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sPortCEntrUM

Jó ütEMbEN HAlAD a Vilmos endre sport-
centrumban az új műfüves labdarúgópálya 
építése, és megkezdődött az élőfüves pálya 
felújítása is. A beruházás az Mlsz buda-
pesti Pályafejlesztési Programja révén való-
sul meg. A projekt keretében a kerületben 
további két létesítményben, a Gerely utcai 
sporttelepen és a deák Ferenc „bamba” 
sportcentrumban folynak majd munkálatok.

rÖntgEngéPEK

tElJEsEN MEgúJul a röntgendiagnosztikai 
osztály a pestszentlőrinci zsebők zoltán 
szakrendelőben. Amint azt dr. szebényi 
Attila, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató nonprofit köz-
hasznú kft. ügyvezető igazgatója elmondta, 
az önkormányzat által támogatott fejlesztés 
az új műszerek beszerzése mellett a rende-
lő felújítását is magában foglalja. 

CsülÖKFEsZtivál

több MiNt HEtvEN felnőtt csapat főzött 
a bókay-kerti napok csülökfesztiválján. 
A legtöbb helyen bogrács alatt pattogott 
a tűz, de a grillezés kedvelői is kitettek 
magukért. A Fesztiválszínpadon a csík ze-
nekar nívós magyar népzenei és világzenei 
koncertjét élvezhettük, majd zárásként a 
nagyszínpadon az lGt sztárjaival érkező 
zenevonat visszarepített az időben.

sZErEtEtrEForMáCiÓ 

AZ 500 évvEl EZElőtt elinduló re-
formációra emlékezve október 7-én 
szeretetreformáció néven egész napos 
ökumenikus rendezvényt tartanak a 
sportkastélyban. Háló Gyula pestszentimrei 
baptista lelkész elmondta, hogy a kerületi 
protestáns és katolikus egyházak testvéri 
kapcsolatának jeleként elzarándokolnak az 
épülő evangélikus luther-kápolnához is.

sPortíZElítŐ

A bókAy-kErt egyik legnépszerűbb 
programja a minden év szeptemberében 
megrendezett sportízelítő, amely azt a célt 
szolgálja, hogy közel hozza a fiatalokhoz a 
sportolást, hogy kedvükre válogathassanak 
a sportágak között. A hagyományoknak 
megfelelően a rendezvénnyel párhuzamo-
san szervezték meg a kutyás sportízelítőt, 
amelyen a négylábúak tartottak bemutatót.
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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

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!
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kucsák lászló: 
Rendben 
folynak az 
intézményi 
felújítások 

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre intézmé-
nyeinek megújulása évek 
óta tart. számos közülük 
már átesett a modern 
kor követelményeinek 
megfelelő korszerűsíté-
sen.
Az egyik intézményben a 
fűtési rendszert moder-
nizálták, a másikban a 
tetőszerkezetet újították 
meg, több helyen az 
udvar szépült meg, és 
egyben biztonságosabbá 
is vált. Jelenleg is több 
intézmény energetikai 
felújítása folyik. A be-
ruházások a jövőben 
is folytatódnak, hiszen 
a kerület sorra nyer el 
különféle kormányzati és 
európai uniós támoga-
tásokat Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
országgyűlési képvi-
selője, kucsák lászló 
lobbitevékenységének, 
a kormányzattal való 
jó együttműködésének 
köszönhetően. A közel-
jövőben összesen több 
mint egymilliárd forint jut 
különféle fejlesztésekre, 
és mivel az országgyű-
lési képviselő folyamato-
san tárgyal a kormánnyal 
a további támogatási 
lehetőségekről, ez az 
összeg később még 
növekedhet is.

Bővebben a 3. oldalon
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KUCSÁK
LÁSZLÓ:
Rendben 
folynak 
az intézményi 
felújítások 
Pestszent lőrinc-Pest-
szentimre oktatási-ne-
velési intézményeinek 
megújulása évek óta 
tart. Számos közülük 
már átesett a modern kor 
követelményeinek meg-
felelő korszerűsítésen.

