Gás-
pár Református Egyetem hittudományi 
karának docense, grafikusművész festette 
népi és egyházi motívumokkal. különleges 
lámpatestek világítják meg az egyedi belső 
tetőszerkezet gerendáit és a templomteret. 
érdekes koronás, felső világítású szószéket 
alakítottak ki. 

Elmondhatjuk, hogy a pestszentimrei 
reformátusok temploma ékszerdobozként 
fogadja majd a 100. évfordulón a híveket 
és a vendégeket. (Az önkormányzat támo-
gatásával jelenleg a külső felújítási munkák 
folynak.) 

Ê Pándy tamás 
helytörténész

EGy DINAMIkUSAN 
FEJLőDő köZöSSéG 
A helyi reformátusok 1916 tavaszán úgy döntöttek, hogy létrehozzák a 
soroksárpéteri református Fiókegyházat. Az eredeti, 100 éves jegyző-
könyv tanúsága szerint az alakuló közgyűlésen mindenki a fiókegyház 
(filia) megalakítása mellett voksolt. 

Az 1927-ben felavatott templom impozáns látványt nyújtott

A gyönyörűen felújított templombelső napjainkban
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Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 

Széchenyi u. 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet - hrsz: 154653/A/8 
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

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

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
szám alatt 

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. október 24. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. október 28. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
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 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
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 

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

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

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

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

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 154126/4/A/67 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/69 
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/71 

Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár - hrsz: 151159/7/A/217 

Havanna u. 50. fszt. 228. -9 m² - üzlet- hrsz: 15159/7/A/228 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna u. 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 
Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

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

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

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

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

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

Méta utca 2. D43 – 18 m²  – dombgarázs – hrsz: 150228/102/A/151 
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ez a produkció vastapsot érdemelt volna… egyHáz

�szokatlan 
kép fogadta 
a templomba 

betérőket azon a 
délutánon, mert 
szentmise vagy 
imádkozó emberek 
helyett egy zenei 
próba kellős köze-
pébe csöppentek. 
A tumbao Akusztik 
Band tagjai próbál-
ták a hangszereiket 
és az összhangzat-
tant az oltár előtt, 
hogy aztán a kon-
certjükre tökéletesen 
tudják a repertoárt.

Az Ars Sacra Fesztiválhoz kap-
csolódó műsor kezdete előtt 
lehetőség nyílt arra, hogy elbe-
szélgessünk a Tumbao-formáció 
egyetlen XVIII. kerületi tagjával, 
Csernyus Lászlóval.

– A zenéhez csak keveset 
értő emberként hadd mondjam 
azt, hogy valójában nem is lehe-
tett szükségük a próbára, mert 
úgy éreztem, hogy az álmából 
felébresztve is ismeri, de legfő-
képpen érzi egymást a zenekar öt 
embere.

– Mondják, hogy a zene segít-
ségével is egymásra találhatnak az 
emberek. Azt hisszük, sőt tudjuk, 
hogy valami ilyesmi történhetett 
közöttünk is, amikor másfél évvel 
ezelőtt névadót tartottunk ma-
gunknak, megalakítva a Tumbaót 
és koncertezve azóta is.

ÖteN A széP 
HANGzásért
– Kérem, mutassa be a zenekar 
tagjait.

– A zenekar vezetője a gitá-
ros, kelemen Ferenc. öveges 
kristóf zongorán játszik, Fehér 
Tamás ütős hangszereken, jó-
magam pedig a nagybőgővel 
igyekszem hozzájárulni ahhoz, 
hogy minél tökéletesebb legyen 

a hangzásunk. A zenekarunk 
legújabb tagja Soós Mercédesz, 
aki az énekhangjával teszi teljes-
sé a fellépéseinket.

– A tökéletes hangzást emlí-
tette az előbb. Gondolom, jó he-
lyen vannak ebben a tekintetben 
a templomban.

– Ezt azért nem állítanám, 
mert akad néhány gond az 
akusztikát illetően, de reméljük, 

hogy ez csak nekünk tűnik fel. 
Jó lenne, mert nem szeretném, 
ha a hallgatóságunkat bármi is 
megzavarná a muzsika élveze-
tében.

eGyKOr 
táNczeNe VOlt
– Árulja el, mivel lépnek e különle-
ges koncerthelyszín közönsége elé.

– A zenekarunknak ma 
már bő és bevált repertoárja 
van. Elsősorban latin dzsesszt, 
swinget és spirituálékat, köz-
tük vallásosakat játszik a csa-
pat. Ez a fő irányultságunk, de 
ha kell, természetesen tudunk 
máshoz is nyúlni.

– A koncertjük címe Tán-
coló lélek. Vajon miért ezt 
választották, bár templomi 

környezetben valóban kínálja 
magát az elnevezés…?

– Ebben is van igazság, de 
van itt még két másik igazság 
is. Az egyik az, hogy a lélek 
útjait próbáljuk meg követni 
a koncert során. A másik, és 
tán a lényegesebb az, hogy a 
hallgatóság lelke is táncoljon a 
muzsikánkra a koncert során. 
De ha már tánc, akkor nem is 

állunk messze tőle. A reper-
toárunk az elmúlt évszázad 
elejének, közepének a táncze-
néjét igyekszik közel hozni. 
Olyan, ma már így mondható, 
műveket, amelyekre annak 
idején még szórakoztak, tán-
coltak. 

meGmOzdultAK 
A láBAK
Ami a szórakoztatást illeti, 
tökéletesen megfelelt ennek az 
akusztik band koncertje, mert 
a templom padjait megtöltő 
hallgatóság, ha táncra nem is 
perdült, de a lábak azért meg-
mozdultak a padsorokban.

és persze a lelkek is, hallva 
az együttes muzsikáját.

MegTáncolTaToTT lelkek
Emlékezetes Tumbao-koncert a pestszentimrei katolikus templomban
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A pestszentimrei baptista gyülekezet lelké-
sze, Háló Gyula mint az egyik házigazda az 
utolsó simításokat végezte azért, hogy min-
denki jól érezze magát és találjon magának 
megfelelő programokat.

– A katolikusokkal, a reformátusokkal 
és az evangélikusokkal  közösen első alka-
lommal rendezzük meg Pestszentimrén ezt 
az ökumenikus közösségi és családi napot, 
amelynek az elnevezésében minden benne 
van. Tudjuk, hogy napjainkban a közösség 

és a család fontossága mennyire felértékelő-
dött, mennyire fontos. Csak halkan jegyzem 
meg: mennyire fontosnak kéne lennie… 
Sajnos nincs ez mindig így, ezért egy-egy 
hasonló nap különleges fontossággal bír – 
mondta a lelkész, aki „mellesleg” négy gyer-
mek édesapja.

