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ÖssZEFogás

csaknem 300 tonna jó minőségű burgonyát 
osztott szét három nap alatt a kerületi 
önkormányzat az itt élő 65 éven felüli 
lakosok között. az akció keretében fejen-
ként 15-15 kilogramm krumplit lehetett 
hazavinni. a burgonyát szállító kamionok 
idén is Kiskunlacházáról érkeztek. az 
akcióval a generációk közötti összefogás 
fontosságát is hangsúlyozzák.

FEJlŐdŐ vándor

Újabb oktatási-nevelési intézmény fej-
lesztések valósulhattak meg a kerület-
ben annak révén, hogy Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő a kormánnyal 
összehangolt munkát végez. a Környezet 
és energia operatív Program támogatá-
sával a vándor Óvoda és a fecskefészek 
bölcsőde épületenergetikai beruházása 
fejeződött be a közelmúltban. 

A tánC nyElvE

tizenhárom tánccsoport csaknem 300 
résztvevője által hét stílusban előadott 
produkciók szerepeltek a 7. nemzetközi 
táncos fesztivál műsorán. az október 22-
én a lőrinci Sportcsarnokban megtartott 
táncos délutánon a néptánc, a balett, a 
dzsessztánc és más modern táncok mel-
lett mazsorett- és egyéb különleges bemu-
tatókat láthatott a szépszámú közönség.

isMét vigAdtUnK

„Hiszünk a hagyományos magyar termékek-
ben” – fogalmazott Pethő Ágota, a Pest-
szentlőrinci vasárnapi vásári vigadalmat 
szervező zöld Sorompó egyesület elnöke 
a vásár megnyitóján. a hagyományőrzé-
sen túl az is fontos cél, hogy a kézműves 
termékek eljussanak a vásárlókhoz. ughy 
attila polgármester is a hagyományőrzés 
jegyében köszöntötte a látogatókat. 

ÚJABB MűFüvEs PályA

A kerületi iskolák után az óvodásoknak is 
átadta az első minifutballpályát október 
4-én a kerületi önkormányzat és az ovi-
foci Közhasznú alapítvány. a reviczky 
utcai zenevár óvoda lakói kapták meg azt 
a műfüves „dühöngőt”, amelyen elsajá-
títhatják e sportág alapjait. több egykori 
zenevár óvodás már csak egy lépésre jár 
a kispesti Puskás akadémiától.
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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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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
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 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon
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Modern 
Vadvirág
tágas, világos torna-
szobában mozoghatnak 
ezentúl a Pestszentlő-
rinci Kerekerdő Óvoda 
vadvirág tagóvodájába 
járó gyerekek, az új 
fejlesztőszobák pedig 
a kiscsoportos és az 
egyéni foglalkozásokhoz 
kínálnak ideális teret. A 
Martinovics téren álló 
óvoda egy teljes felső 
szinttel gyarapodott, 
emellett kívül-belül meg-
újult. 

a beruházás csaknem 100 
millió forintos költségve-
tését teljes egészében a 
Xviii. kerületi önkormányzat 
teremtette elő. ughy attila az 
október 6-i átadón kiemelte, 
hogy a felújított intézmény a 
kerületi gyerekeknek készült, 
és elsősorban a helyi adófi-
zetőknek köszönhetően.
az új külső megjelenésről 
szólva a polgármester hozzá-
tette, hogy a modern épüle-
tek akkor válnak elfogadottá, 
ha az újdonságokkal együtt 
illeszkednek a környezetük-
be.
– fontos, hogy az idejáró 
gyerekek egy szerethető 
modern épületben tölthetik a 
mindennapjaikat – fogalma-
zott ughy attila.
az átadón Kucsák lászló 
elmondta, hogy ahogy eddig, 
országgyűlési képviselőként 
a jövőben is azon dolgozik, 
hogy minél több pályázati 
pénz jusson a kerületnek.
– Szükség volt erre a 
fejlesztésre, hiszen erzsébet-
Bélatelep fejlődő település-
rész. Sok a gyerek, egyre 
több fiatal pár költözik ide, 
és nagy a gyermekvállalási 
kedv, amit az intézmény-
rendszernek is követnie kell 
– tette hozzá dömötör istván 
alpolgármester. 

Bővebben az 5. oldalon

Puskás AttilA    

– Gyerekkoromban az 1956-os év októbe-
réről otthon a szüleim és a nagyszüleim 
mindig csendesebben beszéltek. Voltak 
olyan információk, amiket nem mond-
tak el, és amikor közeledett október 23-a, 
a feszültség érezhetően nőtt a családban 
– idézte fel gyermekkori emlékeit Ughy 
Attila. – A mostani gyerekek, fiatalok az 
a szerencsés generáció, amelyik még kér-
dezhet a forradalmat személyesen átélők-
től. Ez a generáció évtizedek múlva is el 
tudja majd mondani a gyerekeinek, az 
unokáinak, hogy mi történt 1956-ban. 
Nekünk az a feladatunk, hogy amíg csak 

lehet, minél gyakrabban juttassuk el a fia-
talokhoz a hiteles beszámolókat. 

A forradalomról emlékezett meg a 
Misztrál Együttes koncertje is. A világot 
bejárt zenekar hagyományosan verseket 
zenésít meg és ad elő. Ezúttal a forrada-
lom hőseiről, az 1956-os eseményekről – a 
harcoktól a börtönéletig – szóló verseket 
adtak elő.  

Az emlékkoncert után a Magyar Tar-
talékosok Szövetsége Hagyományőrző Ta-
gozat Magyar Királyi 106. önálló honvéd 
tüzérütege bemutatót tartott a Sportkas-
tély melletti területen. Az egység Európá-
ban egyedülálló módon mind az első és 
második világháborús, mind az 1956-os 
korszakból rendelkezik vaklőszerrel mű-

ködő hiteles tüzérségi eszközökkel és ké-
zifegyverekkel.

A 60. évfordulóra szervezett megemlé-
kezések kora délután a Béke téri kopjafá-
nál folytatódtak. 

Az 1956-os forradalomhoz egy rend-
kívül sötét történelmi korszak vezetett. 
A második világháborút követő éveket a 
sztálinista szovjet elnyomó rendszer által 
irányított terror határozta meg. 

A forradalom kitörésének 60. évfordu-
lóján rendezett pestszentlőrinci megemlé-
kezésen Némethy Kálmán történész úgy 
fogalmazott, hogy akik nem élték végig, 
azok nem tudják elképzelni azt a rettegést 
és kétségbeesést, amit például az úgyne-
vezett csengőfrász okozott.

A Béke téri kopjafáknál elhangzott 
emlékező szónoklat felidézte a Rákosi-
rendszer borzalmait. Azt a bizonytalansá-
got, hogy senki sem tudhatta, mikor megy 
érte a nagy fekete autó, mikor csengetnek 
be késő éjszaka vagy kora hajnalban az aj-

taján az Államvédelmi Hatóság pribékei. 
A Rákosi-rendszert alapjaiban meghatá-
rozó diktatórikus jelleg nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy hatvan évvel ez-
előtt valami elképzelhetetlen történt. Egy 
olyan dolog, amit azóta is próbálnak meg-
fejteni és megmagyarázni a történészek. 

– Egy kis ország fővárosának elképesz-
tően kis csoportja eldönti, hogy szem-
beszáll a világ második legjelentősebb 
nagyhatalmával. Nem gondolták végig, 
csak érezték, hogy a terrornak és a ke-
gyetlenségnek az a szintje, ami az egész 
országra rátelepedett, nem folytatható to-
vább – mondta Némethy Kálmán. – Ezek 
a fiatalok tehát nem gondolták végig, mit 
tesznek, hiszen ha így tettek volna, akkor 
nem lett volna forradalom. őszinte, tiszta 
érzelem indította el őket, mert a szüleik 
mindennapjaiban érzékelték, hogy nem 
mehet így tovább.  

Folytatás a 6. oldalon 

� az 1956-os események 60. évfordulójáról való Xviii. kerületi 
megemlékezések a Pestszentimrei Sportkastélyban kezdődtek. 
a néző- és a küzdőtéren helyet foglalókat, köztük a kerületi 

iskolásokat ughy attila polgármester köszöntötte. 

továBB KEll Adni AZ 1956-os hŐsÖK tÖrténEtét

a CsengőFrásztól  
a ForraDalomig
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2 Közélet A jogosultak több mint 80 százaléka élt a lehetőséggel

Puskás AttilA   

A burgonyát szállító kamio-
nok idén is Kiskunlacházáról 
érkeztek. Az ottani termelők 
évek óta garantálják a kiváló 
minőséget, és arra is ügyelnek, 
hogy a zsákokban átvételkor is 
ugyanaz a mennyiség legyen, 
mint csomagoláskor. Ezt a 

korszerű súlyellenőrző zsáko-
lógépekkel tudják biztosítani.

Sülve, főve
A kiosztott krumpli sütésre és 
főzésre egyaránt alkalmas. Bír-
ja a hideget, a tárolása nem igé-
nyel szakértelmet, mindössze 
arra kell figyelni, hogy a távfű-
téses lakásokban hajlamosabb 

a csírázásra. A krumplival telt 
zsákokat október 17–19. között 
négy helyszínen – a Kondor 
Béla sétányon, a Marosvásár-
hely utcában, a Piac téren és a 
Pestszentimrei Sportkastélynál 
lehetett átvenni.

Az akció sikerét bizonyítja, 
hogy a múlt évhez hasonlóan a 
jogosultak több mint 80 száza-
léka vitte el a neki jutó meny-
nyiséget. 

– Fontos tudni, hogy az 
akció által érintett idősebb, fő-
leg nyugdíjas lakosok nagyon 
érzékenyek az árakra. Nem 
mindegy nekik, hogy meny-
nyiért veszik a krumplit. A 
legolcsóbb terméket szokták 
megvásárolni, és sajnos gyak-

ran előfordul, hogy a kifize-
tett összeg és az áru minősége 
nem áll arányban egymással 
– mondta Ughy Attila pol-
gármester. – Mi évek óta arra 
törekszünk, hogy hazai terme-
lőktől származó, ellenőrzött 
minőségű burgonyát adjunk. 

Jutott 
éS maradt iS
A krumpli kiosztásában a pol-
gármesteri hivatal és a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. munkatársai segítettek. 
Ughy Attila megjegyezte, hogy 
valamennyien önként vállal-
ták a részvételt.

– Örülök kollégáink ön-
zetlen segítségének, mert azt 
is fontosnak tartom, hogy a 
kerületben élők ne csak a hiva-
talos ügyeik intézése során ta-
lálkozzanak az önkormányzat 
munkatársaival.

A háromnapos burgo-
nyaosztás végén megmaradó 
mennyiség ezúttal sem veszett 
kárba. Az önkormányzat a 
korábbi évekhez hasonlóan el-
juttatta azt a kerületi nagycsa-
ládosokhoz, rászorulókhoz. 
Jutott a 15 kilós zsákokból az 
Üllői úti nappali melegedőt 
működtető Tiszta Forrás Ala-
pítványnak is. 

�Csaknem 300 tonna jó minőségű burgonyát 
osztott szét három nap alatt Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata a kerületben 

állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező 65 éven felüli lakosok között. az 
akció keretében fejenként 15-15 kilogramm krumplit 
lehetett hazavinni. 

A jó minőségű, csaknem 300 tonna burgonya idén is kiskunlacházáról érkezett
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SEGíTSéG  
AZ IDőSEKNEK
Az akció keretében fejenként 15 kilogramm burgonyát lehetett hazavinni

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.

MindEn JÖhEt, AMi KrUMPliBÓl KésZül 
a havanna-lakótelepi Kondor Béla sétányra már a burgonyaosztási akció első óráiban 
sokan érkeztek, hogy minél előbb elvihessék az adományt. voltak, akik szatyorba 
rakták a zsákot, mások kerekes bevásárlókocsival vitték el a krumplit, megint mások 
autóval jöttek. Így tett Szászi Gyula is, aki a szomszédainak is segített a szállításban.
– Általában egy mázsa krumplit veszünk télire a családdal, mert a gyerekek részét is 
tudjuk magunknál tárolni. ez az adomány most megy a közösbe, ennyivel kevesebbet 
kell megvenni.  
Gyula bácsi azt is elmondta, hogy mindenféle burgonyából készült ételt nagyon szeret-
nek, neki a rakott krumpli és a brassói a kedvence. Kedves szomszédasszonya hoz-
zátette, hogy a paprikás krumpli sem maradhat ki a sorból, de szívesen készít szilvás 
gombócot is.

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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3KözéletBefejeződött a pestszentlőrinci Vándor Óvoda energiatakarékos fejlesztése is
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Befejeződött a Vándor Óvoda és a Fecskefészek Bölcsőde épületének energiatakarékos fejlesztése is KÖZÉLET 3

� Újabb okta-
tási-nevelési 
intézmények 

fejlesztése valósulha-
tott meg a kerületben 
Kucsák László,  
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre or-
szággyűlési képviselő-
je lobbitevékenységé-
nek és a kormánnyal 
összehangolt munká-
jának eredményeként. 
A Környezet és  
Energia Operatív 
Program (KEOP) 
keretében kapott 
támogatás felhasz-
nálásával átadták a 
Vándor Óvoda és a 
Fecskefészek Bölcső-
de épületenergetikai 
beruházását. Az  
Európai Unió által 
finanszírozott felújítás 
magában foglalta az 
épület homlokzatá-
nak és födémének a 
szigetelését, a nyílás-
zárók cseréjét, a fűtési 
és a villámvédelmi 
rendszer korszerűsíté-
sét is.

VÁROSKÉP        

A XVIII. kerületben 
több fejlesztés való-
sulhatott már meg 
a KEOP keretében, 

több oktatási-nevelési intéz-
ményt is átadtak az elmúlt idő-
szakban. A Vándor Óvoda, vala-
mint a Fecskefészek Bölcsőde és 
Korai Fejlesztő Részleg felújítá-
sakor elsődleges, kiemelt szem-
pont volt az épület gazdaságo-
sabb működtetése, a gyermekek 

és az intézményekben dolgozók 
komfortérzetének a növelése. Az 
átadóünnepségen Kucsák László 
mellett részt vett az óvoda veze-
tője, Szlezákné Czirják Judit és a 
bölcsőde vezetője, Páll Zsoltné 
is. Az óvodások műsorral ké-
szültek az ünnepségre: verseket, 
dalokat és táncokat adtak elő. Az 
ünnepi műsor után az ország- 
gyűlési képviselő mondott kö-
szöntőbeszédet, hangsúlyozva: 
„A kerületben zajló nagyszabású 
fejlesztések célja az, hogy csök-

kenjenek Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre oktatási-nevelési 
intézményeinek a működési 
költségei, ezáltal is megteremtve 
gyermekeink, unokáink ener-
giabiztonságát. A korszerűsítés 
során kiemelt szempont volt a 
megújuló energiaforrások hasz-
nosítása, így a használati meleg 
víz biztosítása érdekében nap-
kollektorokat szereltek az épület 
tetejére. Az energetikai korsze-
rűsítés nyomán jelentős mér-
tékben csökken az intézmények 

energiafogyasztása és ezáltal a 
rezsijük, a gyerekek télen-nyá-
ron kellemes környezetben 
játszhatnak. Hiszen legfőbb cé-
lunk gondoskodni gyermekeink 
jövőjéről! A kor követelménye-
inek megfelelő épület haszná-
latához jó kedvet és egészséget 
kívánok az intézmények nevelő-
inek, dolgozóinak és az itt nevel-
kedő gyermekeknek.”
A több millió forintos összkölt-
ségű projekt keretében az épület 

kívül-belül jelentős mértékben 
megújult, a gyerekek nemcsak 
egy kellemes klímájú és energia-
takarékos, de egy teljesen meg-
újult épületben tölthetik a min-
dennapjaikat.

Az energetikai korszerűsítés 
révén a felújított épületben 
éves szinten több millió fo-
rintos megtakarítás érhető el.

Az átadóünnepséget az intéz-
ményvezetők beszéde zárta. 
Köszönetüket fejezték ki a támo-
gatásért, mondván, az első pilla-
nattól kezdve nagyon örültek an-
nak. A felújításnak a dolgozók és 
a szülők mellett a gyermekek is 
nagyon örültek – hamar birtok-
ba is vették az új épületet.  

„LEGFŐBB CÉLUNK:  
GYERMEKEINK BOLDOGSÁGA!”

épülettel gazdagodott a kerületünk

A projekt műszaki tartalma:  
 Homlokzati hőszigetelés (12 cm): 2123 m² 
 Lapos tető hő- és vízszigetelése (20 cm): 1866 m² 
 Gépészeti korszerűsítés:

   – 7 db napkollektorból álló HMV-előállító rendszer  
      1000 l-es tárolóval
   – termosztatikus szelepek cseréje 165 db 
 Elektromos korszerűsítés:

   – beltéri lámpatestek energiatakarékosra  
      cserélése 429 db
   – 31,1 kW teljesítményű naperőmű telepítése
      napelemek száma 136 db
 Villámvédelmi rendszer felújítása

Vándor Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde  
és Korai Fejlesztő Részleg
Támogatás összege:  

162 755 094 Ft

„
„

A BERUHÁZÁS EREDMÉNYEKÉNT  
AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI  
KÖLTSÈGEI JELENTŐS  
MÉRTÉKBEN CSÖKKENTEK

Kucsák László, a XVIII. kerület országgyűlési képviselője, 
Szlezákné Czirják Judit és Páll Zsoltné intézményvezetők a 

szalag átvágásával ünnepélyesen is átadták a felújított épületet

A gyermekek a felújításnak 
köszönhetően korszerű 

környezetben tölthetik a 
mindennapjaikat
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Be vagyunk 
poloskázva!
sokakat érintő bosszantó problémáról 
kaptunk tájékoztatást torma Beáta ön-
kormányzati képviselőtől: a kullancsok 
és a zöld vándorpoloskák elszaporo-
dásáról.

– Számos ember panaszkodott a kullancsok és 
a gusztustalan, sőt büdös mezei poloskák el-
szaporodására. Feltételezem, ez nem csak az én 
választási körzetemre jellemző. Örülök, hogy a 
felvetett problémára választ keres a Városkép – 
mondta Torma Beáta.

íme, Kirrné Feicht Ágnes kerületi főkertész 
szakértői véleményen alapuló válasza:   

A kullancsirtás az egészségügyi kártevőir-
tás kategóriába tartozik (nem növényvédelem), 
és 2007. augusztus 10-től nincs kullancsirtás-
ra engedélyezett készítmény, ezért a védeke-
zés egyetlen lehetősége az ártalom megelőzése. 
(„Kullancsvizit”, kullancsriasztó szer használata 
a testen, zárt vagy kullancsirtó hatóanyaggal 
kezelt ruházat, a kutyák kullancscsípés elleni 
védelme, a kullancsokkal fertőzött területek 
elkerülése, ezeknek a helyeknek a kitáblázása, 
kert- és tájrendezés.) Tévesen hangzik el az, hogy 
az unió tiltja a kullancsirtást, egyszerűen csak 
nincs engedélyezett készítmény, ezért gyakorla-
tilag nem valósítható meg az irtás. Sajnos ki le-
het jelenteni: mostanában nincs esély arra, hogy 
engedélyeznek erre a célra kártevőirtó szert.