Az egyik intézményben a fű-
tési rendszert modernizálták, 
a másikban a tetőszerkezetet 
újították meg, több helyen az 
udvar szépült meg, és egy-
ben biztonságosabbá is vált. 
Jelenleg is több intézmény 
energetikai felújítása folyik 
rendben és az ütemezésnek 
megfelelően. A beruházások 
a jövőben is folytatódnak, 
hiszen a kerület sorra nyer 
el különféle kormányzati és 
európai uniós támogatáso-
kat Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre országgyűlési 
képviselője, Kucsák László 
lobbitevékenységének, a kor-
mányzattal való jó együttmű-
ködésének köszönhetően. A 
közeljövőben összesen több 
mint egymilliárd forint jut 
különféle fejlesztésekre, és 
mivel az országgyűlési kép-
viselő folyamatosan tárgyal a 
kormánnyal a további támo-
gatási lehetőségekről, ez az 
összeg később még növe-
kedhet is.

Bővebben a 3. oldalon
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éPítKEZnE? sEgítEnEK!
Amennyiben egy építtető nem tartja 
be a településképi rendeletben 
foglaltakat, lefolytatható ellene a 
településképi kötelezési eljárás, 
amely akár bírság kiszabásával 
is végződhet. Ennek elkerülése 
érdekében segítséget nyújt az 
önkormányzat főépítészi csoportja 
konzultáció vagy tájékoztatás 
formájában, amelyre minden 
építkezés előtt vagy alatt álló 
személyt várnak. A konzultáció 
során a jogszabályi előírások között 
való eligazodáson túl segítséget 
nyújt a csoport az építészeti 
részletek kialakításában is annak 
érdekében, hogy olyan épületek 
születhessenek, amelyekben 
nemcsak lakni jó, hanem rájuk nézni 
is kellemes. 
A településképi arculati kézikönyvet 
és a településképi rendeletet a 
www.bp18.hu honlapról, a főépítészi 
csoport oldaláról lehet letölteni 
(http://www.bp18.hu/polgarmesteri-
hivatal/foepiteszi-csoport).

� sokan választják új otthonuk helyéül a XVIII. kerület valamelyik részét. A pestszentlőrinci 
és pestszentimrei kertvárosi területek nyugalma vonzza a magánépíttetőket. de hogyan 
érhető el, hogy olyan új épületek jöjjenek létre, amelyek illeszkednek a környezetbe, 

harmonikusan egészítik ki a meglévő arculatot? ebben jelöli ki az utat a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet. Jankovits Vera kerületi főépítészt kérdeztük.

ElFogAdtA A KéPvisElŐ-tEstülEt A tElEPülésKéPi ArCUlAti KéZiKÖnyvEt

ÉpíTÉs előTT 
olvassunk!

kErékgyártó györgy  

az önkormányzat képviselő-testü-
lete a szeptember 12-i ülésén elfo-
gadta a településképi arculati kézi-
könyvet (Tak), amely a következő 
napon már hatályba is lépett.  a ké-
zikönyv kidolgozását hosszú előké-
szítő munka előzte meg, a célja pe-
dig az, hogy segítse Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre építészeti karakte-
rének megőrzését. 

a laikusok számára is jól értel-
mezhető építészeti útmutató segít-
ségül szolgál az építkezni szándéko-
zóknak abban, hogy megismerjék, 
megértsék a lakóhelyüknek válasz-
tott HelY szellemét, hangulatát, 
arculatát.