Ami az egymás felé közeledést illeti, 
meghozta a hasznát a program, mert sokan 
voltak a sportcsarnokban és a parkolóban is. 
Az időjárás is közösséget vállalt, nyár fogad-

ta az érkezőket.
Volt itt minden, ami közösségeknek, csa-

ládoknak való.
A Napraforgó játszóházban ugrálóvár, le-

begő labda, óriás buborék, arcfestés, bűvész 
várta a gyerekeket. A lányok természetesen 
nem hagyták ki a bababörzét sem, miköz-
ben sokan voltak a reformátusok által ki-
alakított turkálóban is. A kézműveskedés és 
az arcfestés elmaradhatatlan kelléke a nyári 
fesztiváloknak, de most sem volt ez más-
ként, a szülők nem is mindig ismerték fel 
hirtelenjében a saját „vérüket.”

A sakkozók a büfé előtt kaptak helyet. 
Sok fiatal volt, mintegy jelezve: életrevaló 
az iskolai sakkoktatás, van jövője. A gyere-
kek ellenfelének, a profi sakkozó hölgynek 
mindhárom tábla előtt volt gondolkodniva-
lója, ha nem akart mattot kapni a nála fia-
talabbaktól.

Az egészségre figyelve volt hallásvizsgá-
lat, és aki meghallotta a hívó szót, társasjá-
tékozhatott is, ahogy hirdették, 4-től 99 éves 
korig. A „sztárjáték” vitathatatlanul a Mezít-
lábas léptek nevű volt. Itt bekötött szemmel 
kellett végigmenni egy 15 méteres keskeny 
pályán, amely kétméterenként változott. 
hol kukoricán, hol szalmán, hol gesztenyén 
kellett lépdelni, de volt víz és fakéreg is. Pil-
lanatok alatt lettek a legbátrabbakból ijedős 
nyuszik, nem tudva, min is tapodnak.

De hogy ne csak a bolondozás jegyében 
teljenek el az órák, a nap végén a baptisták 
istentiszteletre hívták a vendégeket, a kato-
likusokat, a reformátusokat és az evangéli-
kusokat.

AtyáK, lElKésZEK
A baptista háló gyulán túl 
ott volt a közösségi napon 
lak gábor katolikus atya, 
horváth-Csitári Boglárka 
evangélikus lelkész és haj-
dú Bálint Kadosa reformá-
tus lelkész is.

kELL A CSALÁD
Százak voltak az ökumenikus közösségi napon

A szakrális művészetek jegyében tartott fesztiválon a könnyű- és a komolyzene is jól megfért egymás mellett a programban

Kis Kondér –  
nagy ízeK

 
hagyományosan főző- és családi napot tartott októ-
ber 1-jén, szombaton a Pestszentlőrinci Agapé gyüle-
kezet a Kondor Béla sétányon.

 

A lőrinci gyülekezet által már ötödik alkalommal megrendezett 
jó hangulatú nap ezúttal is örömöt szerzett a rendezőknek. Erről 
Paul Hendersont, a gyülekezet lelkészét kérdeztük.

– Fontosabb az, hogy minden évben egyre többen érdeklőd-
nek a családi nap iránt, s talán nem csupán azért, mert kellemes 
az idő, hanem azért is, mert egyre többen érdeklődnek a hitünk 
iránt – mondta az 52 éves amerikai származású, ám már 26 éve 
hazánkban élő lelkész, aki hozzátette azt is, hogy ettől az évtől 
kezdve már inkább magyar, mint amerikai, mert az 52 évéből 
már többet töltött nálunk, mint a szülőföldjén.

A kiskondér főző- és családi nap nevet viselő rendezvény 
színhelye ezúttal is a havanna-lakótelep volt, azon belül a gyü-
lekezet épülete előtti terület, amelyet sokan kerestek fel a nap 
során. Aki arra járt, s kért, kapott a finomabbnál finomabb fa-
latokból.

A „kondérba benevező” 21 nyolcfős csapat nem csupán a 
szokványos étkekkel állt elő, hanem meglepetésekkel is.

– Volt olyan csapat, amelyik India ízeit varázsolta a havan-
nára, volt, amelyik Újházy-tyúkhúslevessel állt elő, s voltak „pa-
lacsintás királyok” is, akik ezzel az édességgel akartak nyerni.

A kiskondér-nap két szervezője, Révész Imre és Ács István 
örülhetett, mert sokan voltak kíváncsiak arra, vajon mi rotyog 
a kondérokban, miközben a gyülekezeti hittársaikkal is együtt 
tölthettek egy kellemes napot.  

Ökumenikus közösségi és családi napot rendeztek szeptember 25-én a 
Pestszentimrei sportkastélyban több száz ember részvételével. Az ökume-
nikus nap célja az, hogy a családok vagy a magányos emberek,  fiatalok 
és idősebbek egyaránt, vallási hovatartozástól függetlenül töltsenek együtt 
néhány órát.

A FEsZtivál 
Az Ars sacra Fesztivált, 
vagyis a szakrális művé-
szetek hetét 2007-ben 
rendezték meg először, a 
nemzetközi városmisszi-
ós rendezvénysorozathoz 
kapcsolódóan. Az azóta 
minden évben szeptem-
berben megszervezett 
eseménysorozat sokszí-
nűen állítja reflektorfény-
be az európai kultúra 
szakrális értékeit. A fesz-
tivál programjait, a kiállí-
tásokat, beszélgetéseket, 
könnyű- és komolyzenei 
koncerteket, előadáso-
kat, tárlatvezetéseket, 
tematikus sétákat, gye-
rekprogramokat, filmvetí-
téseket ingyenesen láto-
gathatja a nagyközönség. 
A fesztivál első napja a 
Kulturális Örökség Nap-
jaihoz kapcsolódó Nyi-
tott templomok Napja. A 
Pestszentimrei Közösségi 
Ház, a PiK második al-
kalommal csatlakozott a 
programsorozathoz.
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sZolgáltAtás
n ingatlan felújítás! ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 

burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

n 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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

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

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

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

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

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

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

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

n készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

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

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

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

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

állás/MUnKA
n Xviii. kerületi varrodába varrónőket felveszünk. Fürdőruha varrására. Jelentkezni 

telefonon: 0630/8411077

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

oKtAtás

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

ingAtlAn
n halomi út közelében felújított kockaház 619 nm telekkel (1187 nm az össz.), 

19,5m utcafronttal, lakó melléképülettel, garázzsal 23,5 Mft. Tel: (20) 241-0000

Adás-vétEl
n Metált bírod? :) Én is! Szeretném megmenteni a feketelemezeket (vinil / bakelit / 

plasztyinka) az enyészettől. Megvigyázott, jó állapotú metál / punk /  hardcore / rock lemezeket 
vásárolok. Opera / komolyzene-rajongók kíméljenek. Tel.: 20-946-8093

KirándUlás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja autóbuszos 

kirándulást szervez: 2016. október 15-én (szombaton) MOHORA és BALASAGYARMAT 
környékére. Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 
telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

  UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres 
munkavállalót. Feladatok: a medencében és a medencetérben 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betar-
tatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, valamint 
az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az 
igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: uszodamesteri végzettség 
megléte nem feltétel (betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, va-
lamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hatályos uszo-
damesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