A zöld vándorpoloska a leggyakrabban elő-
forduló faj a városi környezetben. A növényeken 
táplálkoznak, és nyár végére éri el a populáció a 
magas egyedszámot. Addig ezért nem észleljük 
őket a környezetünkben. Mivel egy részük fo-
lyamatosan vándorol, megelőző védekezés, irtás 
nem alkalmazható, nagyszámú fát kezelni pedig 
rendkívül költséges. Védekezni úgy lehet, hogy 
az adott helyszínen a megjelenésükkor taglózó 
növényvédő szerrel permetezünk (ez a kezelés 
csak az aktuálisan a fán lévő egyedeket írtja ki). 
Egyéb megoldás a rovarháló felszerelése, a por-
szívózás, a takarítás. Jellemzően nemcsak köz-
területeken fordulnak elő magas egyedszámban, 
hanem a házi kertekben, sőt a lakótelepeken is. 

A tél azonban segít, egy keményen fagyos 
időszak megszabadít a poloskák és vérszívó kul-
lancsok szabadcsapataitól. 

Ê gönczöl A.

FElhÍvás

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Budapest Főváros Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata új kerületi építési szabályza-
tot készít a városház utca – szélmalom 
utca – Kiss istván utca – Cziffra györgy 
utca – Kele utca által határolt területre 
(Bókay-kert).  

A XVIII. kerület sport- és szabadidős életében 
fontos szerepet tölt be a Bókay-kert. Az elmúlt 
évtizedek fejlesztései során a kertben az egyes lé-
tesítmények elhelyezése – a meglévő adottságok 
figyelembevételével – esetleges módon történt. A 
terület hosszú távú rendezett fejlődéséhez szük-
séges a megfelelő szabályozási terv elkészítése. 

Az új tervvel kapcsolatos lakossági vélemény-
nyilvánításra a szabályozási terv módosításának 
véleményezési szakaszában, a partnerségi egyez-
tetés keretében van lehetőség. A véleményezési 
dokumentum a www.bp18.hu oldal Hirdet-
ményei között, valamint a polgármesteri hi-
vatal főépítészi csoportjának oldalán, a http://
www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-
csoport címen érhető el. (A készülő Szabályo-
zási Terv előkészítését szolgálta a www.bp18.hu 
oldalon a „Kerület” címszó alatt, a Bókay-Kert 
Fejlesztési Tervnél olvasható, 2014.03.06. dátu-
mú Előkészítő Programterv, amelyet a Képviselő 
Testület elfogadott.) 

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati 
rendelet 3. §-a alapján fogalmazzák meg a sza-
bályozási tervvel kapcsolatos véleményüket és 
észrevételeiket, s azokat elektronikus formában 
juttassák el a partnersegi@bp18.hu e-mail cím-
re. 

A vélemények és észrevételek megküldésének 
határideje: 2016. november 24.

Ê Jankovits vera 
főépítész

Ismét kaput 
nyitott a Bal 18 
Juhász Péter vendégeskedett a Bal 18 
Közéleti Kávézóban október 20-án. Az 
Együtt alelnöke megkönnyítette a nagy-
számú hallgatóság témaválasztását, je-
lezve, beszélgethetünk bármiről…

Juhász Péter emlékeztette 
az est vendégeit, hogy po-
litikusi pályafutását meg-
előzően civil jogvédőként 
tevékenykedett, így van 
tapasztalata a politikától 
független feladatokról is.  

A házigazda szere-
pét ezúttal is Kunhalmi 
Ágnes, az MSZP ország-

gyűlési képviselője, a moderátori feladatokat 
Gyuricza Péter újságíró látta el.

A korrupció kérdése elsőbbséget kapott.
– Jelen állás szerint az állam azért dolgozik, 

hogy kiszolgálja a korrupciót, és itt a beérkező 
uniós pénzekre is gondolok – mondta az alel-
nök. – Létezik és mindig is létezett a szíves-
séget szívességért módszer, ám hol van az a 
jelenünkre jellemző „nagyszabású” korrupció-
gyanús esetektől… Véleményem szerint nem a 
pártkasszában, hanem magánzsebekben landol-
nak a komoly összegek.

Kunhalmi Ágnesnek a hazai igazságszolgál-
tatás állapotával kapcsolatban egy Romániából 
érkezett friss hír jutott eszébe. Elmondása sze-
rint ott bíróság elé állítják a Román Nemzeti 
Bank elnökét.

Bár a Népszabadság osztrák tulajdonosa a 
lap gazdaságtalan működésével indokolta az 
újság kiadásának felfüggesztését, a BAL 18 
klubban az az egyöntetű vélemény alakult ki, 
miszerint a szólásszabadság lábbal tiprásának 
mintapéldájáról van szó.

Elkerülhetetlen témaként szóba került a bal-
oldal kusza állapota is. Juhász Péter egy kriti-
kai megjegyzésre válaszolva a következő meg-
állapítást tette: 

– Az Együtt és a többi baloldali párt 2014-
ben nem volt képes leváltani a kormányt. Ki-
derült, hogy nem vagyunk elegendően, szük-
ségünk lenne minden olyan „echte” baloldali 
szavazóra, aki ilyen vagy olyan okoktól vezér-
elve kormányváltást akar.

Ê gönczöl A.

Tisztelt Lakosok!
Bizonyára Önök is értesültek arról, 
hogy 2016. október 1. és november 
8. között mikrocenzus lesz Magyar-
országon. A mikrocenzus egy olyan 
népességösszeírás, amelyik két nép-
számlálás között követi nyomon a tár-
sadalmi folyamatokat mintavételes fel-
méréssel. 

Az összeírást 2016-ban az ország 2148 telepü-
lésén mintegy 440 ezer címen végzik el, ami a 
magyar háztartások 10 százalékát jelenti.

Tekintettel arra, hogy a trükkös lopások 
elkövetői kihasználhatják a lehetőséget, hogy 
magukat számlálóbiztosnak kiadva másokat 
megkárosítsanak, az ilyen jellegű bűncselek-
mények megelőzése érdekében az ORFK Bűn-
ügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűn-
megelőzési Osztálya felhívta a figyelmet, hogy 
a mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban 
történik. Az időszak elején interneten keresz-
tül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt 
követően pedig számlálóbiztosok végzik az ösz-
szeírást. Az összeírási időszak: 2016. október 10. 
– november 8.

Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?
– A számlálóbiztosi igazolványról, amelyen 

szerepel a neve és az azonosítószáma. Ez az 
igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személy-
azonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal 
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) 
együtt érvényes.

– A számlálóbiztosok személyét a Központi 
Statisztikai Hivatal 06-80-200-014 ingyenesen 
hívható zöldszámán ellenőrizhetik!
További információ található a mikrocenzus-
ról az alábbi oldalon:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ 
Kérjük, minden esetben győződjön meg a 
számlálóbiztos személyazonosságáról!

Kihasználva az összeírás adta lehetőséget, 
annak keretében minden budapesti címzettünk-
nek továbbítom a bűnmegelőzési tanácsokat, 
és egyúttal kérem Önöket, hogy az ajánlások 
tartalmát és a mellékelt számlálóbiztosi iga-
zolványkártyát a szomszédjaikkal, az időskorú 
hozzátartozóikkal és az ismerőseikkel is szí-
veskedjenek megosztani, megelőzve ezzel a 
fővárosban is a számlálóbiztosi tevékenységhez 
köthető trükkös lopásokat.

Ê Dr. terdik tamás rendőr ezredes
a budapesti rendőrfőkapitány

bűnügyi helyettese

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Az 1849–49-es forradalom és szabadságharc leverését követően az aradi várban 13 
honvédtábornokot végeztetett ki megtorlásként és a megfélemlítés szándékával a 
habsburg-uralkodó. 

A vértanúkról az október 6-i nemzeti gyászna-
pon hagyományosan Kiss Ernő emléktáblájánál 
emlékezett meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata és a XVIII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat. 

Ughy Attila beszédében hangsúlyozta, hogy a 
szabadsághoz minden nemzetnek joga van.

– Olyan alapjog ez, amelyért küzdeni köte-
lesség, és ha másként nem megy, fegyvert kell 
ragadni érte. A tizenhárom aradi vértanú között 
lengyel, szerb, osztrák és horvát tábornokok is 
voltak. Kiss Ernő személyében pedig egy kiváló 
örmény származású katonatiszt halt mártírha-
lált. Október 6-án azonban nem a halottakra, 
hanem a hősökre emlékezünk – mondta a pol-
gármester.

A megemlékezésen részt vett Barsegh atya, az 
Örmény Apostoli Egyház magyarországi, cseh-
országi és szlovákiai vezetője is. 

Az emléktáblánál az önkormányzat nevében 
Ughy Attila és Molnár Ildikó címzetes főjegyző 
helyezett el koszorút. Koszorúval, illetve virággal 
emlékezett a szabadságharc hőseire a XVIII. ke-
rületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ne-
vében Nazarjan Hamlet elnök és Kása Istvánné 
elnökhelyettes, a kerületi pártok képviseletében 
Galgóczy Zoltán (Fidesz), Szarvas Attila (KDNP), 
valamint Makai Tibor és Hartaházi Miklós (Job-
bik), a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zr. 
részéről pedig Banyár László vezérigazgató és 
munkatársai.

Ê P. A.

Velem ilyen nem történhet!
de igen… Miről is van szó? A bűn és elkövetői nem pihennek, agyafúrtnál agyafúr-
tabb módon próbálják megszerezni nehezen összegyűjtött pénzünket, vagyontár-
gyainkat. védekezzünk a rossz szándékú megkeresések ellen! Ehhez nyújt segítsé-
get a rendőrség. Újra indul a bűnmegelőzési előadás-sorozat.

Az előadások képekkel, videókkal illusztrálva 
mutatják be a nyugdíjasokat leginkább érintő 
csalásokat, és szólnak az áldozatoknak adható 
anyagi és lelki támogatásról is.

A trükkös lopások módszereinek listája egy-
re hosszabb. Ám mielőtt kitérnénk a részletekre, 
egy alapvető szabályt véssünk az agyunkba, az 
ajtófélfára: idegennek nincs helye kapun, illetve 
ajtón belül! A bűnözők kiváló színésszé képesek 
válni, nagyon is hihető módon és mesével tudják 
meglepni a gyanútlan embert és egyben bebo-
csátást nyerni a lakásba.

Emlékeztetőül néhány gyakori módszer: bal-
eset érte az unokát, azonnal pénzre van szük-
sége; a villany- vagy a gázórát jöttek leolvasni; 
önkormányzati segélyt, burgonyát, tűzifát stb. 

hoztak – és meg még százféle mondókára képe-
sek. Mielőtt az előadások időpontjairól, helyszí-
neiről tájékoztatnánk az olvasóinkat, egy újabb 
trükkös módszerre hívjuk fel a figyelmet: a csa-
lók azt állítják, hogy beteg gyermekek támogatá-
sára gyűjtenek műanyag kupakokat, és szívesen 
segítenek az összeszedésükben is, persze bent a 
lakásban. 

Nyugdíjasok és még nem nyugdíjasok, figye-
lem! Keviczky Csilla rendőr hadnagy szeretettel 
várja önöket a bűnmegelőzési előadására novem-
ber 10-én 17 órakor a Lőrinci Nagykönyvtárba 
(Thököly út 5.), majd november 21-én 14 órára 
a havanna-lakótelepi könyvtárba (Csontváry 
Kosztka Tivadar utca 32.).

Ê g. A.
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5KözéletÚjjávarázsolt óvodába térhettek vissza a gyerekek a Martinovics téren

� tágas, világos 
tornaszobában 
mozoghatnak 

ezentúl a Pestszent-
lőrinci Kerekerdő 
Óvoda vadvirág 
tagóvodájába járó 
gyerekek, az új fej-
lesztőszobák pedig 
a kiscsoportos és az 
egyéni foglalkozá-
sokhoz kínálnak ide-
ális teret. a martino-
vics téren álló óvoda 
egy teljes felső 
szinttel gyarapodott, 
emellett kívül-belül 
megújult. 

Puskás AttilA   

A beruházás csaknem 100 mil-
lió forintos költségvetését teljes 
egészében a XVIII. kerületi ön-
kormányzat teremtette elő. Ughy 
Attila az október 6-i átadón ki-
emelte, hogy a felújított intéz-
mény a kerületi gyerekeknek 
készült, és elsősorban a kerületi 
adófizetőknek köszönhetően.

Az új külső megjelenésről 
szólva a polgármester hozzá-
tette, hogy a modern épületek 
akkor válnak elfogadottá, ha az 
újdonságokkal együtt illeszked-
nek a környezetükbe.

– Fontos, hogy az idejáró 
gyerekek egy szerethető modern 
épületben tölthetik a minden-
napjaikat – fogalmazott Ughy 
Attila.

Az átadón Kucsák László 
elmondta, hogy ahogy eddig, 
országgyűlési képviselőként a 
jövőben is azon dolgozik, hogy 
minél több pályázati pénz jus-
son a kerületnek.

– Ebben az esetben ugyan-
is az önkormányzat könnyeb-
ben tud a saját költségvetéséből 
olyan célokra fordítani pénzt, 
mint amilyen a Vadvirág óvoda 
megújítása is – hangsúlyozta.

Kellett 
a BővÍtéS
Személyes gyerekkori élményei-
ről is beszélt Dömötör István al-
polgármester, aki annak idején a 
Vadvirág óvodába járt.

– A szomszéd utcában nőt-
tem fel, és emlékszem, milyen 
büszke volt mindenki, köztük 
a szüleim is arra, hogy a helyi 
összefogásnak köszönhetően 
felépült az óvoda. Az épület az 
azóta eltelt évek során elhasz-
nálódott, kicsi lett. Közel tíz éve 
elkezdtünk gondolkodni azon, 
hogy miként lehetne felújítani, 
bővíteni – emlékezett vissza az 
alpolgármester.

Az évtizedes munka beérett, 
és október második hetében újra 
birtokba vehették az óvodát a 
gyerekek. 

– Szükség volt erre a fejlesz-
tésre, hiszen Erzsébet-Bélatelep 
fejlődő településrész. Sok a gye-
rek, egyre több fiatal pár költözik 
ide, és nagy a gyermekvállalási 
kedv, amit az intézményrend-
szernek is követnie kell – tette 
hozzá Dömötör István. 

töBB 
a lehetőSéG
A felújítás keretében szinte 
teljesen újjáépült az óvoda. A 
régi épületből kialakított alsó 

szint esztétikailag és gépészeti-
leg is megújult. A felső szinten 
található az új tornaszoba, a 
foglalkoztatószobák, valamint 
az irodák és a kiszolgálóhelyisé-
gek, az öltőzők, zuhanyzók.

– A csoportszobák, a fej-
lesztőszobák és a tornahelyiség 
berendezését és színvilágát is a 
gyerekek igényei szerint alakí-
tottuk ki a munkatársaimmal 
– mondta érthető büszkeséggel 
Kékesi Szilvia intézményvezető. 
– Az új helyiségek lehetőséget 
adnak az egyéni és kiscsopor-
tos fejlesztésre, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra. Nemcsak 
az a fontos, hogy a gyerekek a 
saját maguk által elérhető leg-
magasabb szintre jussanak el az 
óvodai környezetben, hanem az 
is, hogy felfedezzük a tehetséges 
gyerekeket. A kiscsoportos és az 
egyéni foglalkozás erre kitűnő 
lehetőséget ad. 

Az óvoda vezetője azt is el-
mondta, hogy a felzárkóztató 
foglalkozásokon logopédiai és 
részképesség-problémák javí-
tására van lehetőség, a tehet-
séggondozás során pedig első-
sorban a gyerekek kreativitását 
fejlesztik.

idEális MérEtű 
lEtt AZ ÓvodA
A kibővített vad-
virág óvodába 50 
gyermek jár, s két 
csoportban fog-
lalkoznak velük az 
óvodapedagógusok. 
– A felújítás nyomán 
ideális lett az épület 
mérete a gyerek-
létszámhoz viszo-
nyítva. A bővítésnek 
köszönhetően a 
gyermekek belté-
ri mozgásigénye 
is kielégíthető a 
tornaszoba és a két 
foglalkoztatószoba 
bevonásával – 
mondta Kékesi 
szilvia.

MODERN OVI LETT
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A beruházás csaknem 100 millió forintos költségvetését teljes egészében a kerületi önkormányzat biztosította

Amint azt Gajdosné Szabó Anita óvodave-
zető az október 11-i átadón elmondta, az 
intézmény életében történelmi jelentőségű 
a felújítás.

– Óvodánk 1974-ben épült, és bár az 
akkori előírásoknak tökéletesen megfelelt, 
az eltelt 42 év során elhasználódott és szű-
kössé vált. Mindig is vágytunk egy torna-
szobára, amit a saját gyerekeinken kívül a 
Tarka-Barka tagóvodánk és a Vackor óvoda 
gyerekei is használhatnak. Egy közössé-
gi teret is nyertünk ezzel a szobával, mert 
a tornaórákon kívül rendezhetünk benne 

többek között bábszínházat és szülői érte-
kezletet is. Az óvoda vezetője az új csoport-
szobáról szólva kiemelte, hogy a jövőben 
kisebb, vagyis kedvezőbb létszámú csopor-
tokban tudnak foglalkozni a gyerekekkel.

– Korábban 27 gyermek volt egy-egy 
csoportban, ami sem nekik, sem a peda-
gógusoknak nem volt jó. A bővítésnek kö-
szönhetően az elfogadott 20–25 gyerek kö-
zött tudjuk tartani a csoportlétszámot. 

Az új épületszárny felavatásakor Kucsák 
László örömmel számolt be arról, hogy 
egyre többször kell eleget tennie annak a 

számára is kedves feladatnak, hogy részt 
vegyen egy-egy óvodai vagy más intézmé-
nyi fejlesztés átadásán.

– Az elkészült újdonságok átadása min-
dig jóleső érzés, azzal együtt, hogy az em-
berben mindig ott van a gondolat, hogy 
vannak még fejlesztésre váró intézmények, 
van még mit tennünk a felújítások érdeké-
ben. A kerületi önkormányzattal közösen 
igyekszünk minden pályázati lehetőséget 
megragadni, hogy a további felújításokhoz 
szükséges forrásokat előteremtsük. Fontos 
feladat ez, hiszen egyre több a kisgyerme-
kes fiatal házaspár a kerületben, és fontos, 
hogy a kicsik megfelelő körülmények kö-
zött töltsék az óvodai idejüket – mondta a 
kerület országgyűlési képviselője.

Galgóczy Zoltán rövid köszöntőjében 
kiemelte, hogy idén három óvodát újított 
fel saját erőből a XVIII. kerületi önkor-
mányzat.

– Pestszentimrén a Gyöngyszem és a 
Zöldliget óvoda újult meg. Ez utóbbiban 
hamarosan szintén egy tornaszobát ad-
hatunk át, míg Pestszentlőrincen a Vad-
virág óvoda átépítését tudta finanszírozni 
az önkormányzat. Mindez egyébként a 
kerület lakosainak és az itt tevékenykedő 
vállalkozásoknak köszönhető – hangsú-
lyozta az alpolgármester, aki úgy véli, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre igazán óvo-
dabarát kerületnek vallhatja magát. – A 
városrész lakossága nem csökken, sőt némi 
növekedés is tapasztalható. A kertvárosi 
övezeteinket egyre több fiatal választja lakó-
helyül, és gyermeket is szívesen vállalnak.