– a kerületi arculati kézikönyvet 

olvasva joggal merülhet fel a kérdés 
az emberekben, hogy az miben fog-
ja segíteni a döntéseiket, ha épít-
kezni vagy felújítani szeretnének. a 
kézikönyv elsősorban a lakosság és 
a kerületben élők, a kerületbe köl-
tözők, illetve a döntéshozók tájé-
koztatását segítő, szemléletformáló 
eszköz, amely részletesen ismerteti, 
illusztrálja a helyi építészeti stílus-
jegyeket és azokat a minőségi elvá-
rásokat, amelyeket egy építkezésnél 
figyelembe kell venni – magyarázta 
Jankovits Vera. 

amint azt a főépítész kifejtette, 
a könnyen értelmezhető ábrákkal 
és példákkal a kézikönyv segítséget 
nyújt majd az építtetők és az építé-
szek számára ahhoz, hogy esztétikus 
otthonokat és épületeket teremtse-
nek. sőt nemcsak az itt építkezni 

szándékozók, de a városi környezet 
iránt érdeklődők is megismerhetik 
a kerület eltérő karakterű telepeit, 
azok hagyományait, építészeti érté-
keit és egyéb sajátosságait. 

– a Tak-ból az építkezni szán-
dékozók útmutatót kaphatnak ah-
hoz, mire figyeljenek, hogy az új 
épület egyszerre tegyen eleget a mo-
dern követelményeknek és kerüljön 
érzékeny kontextusba a környe-
zetével – mondta a főépítész. – a 
kézikönyv célja segítséget nyújtani 
olyan tervek megszületéséhez, ame-
lyek ismerik és tisztelik a múltat, a 
hagyományos anyagokat, de nem 
egyszerűen a múlt imitációi, hanem 
a hagyományokhoz hű új értéket 
képviselnek.

Folytatás a 4. oldalon
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2 Közélet Épül a műfüves focipálya a Vilmos Endre Sportcentrumban

Puskás AttilA   

A Vilmos Endre Sportcentrum 
a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia labdarúgóinak a bázi-
saként működik. A felújítás 
idejére az edzéseket a kerület 
egyéb létesítményeiben oldja 
meg az egyesület, de a tervek 
szerint novemberben rész-
ben már visszaköltözhetnek a 
Nagybecskerek utcába. 

Pályák és 
öltözők
Amint azt Banyár László, a 
Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. vezérigazgató-
ja elmondta, a műfüves pálya 
várhatóan november második 
felére készül el.

– Nagy szükség is van arra, 
hogy mielőbb itt lehessenek 
az edzések, hiszen addig az 
akadémia labdarúgói külön-
böző „albérletekben” edzenek. 

Ráadásul a villanyvilágítással 
együtt épülő műfüves pálya 
késő ősszel és télen, tehát a 
korai sötétedéses időszakban 
is használható lesz. Az élő-
füves pályán egyelőre nem 
valósul meg a világítás, de az 
elektromos kábelt átvezették, 
éppen azért, hogy a jövőben 
pályázat segítségével majd ezt 
a fejlesztést is el tudjuk vé-
gezni – tájékoztatott Banyár 
László.

Az élőfüves pályát egyéb-
ként nem pontosan a régi 
helyén építik újjá, ugyanis a 
sportcentrum egyik hátsó be-
járatát megszüntetik, így az 
odavezető aszfaltcsík elbontá-
sával a gyepterület megnövel-
hető, és az élőfüves pálya kö-
zelebb kerülhet a műfüveshez. 
A Vilmos Endre Sportcent-
rumban folyó felújításhoz öltö-
zőbővítés is kapcsolódik: négy 
új öltözőt létesítenek a kiszol-
gálóhelyiségekkel együtt. 

Az utánPótlás 
érdekében
Az MLSZ pályafejlesztési 
programja keretében a Gerely 
utcai sporttelepen felújítják az 
élőfüves nagypályát, és négy 
új öltözőt hoznak létre, a Deák 
Ferenc „Bamba” Sportcent-
rumban pedig szintén öltöző-
ket építenek a meglévő pályák 
mellé.

– A létesítmények mint-
egy ezer, a XVIII. kerületben 
futballozó gyerek sportolását 
szolgálják. A Vilmos Endre 
Sportcentrumban tehát alap-
vetően a Városgazda Után-
pótlás Akadémia focistáinak 
képzése folyik, a Thököly úti 
Deák Ferenc „Bamba” Sport-

centrum a SZAC otthona, a 
Gerely utcai pályát pedig több 
egyesület is használja – utalt 
a felújítás alatt álló létesítmé-
nyek kihasználtságára Banyár 
László.