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

 villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező 
munkatársat keresünk. Elvárások: végzettséget igazoló bizonyít-
vány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szab-
ványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

 MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Fela-
datok: parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása, a burkolati 
felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag mére-
tre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag felületre történő 
rögzítése, a lerakott burkolat szükség szerinti felületkezelése 
(csiszolás, bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burko-
latok javítása, elbontása, cseréje, anyagszükségletek felmérése, 
összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív feladatok 
elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavég-
zés. Előny, de nem feltétel: B kategóriás vezetői engedély.

 vÍZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel vagy 
tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év 
releváns tapasztalat, pontos, igényes, megbízható munkavégzés. B 
kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

 hidEgBUrKolÓ: Hidegburkoló munkatársat keresünk. Fela-
datok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelül-
eteire, medencék belső falára, stb. különböző, hideg tapintású 
burkoló lapok felhelyezése, - a burkolandó felület előkészítése, 
letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, - a sérült, 
vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének megvalósí-
tása, - napi hibaelhárítások végzése, felújítási, illetve csereigények 
jelzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavé-
gzés.

 tAKArÍtÓ: Társaságunk 8 órás takarító munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok:  - irodák, sportlétesítmények tisz-
tántartása; - rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosí-
tása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, 
terhelhetőség, precizitás. Előny: szakirányú végzettség.

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

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

 MŰsZAKi ügyintéZŐ: Társaságunk műszaki ügyintéző 
kollégát keres. Feladatok: - a Társaság által kezelt ingatlanok 
mérőóráinak nyilvántartásba vétele, - közmű szolgáltatókkal való 
kapcsolattartás és személyes ügyintézés, - a számlák nyilvántar-
tása és fogyasztási helyenkénti vezetése, - a megrendelt munkák 
nyilvántartásának vezetése, - vagyonkezelésben felmerülő admin-
isztrációs munkák. Elvárások: műszaki végzettség, B kategóriás 
jogosítvány, MS Office felhasználói szintű használata (Excel, 
Word)

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

 ügyFélsZolgálAti MUnKAtárs: Társaságunk ügy-
félszolgálati munkatársat keres. Feladatok: ügyfelek személyes 
fogadása, a beérkező telefonhívások, e-mail-ek és postai levelek 
fogadása, feldolgozása és megválaszolása, a Társaság biztosí-
tásának kezelése, kárügyintézés, hivatalos levelezések lefolyta-
tása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló területen szerzett 
tapasztalat, ügyfélközpontúság, kiváló kommunikációs és fogal-
mazási készség, valamint biztosítási területen szerzett gyakorlat 
alapfeltétel.

 vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. 
Feladatok: munkaruha készítés, külső megrendelők részére 
ruha javítási és igazítási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az 
ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns 
tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

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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13Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

Telefonszám: +36 20/3882-083

Hirdetésfelvétel telefonon: 
+36 30/954 2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

GÁZKÉSZÜLÉK
KARBANTARTÁS -TISZTITÁS

KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY
JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE

VÍZÓRA-CSERE

A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK,
SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL!

INGYENES KISZÁLLÁS

TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN VÍZ-GÁZ SZERELŐ

AKCIÓ A MEGÚJULT SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN!

Safeguard szappan 80g

CSAK
Az akció 2016. szeptember 20.-tól 2016. október 30.-ig vagy a készlet erejéig tart!

Sárga Borostyán Patika 
1184 Budapest Dolgozó utca 12.
Nyitva: H-P 7.30-20.00, Sz 7.30-12.00

[1250Ft/kg]

Az akció 2016. október 1.-től 2016. november 30.-ig, vagy a készlet erejéig tart!

HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEM NÉLKÜL

50%
most

kedvezmény

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető hallókészülék egyetlen feltöltéssel
akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.
Jelentkezzen be 2016. október 28-ig ingyenes hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!
Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*

*Ajánlatunk 2016. október 5-től 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427. Bejelentkezés: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

Világújdonság:
24 órás működés egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon 
Hallásközpontokban

· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

181x150 PHONAK_Layout 1  16/9/28.  1:49 PM  Page 1

  

2016. 10. 16. vasárnap 14 – 20 óráig
1188 Bp. Hősök tere (Patika tér)

P R O G R A M O K  :

tökfaragó verseny, tökkirály választás
népi ügyességi játékok, kézműves
foglalkozások, lámpás felvonulás

    TATAY SZÍNHÁZ bábelőadása       
                   TÉBLÁB tánc bemutatója
          MOHA BÁCSI műsora
               BUBORÉK együttes koncertje

fellépnek: imrei óvodások, iskolások

Együtt Pestszentimréért Egyesület

MUNKALEHETŐSÉG VECSÉSEN!
Azonnali kezdéssel hosszú távra keresünk

szerelő munkatársakat.
Kereseti lehetőség:

Bruttó 170 000–250 000 Ft/hó
+ Cafeteria; + Extra bónusz

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK!
Feladatok: Ventilátorok összeszerelése, 

Tekercsek készítése, Kész termékek ellenőrzése,
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, 

Jó kézügyesség, Kiváló színlátás, 
Precíz munkavégzés

06 30/ 523-59- 91

delego_VL1SA7827239_2016-10-03_XVIII-94x91  2016.10.05.  10:57  Page 1
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14 A Lőrinci Sportcsarnokban jól megfér egymás mellett a néptánc és a balettProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 8. 9 óra: Baba-mama holmik 
börzéje. Asztalok árusítása szeptember 
26-án 9 órától. Nagy asztal: 2000 Ft, kis 
asztal: 1000 Ft.
Október 8. 15 óra: Számít6sz rám klub 
– élni vagy túlélni? Mert NEM ugyanaz. 
Látlelet Európáról, egészségről, a min-
dennapjainkról.
Október 14. 17 óra: Kiállításmegnyitó a 
Magyar Festészet Napja alkalmából
Október 16. 15 óra: A balek, avagy a 
hülyéje – a Budapesti Bulvár Színház 
előadása. Belépőjegy: 2400 Ft, diák/
nyugdíjas: 1700 Ft.
Október 29. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Október 29. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Október 30. 11 óra: Csengő-bongó 
királyság – zenés mesejáték. Írta és 
rendezte: Harsányi Gábor. Belépőjegy: 
990 Ft.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kapni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek váltha-
tók koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Október 7. 20 óra: Városgazda UP 
Akadémia–5 Stars SE férfi NB II-es 
futsalmérkőzés
Október 8. 13.30: IBK–Phoenix férfi NB 
I-es floorballmérkőzés
Október 8. 17 óra: PLER-Budapest 
II–TFSE férfi NB II-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Október 9. 12 óra: Nyugdíjas világnap
Október 16. 9 óra: Leány-kézilabdatorna 
a Malév SC szervezésében