Ê Puskás A.

TÁGASABB LETT 
A GyÖNGySZEM ÓVODA
Új épületrésszel bővült a Pestszentimrei gyöngyszem Óvoda. Az 1974-
ben emelt eredeti épülethez csatolt kétszintes szárny alsó részében egy 
56 négyzetméter területű csoportszobát, a felső szinten pedig egy 74 
négyzetméteres tornatermet alakítottak ki.

Fejlesztőszobák  
a HC támogatásával 
Két fejlesztőszobával gazdagodott a soFi. A hangulatos 
kuckókat ünnepélyes keretek között vehették birtokba a 
gyerekek október 7-én. 

A SOFI (Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény) fejlesztőszobái a 
HungaroControl (HC) Zrt. anyagi 
támogatásával valósulhattak meg. 
A társaság 2007 óta támogatja az 
intézmény életjel Alapítványát. 
A diákok többek között a kará-
csonyi és húsvéti jótékonysági 
vásárok keretében lehetőséget 
kapnak arra, hogy a HC dolgo-
zóinak bemutassák az általuk ké-
szített dísztárgyakat, kézi szövésű 
szőtteseket, kerámiákat. A kapott 
adományokat kirándulások, tábo-
rok szervezésére fordítják. 

A HC ezúttal az előző évi – 
546 455 forintos – báli bevételét 
adományozta az alapítványnak, 
azt kérve, fogalmazzák meg, mire 
volna szükségük. 

A legtöbb iskolának, így a 
SOFI-nak is nagyon kevés lehe-

tősége van arra, hogy megfelelő 
körülményeket biztosítson a szor-
galmi idő alatt az egyéni, illetve 
a kiscsoportos fejlesztéshez, ezért 
úgy döntöttek, hogy a támogatás-
ból két fejlesztőszobát alakítanak 
ki. Ehhez egy meglévő nagyobb 
helyiséget kellett kettéválasztani. 
A kivitelezést a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. végezte. 

Mindkét helyiség új padlóbur-
kolatot kapott, a szobákat gyer-
mekbarát bútorokkal rendezték 
be, s az egyikben sófalat alakítot-
tak ki, aminek a hátoldala meg-
világítható. Ez nemcsak kellemes 
hangulatot teremt, hanem külön-
féle légúti betegségek megelőzésé-
re, illetve kezelésére is szolgál.

Az életjel Alapítvány kurató-
riumának elnöke, Csík Árpádné 
gyógypedagógus, és a SOFI ve-
zetője, Pál-Horváth Rita megkö-
szönte mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy meg-
valósulhasson ez az álom. 

Az ünnepségen részt vett 
Galgóczy Zoltán alpolgármester, 
Zsolnay Tamás, a HC Zrt. válla-
latfejlesztési és külkapcsolati igaz-
gatója, Jersabekné Szőke Katalin, 
a cég sajtófőnöke és Bak Ferenc, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ XVIII–XIX–XX. tanke-
rületi központjának igazgatója.

Ê Fülep E.
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6 Őszinte érzelem vezette az 1956-os forradalmárokatKözélet

Folytatás az 1. oldalról

A budapesti Ward Mária Gim-
názium igazgatója kiemelte, 
hogy az 1956-os forradalom ab-
ban különbözött az 1848–49-es 
szabadságharctól, hogy amíg az 
valamilyen formában végiggon-
dolt, tervezett volt, addig hatvan 
évvel ezelőtt senki sem latolgat-
ta, hogy milyen esélyei vannak.

– Egyszerűen csak érzékel-
ték, hogy itt az idő. Volt egy 
kis változás a belpolitikában, 
hiszen Nagy Imre körül kiala-
kult a kommunista pártnak 
egy olyan magja, amely próbált 
véghezvinni néhány reformot. 
Megpróbálták kicsit jobbá ten-
ni a kommunizmust, de csak 
akkor, ha a Szovjetunió is így 
látja jónak. Ha Nagy Imrén és 
az elvtársain múlt volna, akkor 
ma nem ünnepelnénk semmit. 
Nem így történt, mert az em-
bereknek elfogyott a türelme, 
kimentek az utcára, és felvették 
a harcot a bevonuló szovjet tan-
kok ellen. Ellentmondásos volt 
a helyzet, néhány napba telt, 
míg Nagy Imre felfogta, mi is 
történt, és ekkor meghozta azt 
a döntést, amely az életébe ke-
rült. Odaállt a forradalmárok 
mellé. Az érdem azonban nem 
az övé, hanem a pesti srácoké. E 
közös gyűjtőnév alatt kerülnek 
be a történelembe, de mind-
egyikük külön-külön döntött 
úgy, hogy vállalja a lehetetlent. 
Az évforduló kapcsán fontos, 
hogy tudjuk értékelni azt, hogy 
ránk nem ilyen élet várt. Azt, 
hogy a fegyveres harcokat mi 
csak filmekből ismerjük, hogy a 
csengőfrász számunkra csak egy 
történelemórán megtanulan-
dó fogalom. Mindebben benne 
vannak ők, a pesti srácok.

a tiSztelet 
virÁGai
A megemlékezést koszorú-
zás követte. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
nevében Ughy Attila polgármes-
ter, Lévai István Zoltán és Dö-
mötör István alpolgármester, va-
lamint Molnár Ildikó címzetes 
főjegyző helyezett el koszorút a 
Béke téren. Koszorúval emléke-
zett a hősökre Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, a Politikai 
Foglyok Országos Szövetségétől 
Csürke Károly és Litauvszki Pál, 
az 1956-os Magyar Szabad-
ságharcosok Világszövetsége 
(MSZVSZ) nevében Lomnici 
Zoltán tiszteletbeli elnök. Ko-
szorút helyezett el Hodruszky 
Csaba és Pilcsák Csaba József 
(Budapest Főváros Kormány-
hivatala XVIII. Kerületi Hiva-
tala), a kerületi pártok nevében 
Galgóczy Zoltán és Tóth Kálmán 
(Fidesz), Szarvas Attila (KDNP), 
Makai Tibor és Hartaházi Miklós 
(Jobbik), Stadler György (LMP), 
Petrovai László és Tóth László 
(Párbeszéd Magyarországért), 
továbbá a BKIK XVIII. kerületi 

tagcsoportjának, a kerületi bol-
gár, német és ruszin nemzetiségi 
önkormányzatnak, a polgári és 
civil egyesületeknek a képvise-
lői, valamint a helyi általános és 
középiskoláknak a diákjai is.

a fiataloKnaK 
Kell éPÍteniüK 
az orSzÁGot 
A szemerkélő esőben koszo-
rúk sorakoztak október 20-án 
az Imre-ház falán lévő 1956-os 
emléktábla előtt is. A házban 
Schrötter Tibor, az MSZVSZ 
alelnöke, szabadságharcos, a 
Rákosi-korszak és az 56-os ese-
mények túlélője beszélt a hatvan 
éve történtekről. A szónok ki-
emelte, hogy elsősorban a fiata-
lokhoz kíván szólni.

– ők tudják a legkevesebbet 
erről az időszakról. Nem az ő 
hibájuk, hanem azé a rendszeré, 
amelyik tudatosan félrevezetett, 
meghamisította a történelmet, 
ha 1956-ról volt szó. Az elmúlt 
hatvan-hatvanöt év mint egy 
film jelenik meg előttem, ami-
kor visszaemlékszem. Ma már 
senki sem tudja, milyen érzés, 
amikor éjjel jönnek érted, és 
nem tudod, hogy az ávósok csak 
egy rövid időre vagy lehet, hogy 
örökre szakítanak ki szeretteid 
köréből. Emlékszem a bűzös cel-
lákra, a kínzókamrákra. Ezek-
ről tudni kell! Azért, hogy még 
egyszer nehogy előforduljon 
hasonló. S minderről elsősorban 
a fiataloknak kell tudniuk, mert 
nekik kell a jövőt felépíteniük – 
mondta emlékező beszédében 
Schrötter Tibor.

Az esemény főhajtással zá-
rult az emléktábla előtt. A hősök 
előtt tisztelegtek: az önkormány-
zat részéről Lévai István Zoltán 
és Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter, Kucsák László országgyű-
lési képviselő, Schrötter Tibor, 
Pilcsák Csaba József, Bauer Fe-
renc (Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat), Dámsa József 
(Fidesz), Kiss Róbert (KDNP), 
Makai Tibor és Hartaházi Mik-
lós (Jobbik), Tóth László (Párbe-
széd Magyarországért), valamint 
a kerületi német nemzetiségi ön-
kormányzat, a Vasvári Pál Polgá-
ri Egyesület, a Fidelitas és a Job-
bik ifjúsági tagozata, a NyéVE, 
a Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság, az Atilla 
Unokái Egyesület képviselői és 
a megemlékező műsort adó Ka-
pocs iskola diákjai.

éRZéKELTéK AZ IDőT
 Azt tették, amit a szívük sugallt 
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A program a SOFI (Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény) fiataljainak emlék-
műsorával kezdődött, amely előtt Pál-Horváth 
Rita intézményvezető személyes okokból is meg-
köszönte a tanulók munkáját.

– Először vagyok olyan iskolai rendezvényen, 
ahol 1956 hőseit ünneplik. Ugyanis, amikor gyer-
mek voltam, nem volt szabad erről a korszakról 
beszélni, az érettségi tételeink közül például hi-
ányzott 1956. Bár tanultunk róla, az érettségi el-
nök kivette a tételek közül, nehogy elhangozzon, 

hogy ki mit gondol róla, és hogy otthon esetleg 
mit mondtak neki az 56-os eseményekről. Ami-
kor pedig szabad volt már emlékezni, akkor azok 
az intézmények, amelyekben dolgoztam, nem 
merték a gyerekekkel ezt megfogalmazni. 

A rövid bevezető után a színpadon két kor-
szak is megelevenedett. Keveredett a mai világ a 
hatvan évvel ezelőttivel. A gyerekek az 1950-es 
évek egyhangú viseletében, illetve korunk színes 
ruháiban elevenítették fel a korszak hangulatát 
versrészletekkel és a szemtanúk visszaemléke-
zéseiből idézve. Emellett a narrátor által elmon-

dottakat megjelenítve eljátszották a forradalom 
eseményeit.

Hasonlóan színvonalas műsorral emlékeztek 
meg 1956-ról a Csontváry Általános Iskola tanu-
lói is. A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi 

Általános Iskola és Gimnázium diákjai pedig a 
Gór Nagy Mária Színitanodának a forradalom és 
szabadságharc eseményeit feldolgozó előadását 
nézték meg.

Ê P. A.

Diákok emlékeztek 1956-ra
Közös helyszínen, a Kondor Béla Közösségi házban emlékezett a hősökre és a már-
tírokra az 1956-os forradalom 60. évfordulóján a soFi, a Csontváry és a vörösmarty 
iskola diáksága.

A világsZÖvEtség ElisMErésE
az 1956-os forradalom és szabadságharc során hősi halált halt forradalmárok, a kivégzett a mártírok, a börtönre ítéltek, a 
Szovjetunióba deportáltak és a forradalom leverése során leadott sortüzek áldozatainak tiszteletére avatott emléktáblát október 
20-án a Corvin Budapest filmpalota oldalában ughy attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, Sántha Gábor, az 
1956-os magyar Szabadságharcosok világszövetségének elnöke, lomnici zoltán, a szövetség tiszteletbeli elnöke és Csigás 
Zoltán alelnök.
a ceremóniát megelőzően az 1956-os események 60. évfordulójára emlékezett a filmpalotában a világszövetség. az emlékmű-
sort hagyományosan az mSzvSz kitüntetéseinek átadása követte. ughy attila a hűség a hazához érdemrend nagykeresztjét 
vehette át az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megőrzése érdekében végzett munkájáért.
– fontos, hogy méltó módon emlékezzünk meg a 60. évfordulóról, és hogy továbbvigyük az 56-os hősök emlékét. megtisztelő, 
hogy mások is észrevették azt a munkát, amit a kerületben ennek érdekében végeztünk, és szeretnénk azt a jövőben is folytatni. 
Beszélnünk kell a forradalom még élő szemtanúival, amennyit csak tudunk, és amit ők elmesélnek, azt tovább kell terjesztenünk 
a családunkban és a közvetlen környezetünkben, hogy élő maradjon az emlékezés – mondta a polgármester.

A corvin budapest Filmpalota oldalában ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, sántha gábor, az 1956-
os Magyar szabadságharcosok világszövetségének elnöke, lomnici Zoltán, a szövetség tiszteletbeli elnöke és csigás Zoltán 
alelnök avatta fel az emléktáblát
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7A gyerekek átérzik az 1956-os forradalmi események fontosságát Közélet

� 1956-nak állí-
tanak emléket 
azok a plakát-

tervek és makettek, 
amelyeket a forra-
dalom és szabad-
ságharc 60. évfor-
dulójának tiszteletére 
meghirdetett pályá-
zati felhívásra készí-
tettek a Xviii. kerületi 
oktatási intézmények 
diákjai.

Puskás AttilA   

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata és a Kondor 
Béla Közösségi Ház által „1956 
– A szabadság ereje” – emlékez-
zünk a hősökre címmel közösen 
meghirdetett pályázat október 
17-i díjkiosztóján Ughy Attila 
polgármester, az esemény fővéd-
nöke köszöntőjében úgy fogal-
mazott, hogy nem lehet elégszer 
elmondani, mi ment végbe 1956 
őszén Magyarországon.

tovÁBBadni a 
történeteKet
– Amikor az 1956-os évforduló 
kapcsán olyan helyre megyek, 
ahol főként fiatalokkal találko-
zom, sokszor megkérdezik tő-
lem, hogy nem unalmas-e több-
ször egymás után ugyanarról a 
témáról, jelesül a forradalom 
és szabadságharc eseményeiről 
beszélnem. Kérdésekkel vála-
szolok erre. Meg lehet-e unni a 
történelem újbóli átélését? Meg 
lehet-e unni azt, hogy az ember 
megpróbálja továbbadni azo-
kat a történeteket, ismereteket, 
amelyeket volt szerencséje egy-
kori forradalmároktól, szem-
tanúktól személyesen hallani? 
Van-e olyan ember, aki a törté-
nelemkönyveken kívül szerzett 
információkat ne próbálná meg 
úgy továbbadni, hogy azokat sa-

ját érzelmeivel is átszövi? éppen 
ezért ezeket a lehetőségeket nem 
szabad elmulasztani, tovább kell 
adni az első kézből szerzett té-
nyeket, mert ha ezt elmulaszt-
juk, akkor felnőhet egy olyan 
generáció, amelyik csak a köny-
vekből, fényképekről ismeri 
1956-ot – mondta Ughy Attila, 
hozzátéve, hogy amíg még lehet, 
ki kell használni minden alkal-
mat arra, hogy a gyerekek talál-

kozzanak azokkal, akik átélték 
a forradalom és szabadságharc 
kerületi eseményeit.

emléKezni 
KöteleSSéG
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
a díjátadón azt mondta, hogy 
bár egy pályázat végén kötelező 
győzteseket hirdetni, az 1956-os 
eseményekről szóló pályaművek 

mindegyike nyertesnek tekint-
hető, hiszen kötelességünk emlé-
kezni és emlékeztetni.

Az általános és középisko-
lások által tervezett plakátokból 
és a forradalmi jeleneteket, tör-
ténelmi helyszíneket – például 
a Magyar Rádió épületét és az 
ottani eseményeket – megjelení-
tő makettekből készült kiállítás 
november 25-ig tekinthető meg 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
emeleti galériájában.

A pályaművekről Varga Fe-
renc, a közösségi ház általános 
igazgatóhelyettese elmondta, 
hogy a készítők életkorától füg-
gően két gondolati irányt lehetett 
megkülönböztetni.

– Amíg a legtöbb középiskolás 
inkább a számokkal „játszott”, 
addig az általános iskolások az 
események vizuális megjeleníté-
sére koncentráltak. érdekes volt 
látni, hogy miként gondolkod-
nak az 1956-os eseményekről 
azok a gyerekek, akiknek már a 
szülei sem rendelkeznek szemé-
lyes élményekkel a hatvan éve 
történtekről.

Az ünnepséget követően a Ne-
vesincs Színház előadta Pozsgai 
Zsolt Emlékpróba című darabját.

– Amíg a legtöbb középiskolás 
inkább a számokkal „játszott”, 
addig az általános iskolások az 
események vizuális megjeleníté-
sére koncentráltak. érdekes volt 
látni, hogy miként gondolkod-
nak az 1956-os eseményekről 
azok a gyerekek, akiknek már a 
szülei sem rendelkeznek szemé-
lyes élményekkel a hatvan éve 
történtekről.

Az ünnepséget követően 
a Nevesincs Színház előadta 
Pozsgai Zsolt Emlékpróba című 
darabját.

HőSÖK DIÁKSZEMMEL
 A szabadság ereje a fiatalokat is megihlette
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A képzések a Zsigmond Király Egye-
tem és a Felnőttképzők Szövetsége 
közreműködésével kerülnek kidolgo-
zásra és megtartásra a legkorszerűbb 
technológiával és táblagépekkel fel-
szerelt modern képzési központban. 
Az induló képzések a következők: 
Angol nyelvi készségfejlesztés, IT-
készségek fejlesztése, Stresszkezelő 
képesség fejlesztése, Projektmenedzs-
ment ismeretek és készségek fejlesz-
tése, építő- és anyagmozgató gép 
kezelője (OKJ), Speciális áruk szállít-

mányozója (OKJ). A jelentkezés során 
elsőbbséget biztosítunk a helyi lako-
soknak, ill. a helyi munkahellyel ren-
delkezőknek, a női munkavállalók-
nak, az 50. életévüket betöltötteknek, 
valamint a jelenleg GyES-en, GyED-
en lévőknek vagy abból frissen vissza-
térteknek. Jelentkezni a www.tud18.
hu honlapon lehet majd a „képzések” 
menüpontban, ahol az érdeklődők 
hamarosan a képzések pontos leírását 
is megtalálhatják majd, hogy kivá-
laszthassák a hozzájuk legjobban illő 

képzést kínálatunkból. Internetelérés 
hiányában a Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. Városház utcai ügy-
félszolgálati irodájához fordulhatnak 
az érdeklődők.

A projektről: Az önkormányzat 
nemrég indult, „A budapesti nemzet-
közi repülőtérre épülve a helyi gaz-
daságfejlesztés ösztönzése új mun-
kaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. 
kerületében és Vecsésen” elnevezésű, 
a Norvég Alap támogatásával meg-
valósuló projektje a reptérhez kötődő 
helyi foglalkoztatás ösztönzését cé-
lozza meg új és innovatív szolgálta-
tások bevezetésével. A projekt azt kí-
vánja elősegíteni, hogy a helyi lakosok 
helyben találhassanak munkát, illetve 
meg tudják őrizni jelenlegi munka-
helyüket: mindezzel a projekt a helyi 
munkanélküliség csökkentését céloz-
za meg a helyi lakosok kompetencia-
fejlesztésén keresztül.