A Vilmos Endre Sportcent-
rumban épülő műfüves pálya 
munkálatait Lévai István Zol-
tán alpolgármester is meg-
tekintette szeptember 20-án 
– ekkor kezdte meg a munkát 
az élőfüves pályán is a kivite-
lező cég –, és mint elmondta, 
nagyon örül a fejlesztés meg-
kezdésének. 

– Remélem, hogy minél 
előbb befejeződik a pályaépí-
tés, és át lehet adni az új, mo-
dern létesítményt az utánpót-
lás-nevelés folytatására.

� Jó ütemben halad a Vilmos endre sport-
centrumban az új műfüves labdarúgópálya 
építése, és megkezdődött az élőfüves pálya 

felújítása is. A beruházás a Magyar labdarúgó 
szövetség budapesti Pályafejlesztési Programja 
révén valósul meg. A projekt keretében a XVIII. ke-
rületben további két létesítményben, a Gerely utcai 
sporttelepen és a deák Ferenc „bamba” sport-
centrumban folynak majd munkálatok.
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MeGújuló 
laBDarúGóBázisok
Látványos az MLSZ-pályafejlesztés a kerületben

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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

MsZP, 06-20-745-9077
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

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.). 

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.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

sZüKség vAn A FoCiPályáKrA
Az 1950-es években 273 futballpálya volt budapes-
ten. ez a szám 2011-re mintegy százra csökkent, pe-
dig a regisztrált játékosok közel egynegyede fővárosi. 
A hitelesített nagypályáknak mindössze 6 százaléka 
található budapesten, miközben az igazolt labdarú-
gók 24 százaléka fővárosi, azaz itt a legkisebb az 
egy főre jutó pályák száma. Az Mlsz pályafejlesztési 
programjának célja ennek az aránynak a javítása, 
valamint az, hogy minél több gyereket ösztönözzenek 
újra a labdarúgásra, de elsősorban a sportolásra, 
a mindennapos mozgásra, hiszen ha a fiataloknak 
nincs megfelelő sportolási lehetőségük, könnyen 
találnak más, nem mindig hasznos elfoglaltságot. 

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 Béla. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

kiss lászló, a városgazda utánpótlás Akadémia labdarúgó-szakosztályának igazgatója, lévai istván Zoltán 
alpolgármester és banyár lászló, a városgazda Zrt. vezérigazgatója a helyszínen egyeztetett a fejlesztésről  
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Újabb közel 200 millió forintból újulnak meg kerületi intézmények KÖZÉLET 3

Folytatás az 1. oldalról 
 
Több kerületi intézmény felújítá-
sa kezdődött meg, illetve valósult 
már meg az idén, jelenleg folyik a 
Micimackó Bölcsődében is.
A fejlesztések keretében szigetelési 
munkálatokat végeznek, továb-
bá  a homlokzatokat és a tetőket, 
a régi, elavult ablakokat korszerű 
műanyag nyílászárókra cserélik, 
valamint napelemes rendszereket 
telepítenek az érintett épületekre. 
A beruházások eredményeként 
csökken az épületek fenntartási 
költsége, és persze az sem mellékes 
szempont, hogy a gyermekek és az 
intézményekben dolgozók közér-
zete is nagymértékben javulhat.

2014 ÓTA TÖBB  
MINT KÉTMILLIÁRD  
FORINTOT  
KÖLTÖTTEK  
A KERÜLETI  
OKTATÁSI-NEVELÉSI  
INTÉZMÉNYEK 
FELÚJÍTÁSÁRA. 
LEGUTÓBB A PÁZSIT 
UTCAI INTÉZMÉNYT 
„VETTÉK BIRTOKBA”  
A MUNKÁSOK, HOGY 
A GYEREKEK  
EGY TELJESEN  
MEGFIATALODOTT 
BÖLCSŐDÉT  
KAPJANAK VISSZA. 