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 7–8. 9 óra: Ritmikus gimnaszti-
ka verseny a Vecsés SE szervezésében
Október 9. Rock and roll-verseny
Október 16. 8 óra: Az Omega Pünkösdi 
Gyülekezet vallási rendezvénye

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 7. 14 óra: Helytörténeti foglalko-
zás a könyvtárban.
Október 9. 10 óra: Könyves Vasárnap. 
A rendezvény keretében 11 órakor 
bábelőadás, 12 órakor a Varázslatos 
mesék című meseíró pályázat eredmény-
hirdetése, 13 órától A könyvtár barátja 
díj átadása.
Október 10. 14 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Október 18. 13 óra: ’56 
Pestszentlőrincen – a foglalkozást vezeti 
Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus.
Október 19. 16.30: Társasjátékklub
Október 20. 17 óra: A csodálatos ember: 
lélegzetelállító konstrukció. Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó előadása. 
Téma: A szív, a vér, a vese és az agy 
titkai. 
Október 24. 14 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja

Október 26. 17 óra: Izgő-mozgó klub
A Galéria 18 kiállítóteremben október 25-
től Huller Ágoston képzőművész kiállítása 
tekinthető meg.
Internethasználói foglalkozás indul 16 
órában, délelőttönként 9–13 óra között. 
Időpontok: (kezdő) november 9., 16., 
23., 30. Jelentkezni személyesen, a 
részvételi díj egyidejű befizetésével lehet. 
A részvétel díja beiratkozott olvasóknak 
120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Október 6. 10 óra: Csevegő csütör-
tök – őszi nagytakarítás, válogatás a 
fölöslegessé vált ruhák között.
Október 14. 17 óra: Kuglóf király meséi 
– a Szeleburdi Meseszínház előadása. A 
belépés ingyenes!
Október 17. 17.30: A művészet és a lélek 
összhangja. Közreműködik: Tósoki Anikó 
előadóművész. A részvétel ingyenes.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 8. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Október 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 11. 18 óra: Ember és törté-
nelem – Pais István filozófiatörténész, 
egyetemi docens előadás-sorozata. A 
Kádár-rendszer mint „a népi demokrácia 
legvidámabb barakkja” – 1. rész.
Október 12. 18.45: Ladies Dance Mix
Október 15. 15 óra: Ha bemegyek a 
templomba… – magyarnóta-műsor 
Fényes György rendezésében.
Október 15. 15 óra: Terefereklub
Október 16. 10 óra: Csokikoncert
Október 16. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 17. 9 óra: Az 1956-os forrada-
lom 60. évfordulójára meghirdetett pá-
lyázatok ünnepélyes eredményhirdetése.
Október 17. 9.30: Emlékpróba 1956 – a 
Nevesincs Színház előadása 
Október 17. 18 óra: Víz, az univerzá-
lis építőelem – a kerülethez kötődő 
festőművészek közös kiállításának 
megnyitóünnepsége 
Október 19. 18.45: Ladies Dance Mix
Október 20. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Október 21. 9 óra: Ünnepi műsor az 
1956-os forradalom tiszteletére a 
SOFI és a Vörösmarty iskola közös 
szervezésében
Október 21. és 22. 19 óra: Válóper – 
krimi három részben a Globe Társulat 
előadásában 
Október 25. 18 óra: Ember és törté-
nelem – Pais István filozófiatörténész, 
egyetemi docens előadás-sorozata. A 
Kádár-rendszer mint „a népi demokrácia 
legvidámabb barakkja” – 2. rész.
Október 26. 18.45: Ladies Dance Mix
Október 30. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárnapon-
ként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi oktatás. 

városháZA gAlériA

üllői út 400.
Október 18. 18 óra: Őrizzük a vizeinket – 
a kerülethez kötődő festőművészek közös 
kiállításának megnyitóünnepsége.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Október 8. 15 óra: A képzelet szárnyán 
– ingyenes családi délután a KÖKI 
Terminálban
Október 20-án: Retrovillamos az Üllői 
úton, az 1956-os forradalomra emlékez-
ve. A részletek a honlapunkon lesznek 
elérhetők.

MúZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem október 22-én és 29-én 
zárva lesz, egyébként keddtől szombatig 
14 és 18 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállÍtÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyezte-
tés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 7. Barangolóklub – kirándulás 
önköltséges részvétellel. Részletek, 
további információ a reimank@t-online.
hu címen vagy a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon kérhető.
Október 7. 15 óra: Nyugdíjas 
operettdélután régi idők ismerős dalla-
maival. A belépés díjtalan, a rendezvényt 
a Városinfo 18 támogatja.
Október 8. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Egyedi dekoráci-
ók és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén!
Október 8. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 600 Ft.
Október 9. 10 óra: Szüreti családi nap 
szőlőpréseléssel, mustkóstolással, 
kézműves foglalkozással, magyar tánc-
házzal. A részvétel ingyenes!
Október 11. Tudatos életmód klub. Téma: 
shiatsu, előadó: Here Piroska.
Október 12. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén!
Október 14. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit, zenél 
az Üsztürü zenekar. A részvétel ingyenes!
Október 14. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén!
Október 16. 10 óra. Családi nap az 
állatok világnapja jegyében egzotikus 
és hobbiállatok kiállításával. Emellett az 
érdeklődők megtekinthetik N. Kiszely 
Melinda állatjelmezeit, és néhányat fel is 
próbálhatnak. Lesz arcfestés, kézműves 
foglalkozás, állatorvosi tanácsadás, az 
állatok világáról szóló előadás és inte-
raktív mese is. A programot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja. Belépőjegy: 
500 Ft.
Október 19. 10 óra: Hangszersimoga-
tó – játékos, interaktív zenei oktatás 
óvodásoknak. Téma: billentyűs népi 
hangszerek. A foglalkozást a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola pedagógusai vezetik. 
Óvodai csoportok előzetes jelentkezését 
kérjük. A belépés ingyenes, a program a 
Magyar Művészeti Akadémia támogatá-
sával valósul meg.
Október 19. 14.30: Mindennapi zene 
iskolásoknak – interaktív énekóra 
hegedűs hangszerbemutatóval. Közremű-
ködik: Szecsődi Ferenc hegedűművész, 
érdemes művész.
Október 19. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 21. Barangolóklub – kirándulás 
önköltséges részvétellel. Részletek, 
további információ a reimank@t-online.
hu címen vagy a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon kérhető.
Október 22. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 600 Ft.

Október 25. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: a kristályok keletkezése, faj-
tái, a kristálygyógyászat alapjai. Előadó: 
Fekete Andrea.
Október 26. 10.30: Dzsungelme-
se – a Szent László Gimnázium 
színjátszócsoportjának előadása. 
Belépőjegy: 980 Ft.
Október 26. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 28. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 28. 19 óra: Az Anima Soni – 
Lélekharangok ifjúsági egyházi zenekar 
keresztyén értékeket lélektől lélekig 
közvetítő könnyűzenei koncertje 
Október 29. 19 óra: Komolyzenei koncert 
a Pestszentimrei Református Egyházköz-
ség 100 éves jubileumának tiszteletére
Október 30. 16 óra: Komolyzenei koncert 
a Tutta Forza Zenekar előadásában
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelentkezni 
és az időpontjukról érdeklődni az elérhe-
tőségeinken lehet.