INDULNAK A KéPZéSEK
A Norvég Alap által finanszírozott TUD18 Képzéskoordinációs Iroda

igaz beszéD 1956-ról 
Pais istván filozófiatörténész volt a Xviii. kerületi görög nemzeti-
ségi Önkormányzat vendége október 4-én a Kondor Béla Közösségi 
házban. Előadásának címe: igaz beszéd 1956-ról. A nagy terjedelmű, 
másfél órás előadást követően találtunk időt az 56-os események sű-
rítettebb formájú kibeszélésére is. 

november elejétől ún. előregisztráció keretében nyílik majd le-
hetőség jelentkezni az Önkormányzat 2016 decembere és 2017 
áprilisa közötti ingyenes, munkaerő-piaci felzárkóztatást segítő 
képzéseire, melyeknek az üllői út 317. szám alatti, norvég Alap 
által finanszírozott, frissen kialakított Képzéskoordinációs iroda 
épülete ad majd otthont. 

élŐvé váltAK 
A PlAKátoK
a forradalmi lyukas nem-
zeti zászlóból kitörő tank 
látható Szentirmai anna 
díjnyertes plakáttervén. 
a Szenczi molnár albert 
református Általános is-
kola idén végzett tanulója 
elmondta, hogy a magyar 
népet szimbolizáló, forra-
dalmárokat szállító harc-
kocsi az 1956-os hősök 
küzdelmére utal.

Az akkor 24 éves Pais István már majd-
nem végzett filozófus volt, így nem meg-
lepő a filozofikus indítás…

– „Az orvos a testet, a filozófus a lel-
ket gyógyítja”, adta útravalóként az ókori 
görög filozófus, Szókratész – idézte Pais 
István. – érdemes átgondolni Szókratész 
egy másik megállapítását is: „Minden-
ki hallja, hogy mit mondasz, a barátok 
meghallgatják, hogy mit mondasz, de a 
jó barát felfigyel arra is, amit nem mon-
dasz ki.” 

– Az, hogy egy göcseji parasztcsaládból 
származik, segítette-e az elmúlt 84 évben 
a filozófiatörténészi munkáját?

– Részben már a génjeimben hor-
doztam, ám a felnőtté válásom göcseji 
fészekben eltöltött időszaka is rátett egy 
lapáttal, hogy radikálisan, a hibáival és 
erényeivel együtt büszke legyek a ma-
gyarságomra. Csak a tények ismeretében 
vagyok hajlandó állást foglalni, bármiről 
legyen is szó. Higgadt, empatikus ember-
nek tartanak, ami segített az előadásaim-
ban és az oktatói munkámban.

– Ez a vezérfonal vezeti az 1956-os ese-
ményekre való visszaemlékezésében is? 

– A második világháború győztesei 
kegyetlenül felosztották maguk között a 
világot, és mint vesztes országnak nem 
volt beleszólásunk a döntésekbe. A negy-
venes évek közepétől visszaszivárogtak a 
tanácsköztársaság emlőjén felcseperedett 
Lenin-fiúk második generációjának kép-
viselői. Itt Rákosira, Gerőre, Farkasra, 
Révayra és hasonszőrű társaikra gondo-

lok. A szovjet megszálló csapatok ittléte 
segítette őket. Mint már ismert, nem na-
gyon válogattak az eszközökben.

– És jöttek a forró napok…
– 1956. október 22-én az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Lenin Intézet 
nevű kara már készült a másnapi nagy 
felvonulásra. Magam, mint végzős hall-
gató, igen gyorsan nemzetőrként és az 
említett kar forradalmi bizottságának 
alelnökeként kapcsolódtam be az esemé-
nyekbe. Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben a felvonulók tízezrei „csak” a 
sztálinista rendszer embertelen viszo-
nyainak felszámolását, egy elviselhetőbb 
szocialista rendszert követeltek. 

– Sokan Nyugatról várták a felmentő 
seregeket…

– Sajnos gyáva és demoralizáló üze-
netek jöttek Nyugatról. Amerika novem-
ber 2-án Belgrádon keresztül megüzente, 
hogy nem lépnek közbe. Gyávaságban 
számos európai ország is élen járt. A 
kinyilvánított „semlegességük” bátorí-
tásként hatott a sztálinista rendszerre. 
Szabad lett a gazda… Ezek a nyugati hí-
rek nem jutottak időben a forradalmárok 
tudomására, nem jött a nyugati segítség, 
a beavatkozás a forradalom mellett, így 
minden aljas eszköz bevethetővé vált. 
Minden álmunk füstté vált. Az „ember-
ségesebb” szocializmus, az úgynevezett 
kádári gulyáskommunizmus későbbi ki-
alakulását megelőzte a számtalan áldoza-
tot követelő bosszúhadjárat. 

Ê gönczöl András 
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8 Több száz fiatal mutatta be tánctudását a Lőrinci SportcsarnokbanKultúra

� tizenhárom 
tánccsoport 
csaknem 300 

résztvevője által hét 
stílusban előadott 
produkciók szerepel-
tek a 7. nemzetközi 
táncos fesztivál 
műsorán. az október 
22-én a lőrinci Sport-
csarnokban megtar-
tott táncos délutánon 
a néptánc, a balett, 
a dzsessztánc és 
más modern táncok 
mellett mazsorett- és 
egyéb különleges be-
mutatókat láthatott a 
szépszámú közönség.

Puskás AttilA   

Az idei rendezvényen nem volt 
külföldi fellépő, a nemzetközi 
jelleg azonban így is megvolt, 
azt a táncok stílusa adta meg. A 
hazai és erdélyi magyar néptán-
cok mellett megjelentek például 
a standard versenytáncok és a 
dzsesszbalett is. 

értéKet őrizneK
– Nagyon jó látni, hogy min-
denki eljött, aki jelezte a részvé-
telét – mondta Bereczky-Balázs 
Nikolett, aki a másik főszerve-
zővel, Szikes Péternével együtt 
nemcsak a kezdés előtti utolsó 
pillanatokig, hanem még a fellé-
pések közti szünetekben is leste 
a szereplők kívánságait, hogy 
mindenki tökéletesen tudjon a 
produkcióra összpontosítani, 
mindenki a legjobbját hozza. 

A táncfesztivált Galgóczy 
Zoltán alpolgármester nyitotta 
meg, aki rövid köszöntőjében 
kiemelte, hogy évről évre egyre 
több XVIII. kerületi táncos lép 
fel a rendezvényen.

– Ez örömteli, és ha egy kis 
túlzással is, de büszkén mond-
hatjuk, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre már-már „tánc-
nagyhatalomnak” számít. A 
most fellépők mellett elég csak 

az ezúttal hiányzókra, a Tébláb 
táncosaira, a Botafogo együt-
tesre vagy éppen a Kolibri tánc-
iskola növendékeire gondolni. 
Számos értékes műhely van a 
kerületben

Ahogy a program előzetesen 
ígérte, a sportcsarnokban nem 
volt hiány fergeteges táncbemu-
tatókból, színesebbnél színesebb 

fellépőruhákból, önfeledten vi-
dám gyermekarcokból, gyönyö-
rű zenékből és jó hangulatból.

A csoportos és egyéni 
mazsorettbemutató során kide-
rült, hogy a legtöbbünk számára 
csak a botpörgetésről ismert mű-
faj már sokkal több annál, mint 
hogy díszes ruhába öltözött lá-
nyok zeneszóra masíroznak, és a 

kezükben lévő botokkal figuráz-
nak. A tánc, a dzsesszbalett és 
a tornasport mozdulataiból álló 
összetett koreográfia ötvöződik 
a ritmikus gimnasztikából is-
mert kéziszer- gyakorlatokkal. 
Nemcsak tánc, hanem erőt és 
ügyességet próbáló sport is ez a 
műfaj.

Kiemelhetjük valamennyi 

hagyományőrző néptánccsoport 
bemutatóját, a Cseperedők vagy 
a Bényei Pántlika táncosainak 
fellépését, s meg kell említeni a 
„hazai pályán” mozgó Pl. Team 
Dance Stúdió és Dance City 
Center ritmusos zenére moz-
gó táncosainak a produkcióját 
is. Mind megannyi élmény volt 
ezen az októberi délutánon. 

A hetedik alkalommal meg-
szervezett fesztivál az eddigiek-
hez hasonlóan kitűnően szolgál-
ta a szervezők fő céljait: a tánc 
és a sokoldalú mozgás népsze-
rűsítését, a fellépők tapasztalat-
szerzését és a szakmai, sportba-
ráti kapcsolatok ápolását.  

NéptáNctól a
dzsesszbalettig
A tánc nyelvén szóltak a közönséghez
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Egy világközösség tagjainak nevezte 
egy korábbi nyilatkozatában a Téb-
láb Táncegyüttest megalapító Vörös 
Árpád azokat a fiatal vagy ma már 
középkorú embereket, akik a Téb-
láb Alapfokú Művészeti Iskola tagjai, 
vagy valaha azok voltak. Ennek két 
oka is van. Az egyik az, hogy bár az 
iskoláskorból kinövő, önálló életet 
kezdő téblábosok szétszóródtak a vi-
lágban, az iskola hangulatának, szel-
lemiségének köszönhetően folyama-
tosan tartják a kapcsolatot, népes élő 
közösséget alkotva. A másik az, hogy 
a Tébláb már huszonnégy éve szervez 
nemzetközi táncfesztivált, tehát ebben 
az értelemben egy táncos világközös-
ség középpontjában áll. – Különben 

pedig azért sem tudnál a kannán ját-
szani, mert a kannád nálam van. De 
ezt majd külön megbeszéljük. 

Vörös Árpád ezt már a Bókay-
kerti Szabadtéri Színpadon mondta 
tréfásan a Lashe Shave együttes ütő-
sének, aki épp azt a titkot osztotta 
meg a közönséggel, hogy a modern 
roma folkzenekarokban hogyan vál-
tották fel a tradicionális, egykor a sze-
génység miatt, kényszerből használt 
hangszereket – mint például a ceglédi 
kanna – az olyan korszerű eszközök, 
mint a szekrény nevű ütős instru-
mentum.

Ez a kis közjáték jól jellemezte a 
fesztivál hangulatát: közvetlen, csa-
ládias volt, mint mindig. A nézőté-

ren ülők túlnyomó többsége maga is 
táncos vagy hozzátartozó volt, ezért a 
gesztusok, a poénok egymásnak szól-
tak, mindenki értett mindent, nem 
okozott gondot, ha valakit felhívtak a 
színpadra közreműködni, vagy táncra 
invitálták a nézőtéren. Mégsem érez-
ték magukat kívülállónak azok sem, 
aki egyszerű érdeklődőként mentek 
el a rendezvényre, megragadta őket a 
kedves, spontán hangvétel.

A Tébláb-táncfesztivál három na-
pon át zajlott október 7. és 9. között. 
A pénteki és a szombati nap saját 
programsort kínált, előbb a Kon-
dor Béla Közösségi Házban, majd a 
Bókay-kertben, a vasárnap délutáni 
műsor pedig belecsavarodott a VI. 
Pestszentlőrinci Vasárnapi Vásári Vi-
gadalom eseménysorába: hagyomány 
ugyanis, hogy a vigadalom színpa-
di programját a Tébláb táncosainak 
előadása zárja, akik utána táncházat 
tartanak. 

A három nap alatt a Téblábon kí-
vül fellépett többek között a Bahorka 
Társulat, a Szenczi Molnár Albert 
Általános Iskola tánccsoportja és a 
Seríca zenekar.

Ê kerékgyártó györgy

A tébláb már huszonnégy 
éve szervez nemzetközi 
táncfesztivált, tehát ebben 
az értelemben egy táncos 
világközösség középpontjá-
ban áll.

ITT A SZEKRéNy, 
HOL A KANNA?
Kelta zene és roma folk is volt a Tébláb-fesztiválon
Közvetlen hangvétel, vidámság, önfeledt muzsikálás és tánc. Ezt 
és műfajok egész sorát kínálta október 7–9. között a XXiv. tébláb 
táncfesztivál.  

A tánC MindEnKié
a fesztivál évről évre le-
hetőséget ad olyan cso-
portok fellépésére is, 
amelyek tagjai a hétköz-
napi életben valamilyen 
testi vagy értelmi fogya-
tékosság miatt hátrány-
ból indulnak ép társaikkal 
szemben. a táncparket-
ten eltűnik ez a hátrány, 
amit ékesen bizonyított a 
napsugár anna amatőr 
zenei Jeltánc társulat és 
a roll dance csoport fel-
lépése. 
a jeltáncosok között si-
ket, down-kóros és értel-
mi fogyatékos táncosok 
jelbeszéddel és mozgás-
sal kísérnek különböző 
stílusú dalokat, illetve 
játsszák el azok tartal-
mát. a kerekes székes 
és ép táncosok alkotta 
párokból álló roll dance 
pedig a különleges kore-
ográfiának köszönhetően 
minden alkalommal a kö-
zönség egyik kedvence.

Az ötletes tervezés és a kivitelezés során 
a pálya elkészítői kihasználták az udvar 
adottságait. Az eredeti járdaszakaszok 
szinte kínálták a játszóeszközök körül, 
illetve azok között elhaladó, közleke-
dési táblákkal felszerelt mini KRESZ-
park kialakítását. Szülői segítséggel 
szépült meg a minikörforgalom, amely-
nek a közepére virágokat ültettek, és az 
aszfaltutak széleinek füvesítése is a szü-
lők önkéntes munkájával valósult meg. 

– Régóta szerettük volna jobban ki-
használni az udvar remek adottságait. 
Nem lehet elég korán elkezdeni az is-
merkedést a közlekedés szabályaival, 
hiszen ahogy kilépünk a ház kapuján, 
rögtön a gyalogos, a kerékpáros, az au-
tós vagy éppen a tömegközlekedés for-
gatagában találjuk magunkat – mondta 
az átadón Szakács Tímea óvodavezető. 
– Mindig is fontosnak tartottuk, hogy 
a gyerekek védett környezetben ismer-

kedjenek meg a közlekedés szabályaival. 
Egyben változatosabbá vált a szabadban 
eltöltött játékidő.

A Bóbita óvoda KRESZ-pályáját 
Kucsák László országgyűlési képviselő 
és Galgóczy Zoltán alpolgármester adta 
át október 21-én. Mindketten kiemel-
ték, hogy a másfél millió forintos beru-
házás nem jöhetett volna létre a szülők 
segítsége nélkül. 

– Összefogás eredménye ez a tanu-
lópálya. Az óvodának van egy jól mű-
ködő alapítványa, amelyet a szülők tá-
mogatnak, és ennek révén az alapítvány 
300 ezer forinttal tudott hozzájárulni 
az udvar fejlesztéséhez. A fennmaradó 
összeget az önkormányzat tette hozzá. 
Az óvodásoknak nagy élményt ad ez a 
pálya, és szinte észrevétlenül tanulják 
meg, hogyan kell biztonságosan közle-
kedni az utakon. Amikor majd iskolába 
mennek, nem fog fejtörést okozni nekik, 
hogy mit jelent egy-egy tábla, és hogyan 
kell például a zebrán biztonságosan át-
kelni – mondta Galgóczy Zoltán.

Kucsák László arról is beszélt, hogy 
minél korábban kezdik a gyerekek meg-
tanulni a közlekedési szabályokat, an-
nál biztonságosabban fognak mozogni 
az utcán, a valós helyzetekben.

– Jó dolog, hogy játékos formában, 
lépésről lépésre sajátíthatják el itt a leg-
fontosabb tudnivalókat. Külön örülök 
annak, hogy a Havanna-lakótelep szívé-
ben készült el ez a pálya, mivel itt sok 
ember él, sok az autó, nagy a forgalom, 
így már most, a mindennapokban van 
hol hasznosítani a megszerzett tudást.

Ê P. A. 

Mini KRESZ-paRK 
a BóBita oviBan
Az udvar meglévő járdafelületeinek felhasználásával és egy új sza-
kasz hozzáépítésével a biztonságos közlekedés megtanulását segítő 
KrEsZ-pálya készült a havanna-lakótelepen lévő Bóbita óvodában.
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�hiszünk a 
hagyományos 
magyar termé-

kekben – fogalma-
zott Pethő Ágota, 
a Pestszentlőrinci 
vasárnapi vásári 
vigadalmat szerve-
ző zöld Sorompó 
egyesület elnöke a 
vásár megnyitóján. 
az esemény célja 
a hagyományőrzés 
mellett már hat éve 
az, hogy a kézmű-
ves termékek köz-
vetlenül juthassanak 
el a vásárlókhoz.

kErékgyártó györgy  

Volt valami megrendítő abban, 
hogy amint a hivatalos megnyitó 
elején fellépő, Mohai Tibor kar-
nagy vezette Sonore Vegyeskar 
belekezdett a Himnuszba, más-
fél percre megállt a Bókay-kert 
nyüzsgése: az árusok erre a rö-
vid időre szüneteltették termé-
keik értékesítését, az asztaloknál 
evők-ivók felálltak, és mindenki 
elcsendesedett egy kissé. Aztán 
folyt tovább a vásári zsibongás. 
Itt mindkettő természetes: a 
tiszteletadás és a mulatság is.

élő haGyomÁnyt
Hatodik éve rendezi meg a 
pestszentlőrinci illetőségű Zöld 
Sorompó Egyesület az önkor-
mányzat támogatásával október 
elején a Pestszentlőrinci Vasár-
napi Vásári Vigadalmat, amelyet 
idén október 9-én tartottak a 
Bókay-kertben. Pethő Ágota, az 
egyesület elnöke többször meg-
fogalmazta már a Városképnek: 
az esemény célja rendületlenül 
ugyanaz: megidézni a hajdani 
falusi vásárok hangulatát. Szó 
sincs azonban arról, hogy va-
lamiféle skanzen vagy néprajzi 
múzeum költözne ilyenkor a 
parkba. 

A keretek az elmúlt másfél-
kétszáz évet idézik, de tartalmi 

szempontból a vigadalom az 
élő hagyomány tere. Aktív tán-
cosok, mesemondók, népzené-
szek, lovas íjászok, barantások 
mutatják meg, mit tudnak – 
ahogy idén is a Tébláb Alapfo-
kú Művészeti Iskola táncosai, a 
Görömbő Kompánia zenészei 
és mesemondója, a Béri Balogh 
Ádám Baranta Csapat harco-
sai, a Kassai Lovasíjász Iskola 
Endzsel törzsének tagjai.

A részt vevő kézművesek pe-

dig a tradícióban gyökerező, de 
a modern ízlésnek megfelelő ter-
mékeket tesznek a pultra: a fafa-
ragások és a fémműves termékek 
mellett ott vannak a kreatív pár-
nák, sapkák, a finom kolbászok, 
sajtok és méz mellett pedig már 
megtalálható a savanyított fürj-
tojás, a chilikrém és sok más kü-
lönlegesség is. Amit tehát itt kap 
a nézelődő, a vásárló, az nem 
a régi világ utánzata, hanem a 
klasszikus értékek megjelenése 

a modern életformában. Nyil-
ván ezért érzik a XVIII. kerület 
lakosai mindinkább magukénak 
a rendezvényt, és töltik meg szé-
pen a Bókay-kertet a családok a 
nap folyamán.