MEGÚJUL A 

MICIMACKÓ 
BÖLCSŐDE
Kucsák László: „A megvalósuló fejlesztések  

KÖZEL 1 MILLIÁRD  
FORINT INTÉZMÉNYI  

KAPACITÁSBŐVÍTÉSRE
Gulner Gyula Általános Iskola  

– támogatás összege: 396 949 000 Ft
Brassó Utcai Általános Iskola  

– támogatás összege: 284 020 000 Ft
Kastélydombi Általános Iskola  

– támogatás összege: 221 160 000 Ft

A FELÚJÍTÁSOKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN TÖBB 
MILLIÓ FORINTOT  
TAKARÍTHATNAK  
MEG ÉVENTE  
AZ INTÉZMÉNYEK.

2018-TÓL AZ ÁLLAM ÁLLJA  
AZ ELSŐ NYELVVIZSGA KÖLTSÉGÉT
A magyar kormány évente 3 milliárd forintot különít el az első nyelvvizsga 
megszerzésére a következő három évben.
A nyelvvizsga díját 2018. január 1-jétől a 35. évüket be nem töltött �ataloknak 
térítik meg utólag, az adott évre érvényes minimálbér 25 százalékának megfelelő 
összeghatárig, azaz 2018-ban 34 500 forintig. A vissza�zetés az első sikeresen tel-
jesített komplex középfokú (B2) nyelvvizsgára, az ezzel egyenértékű emelt szintű 
idegen nyelvű érettségi vizsgára, valamint a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgára 
vonatkozik.
Amennyiben a vizsgázó a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként 
teljesíti – a 35. életév betöltését megelőzően –, akkor az időben második részvizsga 
díját igényelheti. A nyelvvizsga ki�zetését az Új Nemzedék Központnál lehet kérni 
2018. január 1-jét követően.

„

„

„Az idei év is gyümölcsöző 
volt, hiszen a kormányzattal 
való együttműködésemnek kö-
szönhetően a közel jövőben 
több mint egymilliárd forintot 
tudunk intézményi fejlesztésre 
fordítani. Vannak olyan projek-
tek, amelyek már befejeződtek, 
vannak, amelyek most zajlanak, 
és vannak, amelyek hamarosan 
elindulnak. A korszerűbb kör-
nyezet kialakítása érdekében a 
szülők és az ott dolgozók meg-
értését és türelmét kérjük az 
intézményekben zajló felújítás 
miatt. Eddig pozitív a vissza-
jelzést kaptunk tőlük a felújí-

tások kérdésében, és ahogyan 
azt már a korábbi intézményi 
korszerűsítéseknél is tapasztal-
tam, együttműködők. A projekt 
sikerességéhez elengedhetetlen 
az együttműködésük. Köszö-
nöm az eddigi támogatásukat 
is” – nyilatkozta Kucsák László, 
a XVIII. kerület országgyűlési 
képviselője.
A mai világban elengedhetetlen, 
hogy az intézmények korszerű 
körülmények között működje-
nek, főleg, ha bölcsődéről van 
szó. Az elnyert összegből az épü-
letek energetikai fejlesztése va-
lósul meg, ami által lényegesen 
hatékonyabbá válik az energia-
felhasználás, és csökkenthetők 
a működési költségek. Az uniós 
projekt kiemelt célja az, hogy 
ösztönözze és támogassa a kör-
nyezetbarát és egyben megújuló 
energiaforrást hasznosító rend-
szerek elterjedését.

HATALMAS EGÉSZSÉGÜGYI  
FEJLESZTÉS KEZDŐDIK  
BUDAPESTEN
Budapest történetének legnagyobb fejlesztése kezdődik meg a fővárosi 
és a Pest megyei emberek egészségbiztonsága érdekében. Idén 40 mil-
liárd forintból 22 milliárd jut 17 budapesti és 6 Pest megyei intézmény 
fejlesztésére, ebből a legkisebb összeg 200 millió, a legnagyobb megha-
ladja a 3,5 milliárdot. A fennmaradó 18 milliárd forintot olyan későbbi 
beruházások tervezésére fordítják, amelyek ugyancsak elindulnak az 
idén. Az összegből eszközparkokat, informatikai rendszereket fejleszte-
nek, épületeket rekonstruálnak, és új tömböket építenek a már meglévő 
egészségügyi intézményekhez. A fejlesztések megvalósításával kiemelt 
cél az emberek egészsége, annak megőrzése.