BAl 18
üllői út 337. (MsZP-székház)

Október 20. 17 óra: Közéleti kávézó. 
Meghívott vendég: Juhász Péter, az 
Együtt alelnöke, önkormányzati képviselő. 
Házigazda: Kunhalmi Ágnes országgyűlé-
si képviselő. Beszélgetőpartner: Gyuricza 
Péter újságíró.

sZürEti csAláDi NAP
Október 9-én (vasárnap) 10 órától 
szüreti családi napot szervez a PIK 
Ház. A délutánig tartó program kere-
tében a Kolontos Színház bemutatja 
Benedek Elek Kolontos Palkó című 
mesejátékát. Emellett lesz szőlő-
préselés, mustkóstolás, arcfestés, 
kézműves foglalkozás, gyerekeknek 
szőlőkvíz, felnőtteknek borkvíz, 
valamint magyar táncház is. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!

kiráNDulások 
HóNAPJA

Az őszi természet csodálatos színe-
iben gyönyörködhetnek mindazok, 
akik elmennek a Téry Ödön Túra 
Club októberi programjaira.
Október 9-én (vasárnap) a Budai-
hegységbe szerveznek kirándulást. 
Útvonal: Budaörs–Törökugrató–
Naprózsa-tanösvény–Parkerdő. 
Egy héttel később, október 16-án 
a Börzsönybe kirándulnak. Útvonal: 
Nagybörzsöny–Magyar-hegy–
Salgóvár–Vár-bérc–Kövirózsás–
Holló-kő–Jancsi-hegy–Ökörvágó–
Perőcsény.
Október 30-án a Fiumei úti Nemzeti 
Sírkertbe szervez sétát a túraklub, 
amelynek során megkoszorúzzák 
Téry Ödön síremlékét.
A kirándulásokra mindenkit szeretet-
tel várnak! 
További információ: Versegi Károlyné, 
Márta (06-20-475-4987 vagy 06-
70-566-4887).

FElHÍvás 
rAJZPályáZAtrA

Kis kedvencem… (titkos élete) – 
címmel rajzpályázatot hirdet a PIK 
Ház (Vasút utca 48.) az állatok 
világnapja alkalmából. A rajzok A/4-
es méretben szabadon választott 
technikával készülhetnek. Külön 
várják és bírálják el az óvodások, a 
kisiskolások és a felső tagozatosok 
által beküldött rajzokat. 
A pályaművek beadási határideje: 
október 9. (vasárnap), 14 óra.
Eredményhirdetés: október 16-án 
(vasárnap) 15 órakor az állatok 
világnapjához kapcsolódó egzotikus- 
és hobbiállat-kiállításon.

a Tánc ünnepe 
hetedik alkalommal rendezik meg a nemzetközi táncos 
Fesztivált. Az október 22-i táncos délutánon a lőrinci 
sportcsarnokban a néptánc, a balett és a modern tán-
cok mellett több speciális produkciót is láthatunk.

A 14 órakor kezdődő rendezvényt mazsorettbemutató nyitja meg. 
A fesztivál résztvevőit az önkormányzat részéről Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszönti. összesen 13 különféle tánccsoport lép fel, 
lesz mesebalett, hagyományőrző néptáncbemutató, dzsesszbalettra 
épülő formációs tánc, szving és lendületes modern tánc is.

különleges élményt nyújthat a Napsugár Anna Zenei Jeltánc 
Társulat. A csoport névadója, egyben vezetője egy siket hölgy, aki 
Down-kóros, értelmi fogyatékos, illetve halláskárosult fiatalokkal 
dolgozik. Minden évben egy saját dalt adnak elő, koreográfiával és 
jelbeszéddel is elmesélve a szöveget – mondta el Bereczky-Balázs Ni-
kolett, a fesztivál egyik szervezője. 

Ugyancsak a hagyományostól eltérő produkciót ad elő a Roll 
Dance tánccsoport, amelyben kerekesszékes és ép táncosok alkot-
nak egy-egy párt. érdemes rájuk is odafigyelni, mert egyáltalán 
nem könnyű összehangoltan mozogniuk a táncosoknak.

A rendezvény célja a táncos mozgásformák népszerűsítése, amit 
a program zárásaként a fellépők és a közönség részvételével terve-
zett össztánc is segíthet.

Ê Puskás Attila

a képzeleT 
szárnyán
Ferihegy valamikor a 2100-as években. Nagy a forgalom a termi-
nálon, egymás után szállnak fel és landolnak a különlegesebbnél 
különlegesebb repülők… A Tomory Lajos Múzeum családi maket-
tezésre invitál kicsiket és nagyokat a kökI Terminálban látható Fel-
hők felett című kiállításra, ahol saját tervezésű repülőmakettekkel 
népesíthetik be a jövőbeli kifutópályát.

Időpont és helyszín: október 8. (szombat), 15 óra, kökI Terminál 
(II. emelet 253-as üzlet, az éttermek mellett). A részvétel ingyenes! 

  

2016. 10. 16. vasárnap 14 – 20 óráig
1188 Bp. Hősök tere (Patika tér)

P R O G R A M O K  :

tökfaragó verseny, tökkirály választás
népi ügyességi játékok, kézműves
foglalkozások, lámpás felvonulás

    TATAY SZÍNHÁZ bábelőadása       
                   TÉBLÁB tánc bemutatója
          MOHA BÁCSI műsora
               BUBORÉK együttes koncertje

fellépnek: imrei óvodások, iskolások

Együtt Pestszentimréért Egyesület
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Jó egy óra volt még a meghirdetett kez-
désig, ám az első fecske már ekkor meg-
jelent a tükrös teremben, amely azért 
tükrös, mert a foglalkozás résztvevői 
minden egyes mozdulatukat követhetik, 
kontrollálhatják az egyik falon, amely 
értelemszerűen tükörrel borított.

Szóval, az első fecske, pontosabban, 
lányka… A Lakatos úti általános iskolá-
ból érkezett, s elmondta, hogy a suliban 
jártak az akadémia szakosztályának a 
szakemberei, az ő biztatásukra jött el.

– Ígérték mások is, hogy itt lesznek, 
mert ők is kíváncsiak, mi is az a street 
dance. Remélem, el is jönnek – mondta, 
hogy aztán a foglalkozás elejére kiderül-
jön: eljöttek…

mOzGás és mOzGás
A kezdés előtt nem sokkal megérkeztek 
a „főnökök” is. Azok, akiktől alapvetően 
függ a tanfolyam sikere.