KuruC —laBanC 
meGBéKéléS
Pethő Ágota is úgy fogalmazott 
a megnyitóbeszédében, hogy a 
rendezvény sikere minden bi-

zonnyal a célkitűzésében van.
– Hiszünk a magyarságban, 

hiszünk a jó minőségű magyar 
termékekben – mondta egysze-
rűen.

Ughy Attila, az esemény 
fővédnöke pedig a hagyomá-
nyokról beszélt. A polgármester 
– tőle szokatlanul – kalapban és 
stájer öltözetben jelent meg.

– Ennek a rendezvénynek 
fontos vállalása a hagyomá-
nyok őrzése – mondta. – Hadd 

áruljam el önöknek, hogy az én 
családom egyik ága tiroli–stájer 
származású, és amikor pár éve 
a rokonoknál jártam, elmond-
ták, ott az a szokás, hogy az 
emberek népviseletben mennek 
a vasárnapi istentiszteletre vagy 
misére. és mint rokont, kértek, 
hogy kövessem a példájukat. Az 
ő tiszteletükre öltöztem ma így. 

Ughy Attila aztán gyorsan 
hozzátette:

 – Megígérem, hogy legkö-
zelebb nyugat-magyarországi 
rokonaim előtt tisztelegve az ő 
viseletüket öltöm fel. Remélem, 
ezzel sikerül elejét vennem egy 
kuruc–labanc vitának.

A vásárnak a barantások és a 
Tébláb táncosai adtak keretet: az 
események délelőtt ostormenet-
tel kezdődtek, este táncházzal 
zárultak. A déli megnyitón a ró-
mai katolikus, az evangélikus és 
a református egyház képviselői 
közösen áldották meg a vásáro-
zókat.

Vigadalom Volt
Vásártérré változott október 9-én a Bókay-kert 
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A szomszédos Lőrinci Sportcsar-
nokban gyülekeztek az ünneplők 
szeptember 14-én délután, hogy 
egy színvonalas gálán emlékez-
zenek meg az országos hírű in-
tézmény fennállásának 30. évfor-
dulójáról. A gimnázium egykori 
diákja, Kéri Kitty színművésznő 
adta elő a névadó Karinthy Fri-
gyes egyik legismertebb versét, az 
Előszót, majd Hutai László igaz-
gató mondott köszöntőt:

– Az a csapat, tanárok, diá-

kok, szülők és az iskola vezetése, 
amely létrehozta, megalapozta és 
megszilárdította a Karinthy nim-
buszát, mindent elsöprő lelkese-
déssel építette fel azt a fogalmat, 
modern szóval élve „brandet”, 
amit most Karinthy Frigyes Gim-
náziumnak nevezünk. Ez az isko-
la mára a legjobb hazai két taní-
tási nyelvű gimnázium lett, míg 
az összes középfokú intézményt 
figyelembe véve az előkelő tizen-
egyedik!  Ezekre az eredménye-
inkre nagyon büszkék vagyunk, 
de büszkeségre adhat okot az is, 
hogy a hosszú évek alatt számos 
program, kezdeményezés, innová-
ció született, amelyre felfigyelt az 
országos és a nemzetközi szakma 
egyaránt. Zászlóshajónk, az an-
gol két tanítási nyelvű tagozat dr. 
Bognár Anikó tagozatvezető szár-
nyai alatt és számtalan kiváló, lel-
kes angolos kolléga bábáskodása 
mellett vált szinte minden magyar 
két tannyelvű iskola mintaképévé. 
Köszönöm mindenkinek a segít-
séget, s további sikereket kívánok 
a kollégáknak és a diákoknak!

Az igazgató ezt követően okle-
velet és ajándékot adott át azoknak 
a dolgozóknak, akik harminc éve 
tartoznak a gimnázium köteléké-
be. Többen szót kaptak az öregdi-
ákok nevében, majd a tanítványok 
vidám zenés műsora zárta a gálát 
a sportcsarnokban. A program az 
iskolában folytatódott, az alapító 
igazgató, Hartai Sándor emlék-
táblájának a felavatásával.

Ê temesi lászló

hArtAi sándor 
doMBorMűvE
nádasdi Mihály kerületi 
szobrászművész mintáz-
ta meg a nagy tekintélyű 
alapító igazgató dom-
borművét, amelyet az 
özveggyel hutai lászló 
jelenlegi igazgató leple-
zett le ezekkel a szavak-
kal:
– hartai sándor nem 
egyszerűen vezetője volt 
az iskolánknak, hanem 
esszenciája is annak, 
amit ma „karinthys élet-
érzésnek” nevezünk. Egy 
olyan belső hangulatot, 
családias légkört, ugyan-
akkor motivált, rendkívül 
kreatív munkastílust 
sikerült megalapoznia 
ebben az intézményben, 
amely csak a legjobb 
iskolák sajátja.

HARMINCéVES 
A KARINTHy
A legendás igazgatójára is emlékezett a gimnázium 

A vidám hangulatú vásárra idén is több ezren voltak kíváncsiak

Az ünnepi gálán két óra alatt is átélhettük azt a „ka-
rinthys” életérzést, amiről a harminc év mesél, aminek 
csodájára járt és jár országszerte a pedagógusszakma. 
A pestszentlőrinci Karinthy Frigyes gimnáziumot ép-
pen három évtizede alapították, és azóta a középisko-
lák élbolyában tartják számon az eredményei alapján. 
Köszönhető ez többek között az alapító igazgató hartai 
sándornak, aki immár a tanári szoba melletti falon fel-
avatott emléktábláról mosolyog.

Szeretik a fügét? Én nagyon! Kislánykoromban a kertünkben volt egy 
hatalmas fügebokor, ami kétszer is termett egy évben. Ezt úgy mond-
tam, mintha más fügebokor nem teremne, csak a mienk, pedig a füge 
mindenütt ilyen „szorgalmas”, még a mi éghajlatunkon is, ahol nem is 

őshonos. Nyugat-Ázsia és a Földközi-tenger vidéke adta ezt a remek gyümölcsöt 
a világnak, de az amerikai kontinensre például csak az 1500-as években jutott 
el, a spanyol hódítókkal. No, legalább vittek is valamit (nem csak hoztak) már-
mint a „spanyol betegségen” kívül, amit annak idején a nápolyiak még „francia 
betegségként”, a törökök meg „keresztény kórként” ismerhettek meg.  Jólne-
veltségem tiltja, hogy nevén nevezzem… Az én korosztályom már az iskolában is 
sokat forgatta a Bibliát, így aztán azt is tudom, hogy a szent szövegekben a füge 
a cédrus után a második legtöbbet emlegetett gyümölcs. A bibliai tájakon akár 
hat méter magasra is megnő, kellemes árnyékot ad, jó megpihenni alatta, csak 
Jézus mondott kemény szavakat a nem termő fügefáról. A mi fánk, nem is tudom 
pontosan, de talán háromméteres is megvolt, ami ezen a tájon afféle rekordnak 
számított. Viszont jó, ha tudjátok, hogy „szakmai szemmel” a füge lényegében 
nem is gyümölcs, hanem úgynevezett összetett termés (latin nevén syconium) – 
a virág és a magvak együtt fejlődnek benne, ami jól látszik, amikor megnyitjuk 
a héját. Hogy ez egyike a legősibb kultúrnövényeknek, azt onnan tudom, hogy 
a neten böngészgetve láttam: a Jordán völgyében 2006-ban végzett régészeti 
feltárások igazolták, hogy a füge, vagyis a ficus carica (igazán nem felvágásból 
mondom a latin nevét is! – jó, kicsit azért is) legalább 11 ezer éves. Még valami-
kor szeptemberben egy alkalmi utcai árus mintha éppen akkorit akart volna rám 
sózni – legalábbis az állaga már olyan volt. Szerencsére én aztán tudom, hogy 
milyen az igazi füge! Ezért igencsak válogatós vagyok. És azt is pontosan tudom, 
hogy hogyan kell tárolni, és meddig lehet fogyasztani. Azt meg pláne, hogy mi 
mindent lehet belőle varázsolni a konyhában. Főként süteményeket, de még 
milyeneket! Lelkecskéim, van nekem egy olyan receptkönyvem, de olyan… még 
a nagymamám kezdte vezetni! Egyszer szívesen megosztom veletek is. Addig is, 
vagyis most csak annyit, hogy a füge ősszel a legfinomabb, a legédesebb. Viszont 
mindig roppant egészséges, tele van mindenféle vitaminokkal – B, K –, kitűnő 
antioxidáns, ha rágcsálod vagy gargarizálsz vele, mindig üde lesz a leheleted, 
hasznos gyógyszer vesekőre, különféle bőrproblémákra, jó a cukorbetegségre, 
a csontokra, a bárányhimlőre, torokfájásra, de még fogyókúrára is használatos 
(bizonyos, hm, vágyak felkeltéséről szeméremből nem is beszélek). De mindezt 
hagyjuk is – legyen elég csak annyi, hogy a füge egy bomba jó vitaminbomba, és 
persze nagyon-nagyon finom!

EMMA NéNi kosArA 

Ősszel legédesebb a füge
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A víz ecsettel 
A Xv. Magyar Festészet napja rendez-
vénysorozat keretében vÍZ, az univer-
zális éltetőelem címmel nyílt kiállítás 
október 17-én a Kondor Béla Közössé-
gi házban.  

Civil kezdeményezésre, néhány lelkes művész 
erőfeszítései nyomán 2002 óta rendszeresen 
tisztelgünk a magyar festészet előtt, amelynek 
napját október 18-ra, a festők védőszentjének 
számító Szent Lukács névnapjára tűzték ki. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2004-ben kap-
csolódott be az országos rendezvénysorozatba, 
a helyi művészek azóta készülnek kiállítással e 
jeles napra. 

A VíZ, az univerzális éltetőelem című tárlat 
megnyitóján Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla 
Közösségi Ház vezetője üdvözölte a vendégeket, 
majd Kucsák László országgyűlési képviselő 
mondott köszöntőt. A kiállítást Hermik László 
művészeti író, a Ludwig Múzeum osztályveze-
tője nyitotta meg. 

– A víz teszi lehetővé az életet a földön. Az 
emberi magzatot víz védi az anyaméhben, 
testünknek több mint hetven százaléka víz – 
mondta Árvay Zolta képzőművész, a kiállítás 
egyik kurátora. – A vízhez szükségünk van az 
ételeinkhez, a tisztálkodáshoz, a gyógyulás-
hoz, a megszenteléshez, a terméshez, egyszóval 
az élethez. A víz érintése kellemes, felpezsdít, 
megtisztít, szomjat olt, és szemnek, léleknek is 
gyönyörűség a patakok, tavak, folyók, tengerek, 
óceánok látványa. Ha szűkében vagyunk a víz-
nek, az rémisztő, s ha túl sok, az is… 

A művészek a maguk eszközeivel tudják fel-
hívni a figyelmet a víz fontosságára. A festészet 
napjához kapcsolódó kiállításra húsz helyi, il-
letve kerületi kötődésű művész hozta el a témá-
ba vágó alkotásait a közösségi házba.  

A tárlat kurátora Árvay Zola mellett Huller 
Ágoston képzőművész volt. A november 4-ig 
megtekinthető kiállítás megnyitóján Nagy Csa-
ba zongoraművész, a Dohnányi Ernő Zeneisko-
la tanára működött közre. 

Ê Fülep E.

„A víz a 
leglágyabb…”
Őrizzük élő vizeinket címmel nyílt kiál-
lítás október 18-án a városháza galé-
riában. 

Kerületünk, ahol a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének nyilvántartása szerint 
közel száz alkotóművész él, és csaknem ugyan-
ennyi rajztanár dolgozik, tizenhárom éve kap-
csolódott be a Magyar Festészet Napja országos 
rendezvénysorozatba. 

A Kondor Béla Közösségi Házba és a Város-
háza Galériába meghirdetett festészetnapi tár-
latra idén a víz témakörében készítettek a mű-
vészek képeket.

A Városháza Galériában az őrizzük élő vi-
zeinket című kiállítás megnyitóján Császár Bíró 
Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője, 
az est háziasszonya köszöntötte a vendégeket, 
majd Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta 
meg a tárlatot. Huszonnyolc kerületi művész 
hozta el az alkotásait, akik közül többnek a kö-
zösségi házban rendezett kiállításon is szerepel 
a munkája. 

– A kerületi képzőművészek rendszeresen 
megörvendeztetnek minket szebbnél szebb és 
remek tematikájú kiállításokkal – mondta az 
alpolgármester. – Néhány hónapja a kenyér 
volt az alkotói téma, most pedig a víz. Víz nél-
kül nincs élet, ezzel ősidők óta tisztában van az 
emberiség. A víz szentsége és tisztelete minden 
kultúrában megtalálható, és számos szimboli-
kus jelentés is kapcsolódik hozzá. A víz állan-
dó körforgása a természet rendjének, az örök 
visszatérésnek a szimbóluma. A víz a kitartás 
mintaképe is. Ahogy Lao-ce mondja: A víz a 
leglágyabb, mégis kivájja a követ. 

Hazánk bővelkedik vízben, de a jövőre is kell 
gondolnunk, ezért őriznünk kell élő vizeinket. 
E gondolat jegyében ajánlotta a kiállítást a kö-
zönségnek az alpolgármester.

Az október 28-ig megtekinthető tárlat kurá-
tora Árvay Zolta képzőművész volt. A megnyi-
tón a Duo Contours működött közre.

Ê F. E.

A festészet 
bűvöletében
A Pátria Páholy Buczkó imre személyé-
ben várt vendéget október 5-én. tech-
nikai okok miatt nem a meghirdetett 
helyszínen, a városháza-díszteremben, 
hanem a gombás étteremben fogadták 
a mérnök-festőművészt és az érdeklő-
dőket. A hangulatos különterem intimi-
tást adott a beszélgetésnek. 

A Pátria Páholy elnöke, Mester László köszön-
tőszavaiból kitetszett a régi barát és barátság 
tisztelete. Sokak által ismert a szülői intelem: 
„Fiam, legyen a kezedben egy tisztességes szak-
ma, egyetemi diploma, és ha marad energiád, 
akkor élhetsz a hobbidnak is!” Buczkó Imre 
olyan komolyan vette az apai intelmet, hogy 
előbb műszaki technikumban, majd a Műsza-
ki Egyetemen találta magát. Visszaemlékezését 
mégis a festészetben nagyon fiatalon megtett 
első lépéseivel kezdte: 

– A képzőművészet iránti érdeklődésem, 
ha áttételesen is, de édesapámnak is köszön-
hető. Egyszer egy huszárról mesélt, s nekem 
nem kellett több, az egész történetet vízfesték-
kel megfestettem. Akkor kaptam az első löke-
tet. A műszaki karrierem a sors és a szerencse 
segítségével Kisvárdán kezdődött. Az ottani 
technikum kiváló tanárai, mesterei segítségével 
megszerettem a járműgyártás tudományát, és 
ugyebár, ha valamit szeretünk, azt tisztessége-
sen meg is tanuljuk. A Ganz-Mávagnál eltöltött 
szép és hasznos időszakot követően a Ferihegyi 
repülőtér kínált sokrétű és izgalmas feladatot. 
Elfogadtam. Üzemeltetési főmérnökként talált 
rám a nyugdíjaskor.

Vajon összeegyeztethető-e a szakmai fegye-
lem és a művészemberekre jellemző alkotói 
szárnyalás? 

– Talán nem sokan tudják, de a festészet is 
gyakran elvárja a fegyelmet. Saját tapasztalata-
im alapján ezt a fegyelmet az akvarellek igény-
lik a legjobban.

Ê g. A.

Nyolcvan éve 
történt
Az országos Könyvtári napok kereté-
ben Pestszentlőrinc megyei várossá 
válásáról tartott előadást téglás tiva-
dar helytörténész október 3-án a lő-
rinci nagykönyvtárban. 

Pestszentlőrinc 1873-tól 1909-ig Kispesthez tar-
tozott közigazgatásilag. A különválás folyamata 
1907-ben indult el, s Pestszentlőrinc 1910-ben 
önálló nagyközséggé alakult. 

A lőrinci lokálpatrióták büszkén emlegették, 
hogy településük 30 ezer lakosával Magyaror-
szág legnépesebb nagyközsége, és egy fillér adó-
sága sincs. 

Kispest 1928-ban indítványozta, hogy csa-
tolják vissza hozzá Lőrincet. Ez és egyéb szo-
rító tényezők a várossá válásra ösztökélték a 
települést. A várossá alakulást azonban több 
váratlan esemény zavarta meg. Kirobbant 
a gazdasági világválság, Kuszenda Lajos, a 
község főjegyzője és munkatársai parcellá-
zási botrányba keveredtek. A zavaros ügyek 
tisztázására a vármegye dr. Balogh Géza fő-
ügyészt bízta meg a főjegyzői feladatokkal. 
Kispest számára létkérdés volt, hogy 
Pestszentlőrinc bizonyos területeket visszaad-
jon neki megyei várossá alakulása előtt. A kö-
vetelés elől nem lehetett kibújni: nem az volt 
a kérdés, hogy Lőrinc átad-e területet, hanem 
az, hogy mennyit. Kispest az 1000 holdas kö-
vetelésére 220-230 holdas választ kapott, amit 
kénytelen-kelletlen elfogadott, s véglegesen le-
mondott területi igényéről, egyesítési tervéről. 
1932-ben Pest vármegye közgyűlése is tel-
jesíthetőnek találta Pestszentlőrinc kérését, 
ám a belügyminiszter nem támogatta az elő-
terjesztést.  A közgyűlés később újból kérel-
mezte a község várossá alakulását, ezúttal 
sikerrel: Pestszentlőrinc nagyközség 1936. ja-
nuár elsejével megyei várossá alakulhatott.  
1936. január 4-én a három pályázó közül közfel-
kiáltással dr. Balogh Gézát választották a város 
első polgármesterévé. A testület 44 választott és 
44 virilista, vagyis a legtöbb adót fizető képvise-
lőből tevődött össze. 

Ê Fülep E.

A Borostyáné lett a kupa
A somogyi lászló szociális szolgálat hagyományteremtő szándékkal Őszikék elne-
vezésű vándorkupát szervezett a kerületi nyugdíjasklubokkal közösen.

Már napokkal korábban lelkesen készültek a 
Somogyi szolgálat munkatársai, gondozottjai 
és a kerületi nyugdíjasklubok tagjai a nagy ese-
ményre. Feldíszítették az udvaron állított sátrat, 
s mindent megtettek, hogy jól sikerüljön a ren-
dezvény.  

A vendégeket Bálint Ramónának, a Somogyi 
László Szociális Szolgálat vezetőjének üdvözlő 
szavait követően Kucsák László országgyűlési 
képviselő és Dömötör István alpolgármester kö-
szöntötte, majd Mihály Mária, a szolgálat nappa-
li ellátási vezetője ismertette a programot.