Blocosz Adrienn, a szakosztály veze-
tője, Endresz Zsuzsanna, a „street-tanár” 
és a segítője, Lakó Dorina. összegyűltek 
azok is, akiknek megtanítják e táncfor-
ma szépségeit, illetve mint később kide-
rült, a leküzdendő nehézségeit is.

– Arra gondoltunk, hogy a már meg-
lévő tanfolyamaink mellett elindítjuk ezt 
is. Azzal a céllal, hogy még többen jöjje-
nek, mozogjanak, mert ezzel is az egész-

ségüket szolgálják. Mi is meglepődtünk 
az iskolákban, hogy milyen sokan ér-
deklődtek, és hogy mennyien tudják, mi 
is a street dance. Most aztán ki is pró-
bálhatják. Még nem tudják, hogy nem 
lesz könnyű dolguk, mert megtapasztal-
ják, hogy minden izmot megdolgoztat ez 
a mozgásforma, s a végén örülnek, hogy 
vége… – mondta Blocosz Adrienn, aki-
nek a segítői valóban megmozgatták a 
gyerekeket.

Egy pillanatnyi szünetet sem adtak 
nekik, és akinek nem volt „előélete” 
(értsd: edzettsége), az bizony megszen-
vedte a szigorúságot, a megállás nélküli 
mozgást.

– korábban volt már olyan tanfo-
lyam, hogy amikor adtam a gyerekeknek 
egy rövidke szünetet, és pihenhettek egy 
kicsit a földön fekve, egyszerűen elalud-
tak. Amikor folytattuk, alig volt szívem 
felébreszteni őket – mondta Endresz 
Zsuzsanna.

Az első Győztes
Persze az a tíz lőrinci gyerek (köztük 
négy legényke) azért nem volt ennyi-
re aluszékony, bár láthatóan elfáradt a 
végére. A becsületükre legyen mondva: 
ha nem is mindig „tízpontosra”, de vé-
gigcsinálták a gyakorlatokat. Volt egy 
fiú, aki az egyik szünet után nem akarta 

folytatni, mondván az őt elkísérő édes-
anyjának, hogy nagyon elfáradt. Aztán 
az anyai szóra végül mégis tovább csi-
nálta, s nem is rosszul. Feltehetően ő a 
tanfolyam első győztese, mert legyőzte 
saját magát…

Volt egy kislány, Boglárka, akinek a 
mozgásán, a mozdulatain szinte percről 
percre látszott a javulás. Az elején még 
nehézkesen mentek a gyakorlatsorok, 
hogy a végére hajlékonyan, könnyedén 
csinálja meg azokat. Nem véletlenül volt 
boldog és mosolygós a minden mozdu-
latát figyelő édesanyja.

siKerélméNy
A hatvanpercnyi, szinte megállás nélküli 
mozgás után egyik gyereket sem lehetett 
volna rábírni még egyszer ugyanennyire, 
de hogy sikerélménnyel mehettek haza, 
hogy a legtöbben ott lesznek a következő 
utcatáncórán is, az egészen biztos.

és ez a leglényegesebb.
 
EKKor gyErE!
A foglalkozások 
csütörtökönként lesznek 
a Bókay-kert központi 
épületének tükrös termében, 
két korcsoportra osztva. A 
kisebbeknek, a 7 és 11 év 
közöttieknek 17 és 18 óra 
között, a nagyobbaknak, a 
12–14 éveseknek 18 és 19 óra 
között.
Jelentkezni Blocosz Adrienn 
szakosztályvezetőnél 
lehet a blocosz.adrienn@
varosgazda18.hu hu e-mail 
címen vagy a 30-555-2156-os 
telefonszámon.

A hatvanpercnyi, szinte megállás nélküli mozgás után fáradtan, de boldogan mentek haza a fiatalok

Aki ott volt az első edzésen, az elmegy a másodikra is EGy DéLUTÁN 
IhAROS 
EMLékééRT
A Bókay-kert volt a házigazdája szeptember 26-án a kerületi 
diáksportesemények egyik rendezvényének, az iharos sándor 
Mezei Futóbajnokságnak, amelyen több száz általános iskolás 
és gimnazista vett részt.
 

Ahova két nappal korábban, szeptember 24-én még azzal a céllal érkeztek 
a fiatalok, hogy sportágat válasszanak maguknak a Sportízelítőn, ott múlt 
hétfőn már a fürge lábak vették át a főszerepet. A kert lankás útjain kerületi 
iskolások versenyeztek, hogy minél jobb helyezést szerezzenek az intézmé-
nyüknek.

ha valamiről elmondható, hogy „bejáratott” rendezvény, akkor ez az.
köszönhetően a futásra, a sikerélményre mindig éhes általános és kö-

zépiskolásoknak, lelkes testnevelő tanáraiknak és nem mellékesen az Iharos 
Sándor Mezei Futóbajnokság főrendezőjének, Tasnádi Andrásnak. A ver-
senyt immár 35. (!) alkalommal irányító sportszervező szemmel láthatóan 
élvezte a feladatát, látva, hogy a gyerekek micsoda akarattal vetik bele ma-
gukat a mintegy ezer méter teljesítésébe.

– Az egyik legkedvesebb versenyem ez. Biztosan azért is, mert a név-
adó, Iharos Sándor a magyar sport, a magyar és a nemzetközi atlétika egyik 
halhatatlan alakja, s a magunk módján, e verseny által meg tudjuk őrizni a 
nevét. Ez a 40. Iharos-verseny, jómagam pedig már 35. alkalommal vagyok 
a szervezője. Akár még ma is köztünk lehetne ez a zseniális hosszútávfutó 
– mondta Tasnádi András, aztán már ment is, hogy elindítsa a következő 
futamot.

Volt dolga bőven, mert 19 tanintézmény ötszáznál több gyerekét (meg 
a testnevelőjüket) dicsérte, hogy ezt a futóversenyt választotta időtöltésül. 
Az is feltételezhető, hogy tanár, diák egyaránt fejből tudja már a „leckét”, 
vagyis azt, hogy az évnyitó után nem sokkal megint lesz Iharos.

A versenyről csak annyit: őrült tempóban futották le (de legalábbis kezd-
ték) a srácok és a lányok. Volt, aki kis túlzással végigsprintelte az egészet, 
hogy aztán keresse a levegőt a célban…

Az egyik futam győztesét látva Tasnádi András is „elájult”.
– Szinte hihetetlen, hogy valaki közel százméteres előnnyel ér célba egy 

ezerméteres verseny után. Vannak tehetségek, csak észre kell venni, fel kell 
nevelni őket – mondta.

A rendezvényt megnyitó Lévai István Zoltán alpolgármester a köszöntő-
jében arról beszélt, hogy az Iharos-verseny arra is kiváló, hogy megőrizzük 
egy a kerületből indult többszörös világcsúcstartó atléta emlékét, s arra is, 
hogy minél többen kapjanak kedvet a sportoláshoz, a futáshoz.

Elnézve a telt házas Bókay-kertet meg a mindenre elszánt gyerekeket, 
tán remélhetjük: újra lesznek hosszútávfutó bajnokaink.

 
virágot A BAJnoKnAK!
szép hagyomány, hogy a verseny után megkoszorúzzák 
a névadó iharos sándor emléktábláját, amely a gloriett 
sportiskolai általános iskola bejáratánál található.
A diákok nevében Pataki Emma, a Kassa utcai iskola 
és Baier Zsófia, a Brassó utcai iskola tanulója helyezett 
el virágot az emléktáblánál. hasonlóképpen rótta le 
tiszteletét galgóczy Zoltán alpolgármester, Kissné 
Baumann gizella, a városgazda Utánpótlás Akadémia 
sportszakmai igazgatója és a gloriett iskola igazgatója, 
timotityné sibalin hajnalka is.

 

SPECIÁLIS TENISZ
 

A Magyar speciális olimpia szövetség szeptember 15-én rendez-
te meg az országos teniszbajnokság aktuális versenyét az üllői 
úton lévő gubacsi Zsófi teniszklubban nagy érdeklődés mellett.                       

          
Az ünnepélyes megnyitó és a divíziókba sorolás után a piros, narancs-
színű és zöld pályák kerültek az érdeklődés középpontjába, a sérültségük 
fokától függően ezeken dőlt el a játékos helyezése. 

A szakág négy versenyzője, a hódmezővásárhelyi Szemenyei Atti-
la, a budapesti Sárosi Balázs, a ceglédi Poticzin Norbert és a dunakeszi 
Cservenka István október első nap-
jaiban fontos nemzetközi esemé-
nyen vesz részt. A delegációvezető 
Urveczki Natali elmondta, hogy a 
speciálisok Európa-bajnokságán 
lépnek pályára a németországi Reit 
im Winklben. A versenysorozaton 
a kontinens legjobbjai vesznek részt, 
így a magyarok bebizonyíthatják, 
hogy a legjobbak közé tartoznak. A 
speciális szakág vezetője, Sebestyén 
Kata bízik abban, hogy a jól sikerült 
felkészülés és a sok munka a kon-
tinensbajnokságon is meghozza az 
eredményét. 

A tükrös
tErEM titkAi

� eddig is tapasztalhatták a kerületi lakosok, hogy nem 
tétlenkednek a Városgazda utánpótlás Akadémia szakosz-
tályai. A legfrissebb példát a szabadidősport-szakosztály 

szolgáltatta az elmúlt héten: utcatáncképzést (street dance) 
indított a Bókay-kert központi épületének tükrös termében. már 
az első foglalkozás jelezte: az érdeklődés alapján reménykedhet-
nek a szakosztály vezetői abban, hogy a kezdeményezés hosszú 
távon is életképes.
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�A kerületünk-
ben legtöbben 
az egyesített 

Bölcsődék Nyitnikék 
Gondozónői Kamara-
kórusának vezetője-
ként ismerik döbrössy 
jánost. Az egyetemi 
docens az augusztus 
20-i nemzeti ünnep 
alkalmából a magyar 
érdemrend lovagke-
resztje kitüntetésben 
részesült.  

FülEP ErZsébEt    

„Az ének szebbé teszi az életet, 
az éneklők másokét is. Nem so-
kat ér, ha magunkban dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolnak. 
Aztán mind többen, százan, 
ezren, míg megszólal a nagy 
harmónia, amiben mind egyek 
lehetünk.” (Kodály Zoltán)

Ennek a nemes gondolatnak 
a jegyében alakult meg 15 éve az 
Egyesített Bölcsődék Nyitnikék 
Gondozónői kamarakórusa, 
azért, hogy az öröméneklés mel-
lett népszerűsítsék az iskoláskor 
előtti zenei nevelést, és ápol-
ják Forrai katalin nemzetközi 
hírű zenepedagógus emlékét.  
– Az énekkar vezetését 2005-
ben vettem át Grafné Forrai 
Magdolnától – mondta Döbrössy 
János karnagy, az ELTE Tanító- 
és óvóképző kara ének-zenei 
Tanszékének vezetője. – Ma is 
unikumnak számít, hogy böl-
csődei gondozónők kórust ala-
pítsanak, és több mint egy évti-
zede együtt énekeljenek.

szOrGAlOm 
és siKer
A Nyitnikék rendszeresen sze-
repel szakmai rendezvényeken, 
a havanna-napokon, és hagyo-
mányosan újévi koncertet ad a 
Szent László-plébániatemplom-
ban. A kerületen kívül fellépett 
már többek között a Magyar 
Nemzeti Galériában és a Buda-
pesti Történeti Múzeumban, s 
vendégszerepelt kárpátalján és 
Erdélyben is. 

– A kórus 2007-ben arany 
fokozatot kapott az éneklő Ma-
gyarország minősítőversenyen, 
valamint a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete által Forrai katalin 
emlékére alapított Forrai-díjat, 
majd 2015-ben ismét a legma-
gasabb fokozatot érte el – idéz-
te fel a sikereket a karvezető. 
Döbrössy János 33 éve tanít az 
ELTE Tanító- és óvóképző ka-
rának ének-zenei Tanszékén, 
s húsz éve tanszékvezetőként 

irányítja az ott folyó munkát. 
Több kórussal foglalkozik, és az 
intézményben működő Zenés 
Színpad produkcióinak is a ze-
nei vezetője. 

A zeNés szÍNPAd
Döbrössy tanár úr 1987-ben 
vette át a színpad zenei vezeté-
sét a nyugállományba vonuló 
alapítótól, Gerenday Endrétől. 
A legkülönbözőbb műfajú és 
játékigényű darabokat mutat-
ják be a társulat mindenkori 
összetételének függvényében, 
de mindig a minőségre, a pro-
fesszionalizmusra törekedve.  

– Immár 400 körül van az elő-
adásaink száma. Már három-
szor vettük elő a La Mancha lo-
vagja című musicalt, a legutóbb 
az ELTE Zenés Színpadának 35. 
évfordulója alkalmából. A szín-
pad vezetője Frigyesi Tibor ren-
dező, akinek főállású munkahe-
lye a Magyar Állami Operaház. 

A KArVezető 
Döbrössy János 1989-ben alapí-
totta meg, és azóta is irányítja 
a Vox hungarica Női kart. Az 
alapító tagok egy része koráb-
ban a Magyar Rádió Gyermek-
kórusában énekelt. Az országos 

kórusminősítésen az évek során 
egyre magasabb fokozatot értek 
el, és a nemzetközi kórustalál-
kozókról is mindannyiszor ran-
gos elismeréssel térnek haza.  

2007 óta vezeti a tanító- és 
óvóképző kar énekkarát, amely 
évente egy-két alkalommal 
önálló koncertet ad a Múzeumi 
hangversenyek rendezvényso-
rozat keretében. 