– Hagyományteremtő szándékkal nemcsak 
az intézmény ellátottjainak szerveztük meg az 
őszikék vándorkupát, hanem a kerületi nyugdí-
jasklubok tagságának is – mondta Bálint Ramó-
na. – A megmérettetés résztvevőinek otthon sü-
teményt kellett összeállítaniuk, amit a szolgálat 
kemencéjében sütöttek ki. Második feladatként 
agyagból kellett alkotniuk, harmadikként kap-

tak egy-egy ládát, amelyben természetes anya-
gok voltak, ebből kellett asztaldíszt készíteniük. 
Negyedikként szellemi totót kellett kitölteniük a 
versenyzőknek. 

A vándorkupát a Borostyán szolgálat nappali 
ellátottai nyerték el, s őrizhetik egy évig, a kö-
zönségdíjat pedig a Somogyi csapata kapta. 

Azonban senkinek nem kellett üres kézzel ha-
zatérnie, ugyanis minden résztvevő emléktáblát 
kapott. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány pe-
dig minden klubnak kézműves foglalkozást aján-
lott fel, amihez az alapítvány adja a kellékeket. 

Természetesen nemcsak a versenyről szólt a 
nap, színes műsorról is gondoskodtak a szerve-
zők. Elsőként a Somogyi László Szociális Szol-
gálat munkatársai adtak műsort, majd felléptek 
többek között a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
gondozottjai.

Ê F. E. 

A szépkorúakat és az önkormányzat képvise-
lőit a XVIII. kerületi Nyugdíjas érdekvédelmi 
Egyesület (NyéVE) elnöke, Freyberger László 
köszöntötte:

– Egyesületünk 1990-ben alakult, azóta az 
egyik legnagyobb civil szervezet lett a kerület-
ben, és bízom abban, hogy a NyéVE jól csengő 
márkanévvé vált. Nálunk megtalálhatja a helyét 
a családos és az egyedül élő nyugdíjas egyaránt, 
az is, aki csak barátokra vágyik.

Az elnök felsorolta mindazokat a lehető-
ségeket, szakköröket, programokat, amelyek 
még szebbé, vonzóbbá teszik az egyesületi éle-
tet, majd oklevelet adott át a jubiláló tagoknak, 
köztük a legidősebbeknek, a 96 éves Czakó Já-
nosnak és a húgának, a 93 éves Wild Ferencné 
Czakó Rozáliának, akik negyedszázada tagok. 
Rozi nénit még egy öröm érte a délután folya-
mán: a tombolán megnyerte az egyik főnyere-
ményt, egy értékes ajándékcsomagot.

Többek között ezekkel a szavakkal köszön-
tötte a kerület nyugdíjasait Szarvas Attila alpol-
gármester:

– Az idősek világnapján hagyomány, hogy 
kifejezzük a megbecsülésünket, hálánkat, tisz-
teletünket és szeretetünket az idősek iránt. 
Gyökerünk belefonódik szüleink, nagyszüleink 
generációjának gyökérzetébe, tőlük tanultunk 
élni, látni, munkálkodni, szeretni. Önök építet-

ték számunkra azt a jelent, amelyben a mi ge-
nerációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapoz-
hatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök 
példájából meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. 
így épül, erősödik a nemzetünk nemzedékről 
nemzedékre.

Kucsák László országgyűlési képviselő meg-
említette a köszöntőjében, hogy édesanyja ak-
kor ment nyugdíjba, amikor a NyéVE megala-
kult.

– Örölünk, hogy az egyesületük évről évre 
színvonalas programokkal hívja fel magára a fi-
gyelmet, és hogy életet adnak az éveknek, ahogy 
azt annak idején az életet az éveknek című nép-
szerű tévéműsorban is láthattuk – tette hozzá. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester és Kőhal-
mi Pál, a NyéVE örökös elnöke is jelen volt a 
nyugdíjasok vidám zenés délutánján, amelyen a 
próza után a zenéé és az éneké volt a főszerep. 
Akárcsak a múlt évben, Forgács Gábor humo-
rista vezette a műsort, rajta kívül a nótáról, a 
táncdalról és az operettről Szóka Júlia, S. Nagy 
Zsuzsa, Berentei Péter, Lovay László és Csáki Ti-
bor gondoskodott. A műsor végén a nyugdíja-
sok a művészekkel együtt énekelték a Szeressük 
egymást gyerekek című örökzöld slágert. 

Az egyesület a céljának megfelelően ezen a 
délutánon is összefogta a szépkorúakat.

Ê temesi lászló

Nemzedékről nemzedékre 
erősödő nemzet
hagyomány az idősek világnapján, hogy a lőrinci sportcsarnokban zenés délutá-
non szórakoznak a kerület nyugdíjasai, akiket az önkormányzat vezetői is köszön-
tenek. Az idén október 9-én is legalább háromszázan élvezték a háromórás vidám 
műsort, amely tombolával zárult.
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Kitűnően 
érettségiztek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata immár tizedik alkalommal 
köszöntötte a kerületben kitűnően 
érettségizett diákokat. A 2016-ban vég-
zett kiválóságokat a K5 kultbisztróban 
látták vendégül október 17-én. 

Ötven diák számára ez a délután nem egy túl-
élendő hétfőt jelentett. Harminchárom leány 
és tizenhét fiatalember előtt emeltünk kalapot. 
A dicsőségben három gimnázium osztozott. A 
pálmát ismét a Karinthy Frigyes Gimnázium 
vitte el. 

Kovács Imre igazgatóhelyettes azonnali ma-
gyarázattal is szolgált:

– Hát, ezt mi így szoktuk csinálni! Országos 
viszonylatban mint két tannyelű gimnázium az 
első, mint „sima” gimnázium a tizenegyedik 
helyen állunk. Kijutott a sikerből a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Gimnáziumnak és a Felnőttek 
Gimnáziumának is. Ughy Attila polgármester 
köszöntőjében gratulált az elért kiváló tanul-
mányi eredményekhez, majd reményének adott 
hangot: 

– Bármerre is vinné önöket a sors, bármilyen 
hivatást is választanak, kerületünk visszavárja 
önöket. Legyen ez köldökzsinór, egy olyan erős 
kötödés, amelyre mindannyian nagyon büszkék 
lehetünk.

Nem lehet szó nélkül elmenni egy, a Felnőt-
tek Gimnáziumában kitűnően érettségizett, 
meglett férfiember példája mellett. Negyvenva-
lahány évesen munka és három gyermek mellett 
szakított időt a kitartó, szorgalmas tanulásra. 

A jutalmakat Ughy Attila mellett Galgóczy 
Zoltán alpolgármester és dr. Molnár Ildikó cím-
zetes főjegyző nyújtotta át a kitűnően érettségi-
zőknek. Kattantak a fényképezőgépek, koccan-
tak a pezsgős poharak, és az ünnepség a lassan 
baráti zsongássá alakuló állófogadással zárult. 

g. A.

A képzelet 
szárnyán
Repülős kerület a miénk – minden itt élő tud-
ja, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre ezer 
szállal kötődik a magyar polgári repüléshez. 
A repülőtéren dolgozók és az egykori Malév 
munkatársai százával, ezrével találtak otthonra 
itt. Szinte nincs is olyan család, amelyiknek ne 
lenne legalább egy olyan tagja, aki a reptérhez 
kapcsolódó munkát végzett vagy végez. Ezért 
tartotta fontosnak a Tomory Lajos Múzeum a 
közelmúltban, hogy kiállítótermet alakítson ki 
a Köki Terminál II. emeletén (253. számú üz-
lethelyiség), hogy ott a magyar polgári repülés 
történetét bemutató állandó kiállítást hozzon 
létre. Bármikor besétálhat oda bárki, hogy egy 
kicsit visszaálmodja magát abba az időszakba, 
amikor még Malév-gépek indultak Ferihegyről 
a világ számos országába.

A helytörténeti gyűjtemény munkatársai a 
kiállítások szervezése mellett múzeumpedagó-
giával is foglalkoznak, ezért fontosnak tartot-
ták, hogy ezt a kiállítóteret is használják ilyen 
célra. Ennek jegyében október 8-án A képzelet 
szárnyán címmel rendeztek családi játszónapot 
a Köki Terminálban. A játékos cím elárulja: a 
nap középpontjában a repülés állt, ám ezút-
tal képzeletre, ötletességre és kreativitásra volt 
szükség ahhoz, hogy a résztvevők a repülés vi-
lágába kalandozzanak. Akik eljöttek, hétköz-
napi eszközök – kartonok, festékek, ragasztók 
– segítségével készítették el a repüléshez szük-
séges eszközök makettjeit. 

Ê k. gy.

Tök jó buli…
Jól sikerült az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület által harmadik alkalom-
mal megszervezett tökfesztivál. néz-
zük, mi is történt október 16-án a 
pestszentimrei hősök terén.

A főbejáratnál egy frakkba öltöztetett „tökfej” 
fogadta a nagyrészt gyermekkorú látogatókat. 
Egy kísérő apuka véleménye szerint a tökfesz-
tivál programjai alatt két boldog gyermek kezét 
foghatta. Felnőtt létére maga is élvezte a pro-
dukciókat, és a számtalan mosolygó apróság 
látványa jó hatással volt a gyermekeire is. 

– Kell ennél több? – mondta búcsúzóul. 
Tekintsük át a műsorkínálatot. A rendez-

vényt néptánccal nyitották imrei ovisok, akik 
Újvári Jutkának, a tökfesztivál műsorvezető-
jének a kérésére egyenként be is mutatkoztak. 
A Tébláb táncosai most is hozták a tőlük meg-
szokott magas színvonalat. Moha bácsi egyórás 
bohócszáma az interaktivitás iskolapéldája volt. 
Akár hiszik, akár nem, egy másodperc sem telt 
el néma csendben. 

A Tatay Színház bábelőadását ki tátott száj-
jal, ki tágra nyílt szemmel, ki kommentálva 
figyelte. A színpadtól néhány lépésre Csákiné 
Dudányi Mónika fajátékai a régmúltat idézték. 
A következő asztalnál a mézeskalács-készítés 
és -díszítés titkait leshették el a látogatók. Nem 
árulunk el nagy titkot azzal, hogy a piros szí-
vecske volt a sláger. A tökfesztivált a Buborék 
együttes koncertje zárta. A rendezvény fellépői, 
látogatói nagyrészt helyi lakosok voltak, így 
nyilvánvalóvá vált, hogy tökfesztiválügyben is 
számítani lehet a pestszentimreiekre.     

Ê g. A.

Itt a szüret, 
sajtolj mustot!
Az ősz szép eseményei között tartjuk 
számon a szüretet. Még a városi ember 
is szívesen gondol azokra a napokra, 
amikor leszedik a szőlőt, és megkez-
dődik a feldolgozása. és mivel a városi 
ember igen ritkán jut ilyen élményhez, 
szívesen vesz részt olyan eseménye-
ken, amelyek visszaadják a szüret han-
gulatát, felelevenítik a szürethez kap-
csolódó szokásokat.

A Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) október 
9-én olyan családi napra hívta a településrészen 
élőket, ahol mindez egyben volt megtalálható. 
A legfiatalabbak kézműves játszóházban kezd-
hettek, majd egy Benedek Elek-mese színpadi 
változatát láthatták. A felnőttek – amíg a gye-
rekek mulattak – két teszt kitöltésével tehették 
próbára a tudásukat: az egyik a szőlészeti, a má-
sik a borászati ismereteiket szondázta. 

és persze ez még nem minden. Azokat, akik 
a szüreti munkába is szerettek volna belekóstol-
ni, szőlőprés várta a közösségi ház udvarán, így 
ki-ki megtapasztalhatta, milyen mustot készíte-
ni, illetve kóstolni.

Nem is csoda, hogy ennyi érdekesség erősen 
vonzotta a látogatókat: a PIK már délelőtt tíz 
órakor szépen megtelt szüretelőkkel.

Ê k. gy.

Minden gyermek álma
Az afrikai fehér hasú törpesün is komolyan vette az állatok világnapja jegyében a 
Pestszentimrei Közösségi házban október 16-án megrendezett egzotikus és hobbi-
állatok kiállítását. nem volt hajlandó az érettebb társaira jellemző sündisznóállásra.

Minek is tette volna…? Olyan simogatáscunamiban 
részesültek a bemutatott kis kedvencek, amilyet, 
mondjuk, egy ember évtizedeken át nem képes 
begyűjteni. A szülői kísérettel érkező Kornél és 
Kristóf már a második standnál a hörcsögök bű-
völetébe esett. Elragadtatásuk legszerényebb kife-
jezése is „Jaj, de aranyos!” mondattal kezdődött. 
Megsúgták titkos vágyukat: nemcsak kíváncsiak a 
kiállított hobbiállatkákra, de anyut és aput győz-
ködve remélik, hátha vásárlás lesz a látogatás vég-
eredménye. 

Általánosítható a gyermekek vásárlásra serkentő 
„Vegyünk egyet, anyu/apu!” kérése. Sőt, amennyi-
ben az apróságokon múlt volna, még a közösségi 
ház cicáját is hazavitték volna. A kiállítás kínála-
tában a teljesség igénye nélkül találtunk fürjeket 
a tojásaikkal, szelíd, házhoz szoktatott vadászgö-

rényt.  Szelídségére jellemző, hogy a kiállítója, arra 
a kérdésre, mire vadászik a kis görény, határozot-
tan kijelentette: plüssállatkákra. A bátrabbak kö-
zelről csodálhatták meg az egzotikus trópusi show 
szereplőit, azaz a kígyókat, az óriás és kevésbé óri-
ás gyíkokat, a nagyrészt Dél-Amerikából származó 
jó vagy kevésbé jó „arcú” pókokat.

Az aprócska vendégek az első emeleti terem-
ben „Segítség! Ember!” címmel interaktív mesés 
történeteket hallhattak Nógrádi Gábor könyvé-
ből a felelős állattartásról, és akár állatjelmezbe 
is bújhattak, már csak a hitelesség kedvéért is. A 
kiállítás részét képezte az állatorvosi tanácsadás 
és az arcfestés is, amelyen – talán nem meglepő 
módon – az állatmotívumok voltak a legnépsze-
rűbbek.   

Ê gönczöl A.

Negyvenévesek lettek 
Jubileumi ünnepséget rendeztek a nyitnikék óvoda fennállásának 40. évfordulója 
alkalmából október 7-én. 

Van egy óvoda a Szemeretelepen, messze a főút 
zajától, ahol a gyerekek jó levegőjű, csendes kör-
nyezetben tölthetik a napjaikat. Ez a Fülek utcai 
Nyitnikék óvoda.  Hatalmas fás-bokros, napos 
udvar, terrárium és sziklakert is tartozik hozzá, 
ami remek lehetőséget ad a gyerekeknek arra, 
hogy mindennap felfedezzenek valami újat, ér-
dekeset. 

A Nyitnikék óvodának a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium  a Zöld óvoda cí-
met adományozta 2006-ban, amelyet az in-
tézmény 2009-ben és 2012-ben ismét elnyert. 
Az udvaron több madáretető, -odú és -itató ta-
lálható, amelyeket a környék madarai állandóan 
látogatnak, mert egész évben gondoskodnak ró-
luk. A Nyitnikék ezért a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesülettől megkapta a Ma-
dárbarát óvoda címet is, amelyre szintén nagyon 
büszkék a gyerekek és a dolgozók is.  

Az intézmény immár a negyvenéves jubile-
umához érkezett. A születésnapi ünnepségen 
Buzsákiné Király Klára, az óvoda vezetője üdvö-
zölte a vendégeket és a munkatársait, majd meleg 
szavakkal emlékezett meg az intézmény korábbi 
dolgozóiról. Ezt követően Galgóczy Zoltán alpol-
gármester mondott köszöntőt, s az önkormány-
zat nevében virágcsokor kíséretében emléklapot 
adott át az intézmény vezetőjének, s egy faliórát 
és 400 ezer forintot ajándékozott az óvodának.

Az ünnepségen az óvónők mesét adtak elő ar-
ról, miként népesítették be negyven évvel ezelőtt 
az új épületet, a gyerekek pedig táncos, énekes, 
verses műsorral működtek közre. Ez utóbbi az 
óvodai élet mindennapjairól szólt. 

A jubileumon részt vett Kőszegi János, a te-
lepülésrész önkormányzati képviselője, aki el-
mondta, hogy a két gyermeke ebbe az óvodába 
járt, és nagyon jól érezték itt magukat. 

Ê F. E. 
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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

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, Terep-
rendezés, 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 telken belüli szennyvízcsatorna kiépítés, Teljes körű ügyintézéssel, garanciával, 
reális áron! Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés 
/ javítás, fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere,  csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 
0670/511-1800,  Referencia: http://joszaki.hu/koczoh-zoltan-vizszerelo-badogos#ertekeles 
e-mail: koczoh.lajos@hotmail.com

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17,   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 vArrógéP JAvÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

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 beépíté-
se, 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 lakatosmunkák. 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 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk takarítót. Feladatok: folya-

matos takarítás a munkafolyamatok között, műszak végén a burkolatok, padozat, munkagépek 
takarítása. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a rendeles@cukraszat.hu email címen. Tel.: 
06209838923

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.

n Matematika, fizika, kémia korrepetálást, felvételire, érettségi való felkészítést 
vállalok általános- és középiskolás diákoknak. Tel.: +36 30 450-1346

sZABAdidŐ
n nyugdíjas nő sok szabad idővel érdeklődő természetű barátnőt keres különböző 

programokhoz. Tel.: 06/70-204-8771 este

ingAtlAn
n Kiadó szobát keresek a Lőrinci Lakótelepen saját részre, megbeszélés szerint fürdő-és 

konyha használattal, max. rezsivel 50.000Ft-ig. (55.) /November 20.-tól április 20-ig/ Tel.: 
06/20-808-5734

n Xviii. Ker. lakatos lakótelepen keresek 2 szobás, erkélyes lakást, állapottól függetle-
nül. Készpénzes vásárlás! Legkésőbb 2017 februári birtokbaadással. Tel.: 0670/6334883

Adás-vétEl
n MAtChBoX-t vásárolnék a 60'-70'-80'-as évekből gyüjteményembe.06/20-4162-712.

n  biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik és 
MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, sZobrokAt, 
EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, PéNZérMékEt, kitüNtE-
tésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, vAlAMiNt tElJEs HAgyAtékot. tElJEs 
loMtAlANitássAl! MAgAs ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-604-20-13

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

kirándulást szervez: 2016. november 12-én (szombaton) Kastély látogatások, Pécel – Tura – 
Acsa – Aszód - Acsaújlak környékére. Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, 
Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Vegye komolyan!

Amplifon Hallásközpont

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

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon 
Hallásközpontokban XVIII. kerületi lakosok számára 
2016. október 26-tól november 18-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés
komoly akadályát jelentheti annak, 
hogy teljes értékű életet éljünk.

A hallásvesz te ség gel
élő emberek érzékelik
ugyan, hogy be szél nek
hozzájuk, de a sza va ‐
kat, mondatokat nem
értik meg pontosan.
Még egy köze pesen jó
hallásnál is lehet na ‐
gyon rossz – csupán
40‐50 szá za lékos – a
be széd értés. Ez súlyos
kommunikációs prob‐
lémákat okoz hat, és
kényelmetlen hely ze ‐
te ket ered  mé   nyez het,
ha az egyén nek adott
esetben gyak ran vissza
kell kér dez nie, vagy
nem arra vá laszol. 

Mivel ez az érintett
szá mára a hallás  csök ‐
k e  nés, az elszi geteltség
ér zé sét is hoz hatja
magával, amely súlyo ‐

sabb eset ben akár dep ‐
 res s zi ó   hoz is ve zethet,
fon tos, hogy minél
előbb el jusson egy
audio lógus szak  em ‐
ber hez. Az agy hal lás ‐
 köz pont ja egy hosz ‐
szantartó hallás ká ro ‐
so dás ese tén való   jában
el felejti, ho gyan hang‐
zottak régen a külön‐
böző han gok, zörejek
és zajok. Ha túl sokat
vár, akkor lehet, hogy
már késő lesz, és a leg ‐
mo der nebb halló ké ‐
szü lék kel sem tud nak
segíteni. A han gok va ‐
ló ban han go sabbak
lesz  nek, de az érintett
ennek elle nére sem
fogja jól érteni az em‐
beri beszédet.

Az Amplifon őszi hallás ‐
 vizs gá lati kampá nyának
kö szön  he tően most  le ‐
he  tő ség van arra, hogy
részt ve gye    nek egy in ‐
gye nes, teljes körű
hallás   szű résen. A vizs ‐
gá  lat ra nem kell várni,
hiszen mindenki egy
szá má ra meg felelő előre
leegyez  tetett idő pon tot
kap a lak he lyé hez leg -
kö ze lebbi Amp  lifon
Hallás    köz pont ban, ahol
sze mély re sza bott el lá ‐
tás  ban része sül.
Tegye meg az első lé -
pést! Önnek csu pán fel
kell hívnia a 06 1 332
01 41-es tele  fon szá   -
mot, és egyez     tetni egy
meg     fe le lő idő pon tot.

A hallásproblémák
kezelését nem 
szabad halogatni

MIT TEGYEN,
HA SZERETNE
ELLÁTOGATNI
EGY HALLÁS �
VIZSGÁLATRA?

181x150 PR_Layout 1  16/10/19.  7:53 PM  Page 3



Városkép p 2016. október 26. XXV. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

13

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása. 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, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: 
hatályos uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

n KŐMűvEs/KŐMűvEs sEgédMUnKás: Kőműves és kőműves segédmunkás 
munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozícióba szakmunkás bizonyítvány. Előny, de nem feltétel: 
mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 
végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt 
jelent.

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

n 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.

n hidEgBUrKolÓ: Hidegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: - épületek aljzatára, külső 
homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára, stb. különböző, hideg tapintású burkoló lapok 

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

Telefonszám: +36 20/3882-083

AZ EGÉSZSÉG FORRÁSA!

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

Az akció 2016. október 1.-től 2016. november 15.-ig vagy a készlet erejéig tart.

VICHY GRÁNÁTALMA NEKTÁR 1L
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MOST CSAK 99%-os
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Az akció 2016. október 15–től 2016. november 30–ig, vagy a készlet erejéig tart!

felhelyezése, - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, - a 
sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének megvalósítása, - napi hibaelhárítások végzése, 
felújítási, illetve csereigények jelzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés.

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

n 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 
– szakképzettséget 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.

n 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.

n 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 nyilvántartása és fogyasztási helyenkénti vezetése, - a megrendelt munkák 
nyilvántartásának vezetése, - vagyonkezelésben felmerülő adminisztrációs munkák. Elvárások: műszaki 
végzettség, B kategóriás jogosítvány, MS Office felhasználói szintű használata (Excel, Word)

n ügyFélsZolgálAti MUnKAtárs: Társaságunk ügyfélszolgálati munkatársat keres. Feladatok: 
ügyfelek személyes fogadása, a beérkező telefonhívások, e-mail-ek és postai levelek fogadása, feldolgozása 
és megválaszolása, a Társaság biztosításának kezelése, kárügyintézés, hivatalos levelezések lefolytatása. 
Elvárások: középfokú végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat, ügyfélközpontúság, kiváló 
kommunikációs és fogalmazási készség, valamint biztosítási területen szerzett gyakorlat alapfeltétel.

n FEstŐ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés, B kategóriás jogosítvány előny.

n rUhAtáros: Esti és hétvégi rendezvényekre keresünk ruhatáros kollégát. Elvárások: rugalmasság, jó 
kommunikációs készség.

n AsZtAlos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai 
tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás vezetői engedély előnyt 
jelent.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi 
elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit 
Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
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.
November 2–4-ig 10.30-tól Terméské-
pek címmel szünidei kézműves foglal-
kozás. Belépőjegy: 300 Ft/alkalom.
November 5. 20 óra: Bál a Rózsában. 
Zenél a Főnix Duó. Belépőjegy: 1990 
Ft. Asztalfoglalás az elérhetőségeinken 
lehetséges, ahol vacsora is rendelhető.
November 12. 15 óra: Számít6sz rám 
klub 
November 13. 11 óra: Békaherceg – 
zenés mesejáték. Belépőjegy: 990 Ft.
November 13. 15 óra: Nejem a neten. 
Zenés vígjáték a Budapesti Bulvárszín-
ház előadásában. A főbb szerepekben 
Magyar Attila, Nyertes Zsuzsa és 
Harsányi Gábor látható. Belépőjegy: 
2400 Ft, nyugdíjas, diák: 1700 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, foglalko-
zásainkra (ringató, zumba, callanetics, 
gerinctorna), valamint a New Dance 
World, a modern táncok iskolája óráira 
folyamatosan lehet jelentkezni. 
Keddenként és csütörtökönként Etka-
jóga. A részvételi díj 700 Ft/alkalom 
vagy 3000 Ft/5 alkalom.
Csippentő címmel készségfejlesztő 
foglalkozás 1–3 éves gyermekeknek.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kapni az elérhető-
ségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig. Az itt ta-
lálható Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók 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 folyamatosan 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 mozgó-
járda-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 29. 18 óra: PLER-Budapest–
Dabas férfi NB I-es kézilabda-mérkőzés
Október 30. 10 óra: PLER-Budapest 
II–Csömör férfi NB II-es kézilabda-
mérkőzés
November 2. 18 óra: PLER-Budapest–
Mezőkövesd kézilabda Ligakupa-mér-
kőzés
November 4. 20 óra: Városgazda 
UP Akadémia–Nagytétény NB II-es 
futsalmérkőzés
November 6. 8 óra: PSK–Pénzügyőr 
férfi kézilabda-mérkőzés
November 6. 10 óra: PSK II–Külker 
férfi kézilabda-mérkőzés
November 6. 12 óra: PSK–Híd női 
kézilabda-mérkőzés
November 9. 18 óra: PLER-Budapest–
Orosháza kézilabda Ligakupa-mérkőzés
November 13. 13 óra: U13-as leány-
kézilabdatorna a Malév SC szervezé-
sében

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 29. 9 óra: Karateverseny a 
Bushido SE szervezésében
Október 31. 10 óra: Mega Játszóház
November 6-án: Egész napos rock and 
roll-verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 2. 16.30: Társasjátékklub
November 3. 17 óra: A zene 
útján – A vidám földműves, avagy a 
Jugendalbum Schumanntól. Darvassi 
Andrea zenetörténeti előadása.
November 7. 14 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
November 9. 16.30: KézműveSzerda – 
mécsestartó
November 10. 17 óra: Bűnmegelőzési 
előadás. Meghívott előadók: Keviczky 
Csilla rendőr hadnagy és Fábián 
Mónika rendőr főtörzsőrmester.
A Galéria 18 kiállítóteremben Huller 
Ágoston képzőművész Mosollyal 
könnyebb című kiállítása látható 
november 5-ig.
Internethasználói foglalkozás indul 16 
órában, délelőttönként 9–13 óra kö-
zött. Időpontok: (kezdő) november 9., 
16., 23., 30. Jelentkezni személyesen, 
a részvételi díj egyidejű befizetésével 
lehet. A részvétel díj a beiratkozott 
olvasóknak 120 Ft/óra, a regisztráltak-
nak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Október 28. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja. Téma: olvassunk szépirodalmat.
November 3. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
November 6. 17 óra: Mese Vukról. A 
Fabula Bábszínház előadása kicsiknek 
és nagyoknak.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 28. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a Club Net Cet szervezésében
Október 29. 15 óra: Országos 
rajzfilmünnep – mesefilmek vetítése, 
kézműves foglalkozások
Október 30. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 2. 18.45: Ladie’s Dance Mix
November 5. 10 óra: Vadászgörény- és 
kisállat-kiállítás
November 6. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 8. 17 óra: A XVIII. kerületi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
bemutatkozó kiállításának megnyitója
November 8. 18 óra: Ember és 
történelem – a zsidó vallás valódi 
arca. Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata
November 9. 18.45: Ladie’s Dance Mix
November 12. 15 óra: Mulassunk 
együtt! A Marsai Dalkör összejövetele.
November 13. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezé-
sében
November 13. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az emeleti galérián „1956 – A szabad-
ság ereje” címmel a kerületi plakátter-
vezési verseny kiállítása látható. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓgiAi 
és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
November 12. 14 óra: Térkép e táj – 
családi délután a Felhők felett című ki-
állítás helyszínén, a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek közelében). A 
részvétel ingyenes!
A november 5-re a Herrich–Kiss-
villába meghirdetett helytörténeti séta 
az épületben folyó építési munkák 
miatt elmarad. A sétát később tartjuk 
majd meg, az időpontot a honlapunkon 
és a Facebook-oldalunkon tesszük 
közzé.
A Kossuth téri Pavilongalériában a 
repülőtér tervezőjét, ifj. Dávid Károlyt 
bemutató kiállítás látható. Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig 10 és 17 óra között.
Felhők felett címmel repüléstörténeti 
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás keddtől vasárnapig 
10–18 óra között tekinthető meg.
Repüléstörténeti kiállítás várja az 
érdeklődőket a Ferihegy 2B terminál 
melletti Aeropark repülőmúzeum Il–18-
as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó 
online térképes felület révén a kerület 
története mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, emléktáblája 
és szobra, valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elnevezéseket is 
tartalmazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/
kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat elő-
zetes egyeztetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 
programok minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapunkon lehet tájéko-
zódni), vándorkiállítások kölcsönzése, 
helytörténeti séták szakavatott vezető-
vel, helytörténeti kiadványok árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
November 10. 10 óra: Párhuzamos 
sorsok – Az Élet Menete Alapítvány 
vándorkiállításának ünnepélyes 
megnyitója. A tárlat november 18-ig 
tekinthető meg.
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem október 29-én és 
november 1-jén 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 lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyez-
tetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
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 foglal-
kozásra 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 
Egyházközség 100 éves jubileumának 
tiszteletére
Október 30. 16 óra: Komolyzenei 
koncert a Tutta Forza Zenekar 
előadásában
November 2. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 2. 17.30: Kertbarátklub – 
őszi teendők. Előadó: Gyócsi Zoltán.
November 4. 15 óra: Nyugdíjas 
operettdélután
November 4. 17.30: Imrék köszön-
tése – a program részeként Kacsóh 
Pongrác János vitéz című színművét 
mutatja be a budai Szent Margit Gim-
názium. Köszöntőt mond: Lévai István 
Zoltán alpolgármester.
November 4. Barangolóklub – kirándu-
lás önköltséges részvétellel. Részletek, 
további információ a reimank@t-online.
hu címen vagy a 06-30-350-3266-os 

telefonszámon kérhető.
November 5. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 6. 15 óra: Húzzad csak 
kivilágos virradatig – operettgála két 
részben az Operett Voices Társulat 
előadásában. Sztárvendég: Oszvald 
Marika. Belépőjegy: 2000 Ft, elővétel-
ben: 1800 Ft.
November 8. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: játékos önismeret. Előadó: 
Póth Péter. Belépőjegy: 400 Ft.
November 9. 10 óra: Hangszersimo-
gató óvodásoknak. Téma: billentyűs és 
fúvós hangszerek. A belépés ingyenes, 
a programot a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatja.
November 9. 14.30: Mindennapi 
zene iskolásoknak. Téma: a magyar 
népdal. Közreműködik: Tintér Gabriella 
népdalénekes, a Fölszállott a páva 
győztese. A belépés ingyenes, a prog-
ramot a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatja.
November 9. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 9. 18 óra: „Enuma elis” – 
Ilku János fotóművész kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: dr. 
Diószegi György diaszpórakutató. A 
kiállítás november 27-ig tekinthető 
meg.
November 11. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások a 
legújabb technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

térkéP E táJ
Családi légifestmény-készítés 
kicsiknek és nagyoknak a Felhők 
felett című kiállításon a KÖKI Ter-
minálban! Mit látunk, ha kinézünk 
a repülőgép ablakán? Az ingyenes 
esemény résztvevői nagyméretű 
festményen örökíthetik meg egy 
képzeletbeli repülőút légi pillanat-
felvételeit.
Időpont és helyszín: november 12. 
(szombat) 15 óra, KÖKI Terminal (II. 
emelet, 253-as üzlet, az éttermek 
mellett).

üNNEPElt rAJZFilMEk
Aligha találni olyan embert széles 
e hazában, akinek az életében ne 
játszottak volna fontos szerepet 
a legismertebb rajzfilmjeink. Itt 
az alkalom egy kis múltidézésre, 
hiszen az Országos Rajzfilmünnep 
rendezvénysorozatának részeként a 
kerületünkben is lesznek vetítések. 
Ennek során olyan közismert me-
séket láthatunk majd, mint a Pityke 
őrmester, a Pom-Pom meséi, a 
Nagy ho-ho-horgász vagy a Kukori 
és Kotkoda.
Időpont és helyszín: október 29. 
(szombat) 15 óra, Kondor Béla Kö-
zösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.).

ForrADAlMi
rElikviák
A XVIII. kerületi 56-os Emlékbizott-
ság és a Tomory Lajos Múzeum 
várja azok jelentkezését, akik 1956-
os relikviákkal, dokumentumokkal 
rendelkeznek, és ezeket, valamint 
a személyes visszaemlékezéseiket 
megosztanák a gyűjteménnyel. Az 
anyagokat archiváljuk, digitalizáljuk, 
és közzétesszük majd. Jelentkezni 
lehet személyesen nyitvatartási 
időben a Múzeumsarokban (Szent 
Lőrinc sétány 2.), a gyűjtemény 
telefonszámán (290-1585) vagy 
e-mailben 
(muzeum@muzeum18ker.hu). 

imrék 
köszöNtése

Immár hagyomány, hogy a kerületi önkormányzat minden évben 
november elején meghívja a Pestszentimrén élő Imréket egy kö-
zösen eltöltendő estére, amelynek szokás szerint a Pestszentimrei 
Közösségi Ház ad otthont. Ilyenkor a települést is ünnepeljük. Idén 
a jubileumi emlékév tiszteletére (a település 1931-ben vette fel a 
Pestszentimre nevet) ünnepi előadás is lesz. Kacsóh Pongrác János 
vitéz című daljátékát a budai Szent Margit Gimnázium tehetséges 
diákjai adják elő. Az ünnepelteket Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter köszönti.

Időpont és helyszín: november 4. (péntek), 17.30, PIK Ház (Vasút 
utca 48.).

Őszi Vetítések

Ha ősz, akkor Madách Filmklub… A Kardos Gábor és barátai által 
alapított klub a 12. évadját indította el tavasszal a Polgárok Házá-
ban, a nyári szabadtéri vetítéssorozatot pedig hatodik alkalommal 
rendezték meg sikerrel a Bókay-kertben. Az őszi program második 
filmjét – az Akihez beszél a földet Russel Crowe rendezésében és 
főszereplésével – november 6-án láthatjuk, 27-én pedig az Albert 
Schweitzer – Egy élet Afrikáért című alkotást vetítik. Az előadások 
ingyenesek, és mindig vasárnap 16 órakor kezdődnek.

Ê-kgy-

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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Három nap az őszinte segítség jegyében – kompromisszumok nélkül  egyHáz

�három napon 
át tartott októ-
ber elején a 72 

óra kompromisszum 
nélkül elnevezésű 
önkéntes szociális 
akció, amelyet a 
három történelmi 
egyház, a katolikus, 
a református és az 
evangélikus szerve-
zett. Kerületünkbe a 
Szentendrei refor-
mátus Gimnáziumból 
érkeztek segítőkész 
fiatalok október 8-án. 
ők a pestszentimrei 
Bababirodalom 
bölcsődében mun-
kálkodtak – kompro-
misszum nélkül.

 
Látnivaló volt, hogy más ez a 
szombat a Bababirodalomban, 
mint a többi. Nyitva volt a böl-
csőde, bár nem a kis lakói népe-
sítették be, hanem a segítő szán-
dékkel érkezett diákok.

A bölcsőde vezetője, Pantó 
Lászlóné is vállalt egyfajta ön-
kéntességet, mert a szabadnap-
ján ment be a munkahelyére, 
ahol seprűt ragadott, hogy tisz-
ta, szép környezetben várhassák 
a dolgos kezű vendégeket. 

– Rend, tisztaság van itt, de 
azért összesöprünk, hadd lássák 
a segítőink, hogy készültünk az 
érkezésükre – mondta.

mindentudÓ 
aniKÓ
Az akciót a kerületben a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. szervezte. A céget Vargáné 
Gedei Anikó ügyfélszolgálati 
osztályvezető képviselte, látha-
tóan nagy lelkesedéssel és prof-
izmussal.

– Már negyedik éve fogom 
össze, szervezem ezt a rendez-
vényt, s mondhatom, mindig 
élmény, mert azt tapasztalom, 

hogy mindenkinek örömöt ad a 
nap végére. Annak is, aki adja a 
segítséget, s annak is, aki kapja.

Az osztályvezető ismertette a 
kezdeményezés lényegét is. 

– Fiatalok teljesítenek köz-
hasznú feladatokat országszerte 
az akció keretében, amelyet a 
történelmi egyházak szervez-
nek. Lehet segíteni intézmények, 
játszóterek felújításában, erdőta-
karításban, szociális munkában, 

de lehet szervezni kulturális 
műsorokat is fogyatékkal élők-
nek, időseknek. Az elsődleges 
cél az, hogy a gimnazisták és az 
egyetemisták megmutathassák, 
mire képesek, ha összefognak. 
Biztos vagyok benne, hogy ma 
is szép példáját láthatjuk ennek 
– mondta, s mire befejezte a 
gondolatát, már be is népesült a 
Bükk utcai bölcsőde udvara és a 
kerítését övező utcaszakasz.

„refiSeK” 
a KerÍtéSnél
Megérkeztek a Szentendrei Re-
formátus Gimnázium önkén-
tesei. Amikor mondtam nekik, 
hogy jó messziről, vagy negy-
ven kilométerről jöttek, csak 
annyit mondtak, hogy nem 
ők szabják meg, hova mennek. 
Ott segítenek, ahol szükség 
van rájuk, ahol várják őket. 

Alátámasztva a szavaikat, né-
hány perc múlva már az egész 
9. b osztály drótkefézte a kerí-
tést, hogy a festés után olyan 
legyen, mint amilyen új korá-
ban volt.