– A karon nem zenészeket 
képezünk, hanem zeneszerető 
tanítókat, óvodapedagógusokat 
és az utóbbi években már cse-
csemő- és kisgyermeknevelőket 
is. kodály Zoltán koncepció-

ja nemcsak a zenei nevelésről, 
hanem a teljes személyiség fej-
lesztéséről is szól. A zene óriási 
segítséget adhat az ember lelki, 
szellemi fejlődéséhez. A zenei 
képzés hiánya nem egyik nap-
ról a másikra derül ki, hanem 
sokkal később, esetleg évtizedek 
múlva.  

A csAlád
Döbrössy János kecskeméten 
született, négyéves volt, amikor 
a család Nagymarosra költözött. 

– Egy alkalommal a temp-
lomból hazafelé menet a test-
véreimmel énekeltünk. Meg-

hallotta egy ismerősünk, aki 
hivatásszerűen foglalkozott a 
muzsikával, és azt tanácsolta 
a szüleimnek, hogy feltétlenül 
adjanak minket zeneiskolába.  
A nagymarosi zeneiskolában he-
gedűvel kezdtem, majd amikor 
negyedik osztályos lettem, jött 
egy csellótanár, és akkor elhatá-
roztam, hogy megtanulok ezen a 
hangszeren is játszani. Az édes-
anyám rám bízta a döntést, mert 
jó tanuló voltam. két év múlva 
a hegedülést abbahagytam, és 
zongorázni tanultam. Amikor 
kiderült, hogy érdemes megcé-
loznom a zenei pályát, a zon-
goratanárnőm segített abban, 
hogy az V. kerületi zeneiskolába 
járhassak, ahol fel tudok készül-
ni a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola felvételijére.  Itt 
a cselló mellett felvettem fakul-
tációként a karvezetést, majd 
érettségi után a Zeneakadémi-
án ezen a szakon folytathattam 
a tanulmányaimat. Amikor a 
kezembe kaptam a diplomám, 
a budafoki zeneiskolában he-
lyezkedtem el, és még azon az 
őszön felajánlottak egy félállást 
a tanítóképző főiskolán is, ahol 
már a következő tanévben teljes 
állásban taníthattam. 

Döbrössy Jánosnak hat gye-
reke és négy unokája van. 

– A gyermekeim közül a 
legkisebb még óvodás. Az isko-
lások tanulnak, a nagyok pedig 
tanultak hangszeren játszani, és 
kórusban énekelnek, vagy éne-
keltek. 

ElisMErés 
döbrössy János a 
Magyar érdemrend 
lovagkeresztje ki-
tüntetést megbecsült 
oktatói és tanszékve-
zetői munkájának, va-
lamint a Zenés színpad 
vezetését is magában 
foglaló sokrétű művé-
szi és aktív közéleti te-
vékenységének elisme-
réseként vehette át az 
augusztus 20-i nemzeti 
ünnep alkalmából. 

az unikuMkórus 
karnagya
A zenei képzés hiánya nem egyik napról a másikra derül ki
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A helyszín, a Weiss Manfréd Szakközépiskola, 
Szakiskola és Gimnázium nem véletlen, hiszen a 
galéria célja az, hogy a fiatal korosztállyal megis-
mertessék a művészet egyik ágát.

A szeptember 8-i megnyitón Feledy Balázs mű-
vészeti író úgy fogalmazott, hogy nyitott befogadó 
személyiség szükséges ahhoz, hogy valaki elfo-
gadja a kortárs művészetet. 

– Mindig nyitottnak kell lenni, mert ez a tulaj-
donság, a többféle érték tisztelete, szeretete szebbé 
teszi az életünket. Meg kell keresni azokat a pon-
tokat, ahol azonosulni tudunk a képekkel.

A vizuális kultúra fontosságát hangsúlyozva 
Nemcsics Antal elmondta: sajnálatosnak tartja, 
hogy a mai kor fiataljai számára a képzőművészet 
nagyon keveset jelent.

– Az a tapasztalatom, hogy nem vonzza a mai 
fiatalokat a képzőművészet, nem érdeklődnek 
igazán iránta. Pedig sokkal többet kellene mú-
zeumokba, képtárakba járniuk, mert a vizualitás 
fontos, és szükség van arra, hogy értékeljék, tájé-
kozottak legyenek benne. Sajnos a vizuális kultúra 
iránt nem nagy az érdeklődés, pedig volt korszak, 
amikor, ha nem is mindenki, de a társadalom egy 
jelentős rétege nagyon is értette. Ma a vizuális 
kultúrát kevesen értékelik. 

Nemcsics Antal hozzátette, hogy a képeivel 
gondolkodásra akarja késztetni az embereket.

– A foltok, színek révén próbálok olyan gondo-
latokat kifejezni, amelyek az emberek életérzését, 
a világhoz való viszonyát segíthetik, és hiszem, 
hogy szebbé tehetik a világot.

A XVIII. kerületben élő Nemcsics Antal Pá-
pán született, és 1950-ben diplomázott a képző-
művészeti Főiskolán, Szőnyi István freskóosz-
tályán, majd tanári diplomát is szerzett. Művei 
számos hazai és külföldi múzeumban és magán-
gyűjteményben is fellelhetők. Nevéhez fűződik a 
Coloroid színrendszer megalkotása, amit egysze-
rűségének, könnyű kezelhetőségének köszönhe-
tően sokan és sok helyen alkalmaznak. A lényege 
az, hogy nem érzet-, hanem harmóniaküszöbökre 
épül, vagyis nem a szem érzékenységén, hanem az 
ember ítéletalkotó képességén alapszik.

A művész Utazásaim Színországban című al-
bumában fogalmazta meg, mi késztette arra, hogy 
festményein a színek jelentőségét hangsúlyozza.

 „Az 1980-as évek elejétől egyre nagyobb 
igényt éreztem arra, hogy a színek közötti össze-
függésekről ne csak tudósoknak, műszaki szak-
embereknek beszéljek, mondanivalómat ne csak 
az egzaktul megfogalmazott matematikai formu-
lákban rögzítsem, hanem látványosan, mindenki 
számára érthetően, a művészet nyelvén mondjam 
el. E képekkel a szín jelentőségéről szeretnék mi-
nél többet elmondani. Arról a jelenségről, amelyet 
a szemünkbe jutó sugárzó energia egy specifikus 
része, amit fénynek nevezünk, hoz létre.”

A csepeli kiállítás (XXI., Tanműhely köz 7.) 
október 7-ig látogatható, hétköznaponként 10 és 
18 óra között.

Ê Puskás Attila

Döbrössy János büszke arra, hogy egy unikumnak számító kórust vezényelhet  

A SZÍNEk éRZELMI EREJE

Döbrössy János: A zene segíti az ember lelki, szellemi fejlődését Portré

A színek jelentőségét hangsúlyozza festményei többségén nemcsics Antal. A 
90. életévében járó festőművész, tanár képeiből ezúttal Csepelen, a Mansfeld 
Péter galéria szervezésében nyílt kiállítás.