Vargáné Gedei Anikó 
megmutatta az „instrumen-
tumokat”: a Városgazda által 
biztosított ipari mennyiségű 
festéket, a drótkeféket, a hígí-
tót, a kesztyűket. 

diÁK iS, ofő iS
Ott volt a szentendrei diákok 
osztályfőnöke is, aki nemcsak 
hívta a gyerekeket, hanem ve-
lük együtt lett alkalmai festővé 
ezen a napon. Szemkeő Domi-
nika osztálya kompromisszum 
nélküli részvételéről tett tanúbi-
zonyságot.

– A harmincnégy diákom-
ból csak három nincs itt, de ők 
is igazoltan – mondta az „ofő”, 
s valóban, alig-alig látszott a ke-
rítés a gyerekektől, annyian se-
rénykedtek körülötte.

eGéSzSéGeteKre!
Sötétedésre kiderült, hogy jól 
szorgoskodtak a szentendreiek, 
mert széppé varázsolták a Ba-
babirodalom kerítését. S hogy 
ne csak a sepregetésből álljon a 
vendégeket fogadók dolga, teá-
val és zsíros kenyérrel kínálták 
az önkénteseket, akiknél olcsób-
ban még egy pemzlihúzást sem 
vállalt volna egyetlen mesterem-
ber sem …

szeNteNdrérŐl szeNtimrére
 Megújult, megszépült a Bababirodalom kerítése

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Már jóval a szentmise meghirdetett idő-
pontja előtt ott volt a kopt templom előtt 
Nazarjan Hamlet, a XVIII. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
Elmondta, hogy ők is kötelezettségüknek 
érzik, hogy megemlékezzenek az aradi hő-
sökről, akik az életüket adták a magyar sza-
badságért. 

Az örmény megemlékezés miértjére is 
megadta a magyarázatot a nemzetiségi ön-
kormányzat 75 esztendős elnöke, aki akár 
„ősmagyarnak” is mondhatná magát, hi-
szen 45 éve él már hazánkban, bár büszkén 
vallja: az örmény gyökerek végigkísérik az 
életét.

– Bizonyára sokak előtt ismert, hogy az 

aradi vértanúk közül ketten is örmény szár-
mazásúak voltak, örmény ősökkel rendel-
keztek. Lázár Vilmos és Kiss Ernő hősiessé-
ge és halála azt jelzi a Magyarországon élő 
örményeknek, hogy meg kell őrizni az em-
lékezetüket, mert a szabadságért áldozták az 
életüket. Az erdélyi örménységből egyébként 
sok ezren vettek részt az 1848–49-es szabad-
ságharcban – mondta Nazarjan Hamlet.

Közben megérkezett Barsegh atya is, aki 
nem a szomszédból jött.

– Mivel a magyaron túl a szlovák és a 
cseh apostoli egyház képviselője is vagyok, 
az egyházi ünnepeink és a megemlékezése-
ink alkalmával utaznom kell. Pozsonyban 
van az állandó lakhelyem, most is onnan 
érkeztem, s a szentmise után már indulok is 
vissza – mondta az atya, akit kedves isme-
rősként, hittársként köszöntöttek a kerületi 
örmények, jelezve, hogy szoros és állandó a 
kapcsolatuk.

Talán nem véletlen, hogy Barsegh atya 
Pozsonyt választotta központjául, hiszen a 
térképre pillantva látható: innen tudja a leg-
gyorsabban elérni Prágát és Budapestet.

Ott volt a szentmisére gyülekezők között 
Szerján Zoltán Bertold is, aki már „igazi” 
magyar, s nem csupán azért, mert oly tisz-
tán beszéli a nyelvünket, hogy azt sokan 
megirigyelhetnék.

– én már itt születtem, nem is mond-
hatok mást, mint hogy magyar vagyok, s 
azok a gyermekeim is. Az örmény ünne-
peken természetesen részt veszünk, mert a 
vér nem válik vízzé. Eljöttünk emlékezni az 
aradi vértanúkra, mert ahogy Lázár Vilmos 
és Kiss Ernő két hazáért halt meg, úgy mi is 
sajátunknak érezzük mindkettőt – mondta, 
hogy aztán a szentmisén is nyilvánvalóvá 
váljanak a két nemzet közötti „szeretetszá-
lak”.

 
„Az erdélyi örménységből sok 
ezren vettek részt az 1848–49-
es szabadságharcban.”

SZENTMISE 
éS EMLéKEZéS
Vértanúkra emlékeztek az örmények

ünnepi szentmise keretében emlékezett az aradi vértanúkra október 8-án 
Pestszentlőrincen a kerületi örmény nemzetiségi önkormányzat. A szer-
tartást Barsegh atya, az Örmény Apostoli Egyház magyarországi elöljárója 
végezte, aki a szlovák és a cseh egyház képviselője is.

Az önkéntesek a pestszentimrei bababirodalom bölcsődében munkálkodtak – kompromisszum nélkül

Ha a temetőben jársz…
Itt az ősz. Egyre hidegebb a levegő, hullanak a falevelek, 
aludni tér a természet, minden az elmúlásról beszél. Ha 
ilyenkor megyünk ki a temetőbe, más annak a hangulata, 
mint tavasszal. Húsvét táján a feltámadás, a megújulás, a re-
ménység hangulata járja át a temetőket is, de ősszel az emberi 
mulandóság, a pusztulás és ezzel együtt az emlékezés az, ami 
úrrá lesz a földi halandón, ha az eltemetettek között sétál. 
Először mindez félelemmel tölti el a szívet, mert eszünkbe 
jutnak, akiket elveszítettünk, akik hiányoznak, s ez csak fo-
kozódik, amikor az újabb és újabb veszteségeink is a felszínre 
törnek. Egyre fontosabbá válnak a még élő szeretteink, de 
ezzel együtt érezzük a sebezhetőségünket is, mert tudjuk: ők 
sem élnek örökké. Majd eljutunk odáig, hogy mi sem kerül-
hetjük el a halált… Szembesülünk a mulandóságunkkal. Sok 
mindent átértékelünk, és azt mondjuk, hiábavalóság foglal-
kozni vele. Összeszorul a szívünk, s halkan halljuk belülről az 
éneket:
„Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.”
Ekkor, a halk hang hatására, a fájdalom és a félelem feloldó-
dik a hit reménységében. Van, aki meg tud menteni! Van, aki 
legyőzte a halált! Van feltámadás! Van örök élet!
Jézus Krisztus nem önmagáért halt meg a golgotai kereszten, 
hanem értem és érted. Értünk, gyarló földi halandókért… 
Azért támadt fel a halálból, hogy nekünk is örök életet sze-
rezzen. Feltámadott Úrként elkísér minket a temetőbe is. A 
halottak sírjai között Ő véd bennünket. Ő oltalmaz a halál 
árnyékának a völgyében, Ő fogja a kezünket és vezet át az 
örök életbe. A mi sötét világunkban egyedül az Ő világossága 
ad fényt számunkra, és mutat utat a mennyei hazába.

Ê Dr. sándor balázs
református lelkész

EgyrE tÖBBEn
a 72 óra kompromisz-
szum nélkül önkéntes 
program németország-
ból indult el 2002-ben. 
magyarország 2010-
ben csatlakozott az 
akcióhoz, amelybe be-
kapcsolódott ausztria, 
Svájc, Szlovákia, Bosz-
nia-hercegovina, Szlo-
vénia és Csehország 
is. napjainkig több mint 
50 ezer fiatalt mozgatott 
meg országszerte, akik 
kétezernél több köz-
hasznú munkát végez-
tek el mintegy 150 tele-
pülésen. az idén közel 
8 ezer fiatal önkéntes 
regisztrált, akik három-
száznál több helyszínen 
dolgoztak. 
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Még a miniszter is segített begyógyítani a riói sebeketsPort

Mintha már a reggeli órákban tudták vol-
na a kicsik, hogy ez a nap más lesz, mint 
a többi, olyan fegyelmezetten álltak sor-
ba és fogadták meg az óvó nénik szavát. 
Valóban más lehetett számukra az a nap, 
mert a kerületi intézmények közül első-
ként a Zenevár óvoda jutott olyan pályá-
hoz, ahol megtanulhatják, mit és hogyan 
kell csinálni, ha majd egyszer ők is sztá-
rok lesznek. Az óvoda személyzete eköz-
ben babgulyással és süteménnyel készült, 
hogy megvendégeljék a vendégeket.

Vecsei Brigitta, az intézmény vezetője 
elmondhatja magáról, hogy profi a fut-
ballban – nem is lehetett más választása.

– Ilyen pályát azoknak az óvodáknak 
ad át az önkormányzat és a Nemzeti Ovi-
Foci program, amelyekben foglalkoznak a 
focival. Nálunk így van ez, mert két kép-

zett óvodapedagógus foglalkozik hetente 
két alkalommal a gyerekekkel, megtanít-
va nekik azokat az alapokat, amelyek el-
engedhetetlenek akkor, ha közelebbről is 
meg akarnak ismerkedni a labdarúgással 
– mondta az óvoda vezetője, akitől meg-
tudtuk azt is, hogy a Zenevár nem most 
csodálkozik rá a focira, hiszen már hat 
esztendeje tanítgatják a kicsiknek a sport-
ág alapjait.

Gondoljanak bele: nem lenne akármi, 
ha néhány év múlva egy már leigazolt 
játékos úgy nyilatkozna, hogy az óvó né-
nitől tanulta meg, hogyan kell belsővel 
passzolni, „csőrrel” kapura rúgni…

– Az alapokra játékos formában tanít-
juk meg a gyerekeket. Úgy, hogy szinte 
észre sem veszik, s máris barátságba ke-
rültek a labdával. Nem egy gyermekünk 

ma már kisdiák, a Gloriettbe jár, onnan 
pedig, ha ők is akarják, már csak egy lé-
pés a kispesti Puskás Akadémia.

Nem folytatta a sort az óvodavezető, 
de szép jövőt sejtet az, ha valaki sikerrel 
veszi a stációkat, és szeme is van ehhez a 
játékhoz.

Persze egyelőre maradjunk a földön, 
pontosabban a Zenevár óvoda műfü-
vén… 

BirtoKBA vEttéK
Az ünnepélyes pályaátadáson 
részt vett Kucsák lászló or-
szággyűlési képviselő, lévai 
istván Zoltán és galgóczy 
Zoltán alpolgármester, vala-
mint dr. Molnár Andrea, az 
ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány elnöke is.
lévai istván Zoltán megnyi-
tója és vecsei Brigitta intéz-
ményvezető köszöntője után 
a Zenevár óvodásai birtok-
ba vették a 6 x 12 méteres 
pályát. 

ÚJABB MűFüvEs PályA, EZÚttAl ÓvodásoKnAK

� a kerületi iskolák után az óvodásoknak is átadta az első 
minifutballpályát október 4-én a kerületi önkormányzat és 
az ovi-foci Közhasznú alapítvány. a reviczky utcai zenevár 

óvoda lakói kapták meg azt a műfüves „dühöngőt”, amelyen elsajá-
títhatják e sportág alapjait.

sZtárok 
A ZENEvárból?

CSAK ELőRE, 
FőHADNAGy ÚR!
Ha a teste is úgy akarja, irány a tokiói olimpia
 Be kell látni, hogy gyengén szerepelt a riói olimpián az öttu-
sázó Marosi ádám, aki a londoni játékokon bronzérmet sze-
rezve lett sokak kedvenc sportolója. nem sokkal az alapozás 
megkezdése előtt beszélgettünk a 32 éves öttusázóval.

 
A mondás, miszerint az idő begyógyít-
ja a sebeket, ezúttal is igaznak bizo-
nyult.

Amikor közvetlenül az olimpia 
után kerestem Ádámot, végtelenül 
szomorú és elkeseredett volt a hang-
ja, ám amikor néhány héttel ezelőtt a 
Bókay-kerti sportágválasztón tanította 
a gyerekeket a díjugratás titkaira, már 
sokkal jobb hangulatban volt... Ami-
kor pedig október első hétvégéjén a 
Nemes-fitneszben beszélgettünk, már 
az első kérdésre adott válaszából kide-
rült: Ádám „meggyógyult”.

– Köszönöm, túl vagyok rajta, 
megint tudok előrenézni és nem csak 
az olimpiával foglalkozni – mondta, 
amikor a hogylétéről kérdeztem.

túlPöröGve…
– Az ön számára már a délelőtti órákban eldőlt az olimpia, az, hogy 
nem tudja megismételni a londoni bravúrt, s lemarad a dobogóról. Mi-
ként élte meg ezt, honnan volt lelkiereje a folytatáshoz? Hiszen győzni 
ment Brazíliába…

– Ez sosem mondható ki az öttusában. Még akkor sem, ha már csak 
néhány méter van a célig. Amikor pedig még előtte az egész nap, akkor 
végképp nem. Volt is, lesz is ilyen. Elment egy szám, odalett minden. 
Lehet, hogy meg kellett volna innom egy pohár sört a vívás előtt… Ta-
lán megnyugtatott volna.

– Biztosan nem a felkészülésén és a felkészültségén múlt, mert tudom, 
hogy mindent megtett a sikerért, néha még annál is többet.

– Persze… Rióban túlpörögtem, annyira jól akartam szerepelni, jól 
vívni, hogy görcsös lett minden. A mozdulataim, az akcióim és ezáltal 
a fejem is. Mentálisan buktam el a számot. Mínusz hárommal zártam, 
hárommal több vereségem volt, mint győzelmem.

– Képzelem, milyen nehéz volt.
– Volt már jobb napom is, de azért bízva „valamiben”, mentem to-

vább.

lazÍt a SzÁron
– Biztos vagyok benne, hogy százszor végigpörgette már azt az augusz-
tusi napot. 

– Muszáj volt, mert csak így tudtam továbblépni és magam mögött 
hagyni az olimpiát.

– Mire jutott? 
– Remélem, hogy a jó megoldásra. Meggyőztem magam arról, hogy 

van élet az edzésen, a fegyelmezettségen, a racionalitáson, a katonás 
fegyelmen túl is.

– Vagyis a jövőben egy „tök laza, bulizós” Marosit látunk majd?
– Nem erről van szó, mert így nem lehet eredményt elérni. A hozzá-

álláson, a feszes életvitelemen próbálok változtatni egy kicsit, de csak 
annyit, amennyi még belefér.

– Mennyi az?
– Ezt tudni, érezni fogom. Jól ismerem már saját magamat.
– A kontroll tehát megmarad, csak éppen enged a száron.
– Valahogy így.

azért irÁny toKiÓ…
– Rióban nem számított már a fiatalok közé a 32 évével. A következő 
játékokat négy év múlva rendezik, ami azt jelenti, hogy 36 lesz…

– Mit szépítsem, ez már magas kornak számít, és tudom, mit akar 
kérdezni.

– Akkor megkérem, hogy válaszolja meg…
– Azt a kérdést, hogy meddig még, a testem válaszolja meg. Közel 

húsz éve csinálom már, szinte mindennap, nem lenne csoda, ha elkez-
dene tiltakozni. Egyelőre még csak apró jelek vannak, olyanok, ame-
lyekre akár legyinthetek is, de a napok előrehaladnak, és mindennap 
elhasználok valamennyit magamból. De köszönöm, egyelőre rendben 
van, nincs semmi baj. Amennyi meg van, annyinak kötelező lennie.

– Kíváncsi leszek, mit mond majd, ha teszem azt, decemberben be-
szélgetünk, amikor már nyakig benne lesz az alapozásban.

– Azt, hogy ugyanolyan kemény, mint eddig, de azt is, hogy egy má-
sik Marosi Ádám száll a nyeregbe, ugrik be a vízbe, és lép a pástra. így 
kell lennie, mert másként nem volna értelme.

– Lehet, hogy még a testének is tetszeni fog.
– Ha igen, akkor irány Tokió.
 
A lEgJoBB FŐnÖK
Marosi ádám a Budapest honvéd sportolójaként 
főhadnagyi rangban szolgál. Az első számú főnöke 
így a közismerten „sportos” honvédelmi miniszter, 
simicskó istván.
– sokaktól kaptam jó szót, biztatást, vigasztalást az 
olimpia után, de talán egyik sem esett olyan jól, mint 

amit simicskó istván 
mondott nekem, amikor 
nála jártam. A jövőben 
is maximálisan megbízik 
bennem, számít rám az 
egyesületem, és nem 
kell teherként cipelnem 
rió emlékét. talán nem 
voltak véletlenek ezek a 
szavak, mert a miniszter 
úr sportolóként jól 
tudhatja, hogy a 
legjobb szándék mellett 
sem sikerül mindig a 
győzelem.

A Zenevár óvoda apróságai még jobban kibontakoztathatják a tehetségüket a műfüves pályán

ILyEN IS,
OLyAN IS

 
Elmondható, hogy jól szerepel az újonc PsK a BlsZ 
i-ben. nézzük a pestszentimrei futballisták legutóbbi 
mérkőzéseit.

Az Újbudától idegenben elszenvedett vereség (5-4) után a ha-
todik fordulóban hazai pályán fogadta a csapat a RAFC-ot. A 
szoros, sok izgalmat hozó találkozó végeredménye 1-1 lett. Ezt 
követően ismét hazai környezetben játszott a gárda. Nem sike-
rült jól az építőkkel való összecsapás, nagy különbségű vere-
ségbe futott bele a PSK. Már a félidőben 3-1-re vezetett az el-
lenfél, végeredményként pedig magabiztos, 4-1-es építők-siker 
született. Október 15-én az Ikarus volt az ellenfél. A csapatok 
megosztoztak a pontokon, 1-1-es félidő után ugyanennyi lett a 
végeredmény.

Nyolc forduló után 2 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 ve-
reséggel a 12. helyen állt az újonc pestszentimrei együttes, ami 
nem rossz, különösen, ha azt nézzük, hogy a 7. helyezett csak 3 
ponttal gyűjtött többet.

Hír a BLSZ első osztályából: kizárta a szövetség az 
Internationalét az utánpótlásban tapasztalt hiányosságok mi-
att. A pontgyűjtést tehát csak 15 csapat folytatja.

Az októberi utolsó fordulóban, 29-én a PSK a II. kerület 
UFC ellen lép pályára, idegenben.

PLER:
MAGABIZTOSAN
A kézilabda nB i/B-ben hat forduló után a második 
helyen várja az október végi folytatást a PlEr, ami 
biztató a remélt feljutást illetően.

 
Az első fordulóban elért siker után a másodikban a Nemze-
ti Kézilabda Akadémia ellen 31-24-es győzelmet ért el Kovács 
Mihály együttese. Az első félidő szorosra sikeredett, csupán 
egygólos volt a lőrinciek előnye, de a jobb kondi az ő oldalukon 
állt.

Ezután idegenből, Felsőörsről hozott el két pontot a PLER, 
miután 12-10-es félidő után 23-21-re nyert.

A gárda lendületben maradt. Előbb a Pénzügyőrt győzte le 
26-21-re, majd idegenben bizonyult jobbnak a Vecsésnél 25-23-
ra.

Ezt követően került a hajszál a levesbe… A Tata elleni ide-
genbeli meccset két góllal, 24-22-re elvesztette a kerületi együt-
tes.

így öt győzelemmel és egy vereséggel várja a bajnokság ok-
tóber 29-i folytatását a PLER, amikor hazai környezetben lép 
pályára az első helyen álló, 12 pontos, tehát százszázalékos 
Dabas ellen.

Elkél hát a biztatás, kéri is a csapat.   
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