2018 A CSALÁDOK  
ÉVE LESZ 
A kormány eddig is kiemelten kezelte a családok 
támogatását, s ez jövőre is fontos cél lesz, ezért 
2018 a családok éve lesz. 2010 és 2016 között a 
nagycsaládosok jövedelme nőtt a leginkább, a 
nettó jövedelem több mint kétharmadára, a re-
áljövedelem több mint másfélszeresére emel-
kedett. Otthonteremtésre a nagycsaládosok  
141 milliárd forintot kaptak a családi otthont-
eremtési kedvezmény (CSOK) és a támogatott 
hitel révén, és a 142 ezer három vagy több gyer-
meket nevelő családból 120 ezernek nem kell sze-
mélyi jövedelemadót �zetnie.

KORMÁNYZATI HÍREK

A KERÜLETBEN  
MEGVALÓSULÓ  
ENERGIAHATÉKONY-
SÁGI FEJLESZTÉSEK  
A JÖVŐ GENERÁCIÓJA 
SZÁMÁRA  
EGYÉRTELMŰVÉ  
TESZIK A BERUHÁZÁ-
SOK FONTOSSÁGÁT.

„A környezettudatosságra ne-
veléssel példát kell mutatnunk 
gyermekeinknek, unokáink-
nak, hiszen fontos, hogy a gye-
rekek a mindennapjaikban is 
lássák a szemléletmód-válto-
zást azáltal, hogy a kerületi in-
tézményekben a legkorszerűbb 
energiahatékonysági fejleszté-
sek valósulnak meg” – mondta  
Kucsák László.

MICIMACKÓ BÖLCSŐDE – TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   61 807 840 Ft
 A felújítás keretében megvalósul:
–a homlokzat teljes hőszigetelése 996 m2 felületen 10, illetve 16 cm vastagságban;
– a lapos tető utólagos hő- és vízszigetelése 870 m2 felületen, 20 cm vastagságban;
– a pincefödém utólagos hőszigetelése 178 m2 felületen.
– 48 napelem elhelyezése, 12 KWh teljesítménnyel.

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)
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Bringás reggeli 
A kerékpáron közlekedőket kakaós csi-
gával, almával és üdítővel fogadták a 
Kossuth téren szeptember 22-én az 
önkormányzat sportreferensei. Jöttek 
egyedül, gyerekkel, nagyszülővel, „leje-
lentkeztek” az önkormányzati standnál, 
és mentek tovább a dolgukra.

– a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017 
nyarán írt ki pályázatot európa legnagyobb 
közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi 
kampányához csatlakozva. Önkormányzatunk 
sikeresen vett részt az európai Mobilitási Hét 
és autómentes Nap megtartásához kapcsolódó 
pályázaton, így több programot szerveztünk 
erre a pénteki napra. az egyik a bringás regge-
li reggel 7 és 9 óra között – tájékoztatott Varga 
Judit Veronika. a sportreferens azt is elárulta, 
hogy tavaly félszázan vettek részt az eseményen, 
az idén az esős időjárás miatt valamivel keve-
sebben. 

a bátrabbak közé tartozott Mándokiné Elza, 
aki két és fél éves kisfiával, Mersével nyolc óra 
körül futott be az „állomásra”.

– Van autónk, de szívesen közlekedünk néha 
tekerős bringával is – mondta. – a férjem még 
nálam is nagyobb bringás, hiszen ő szinte min-
dig kerékpárral jár a munkahelyére, innen, a 
kossuth lajos utcából a széll kálmán térig, ami 
nem kis távolság… Nem sokkal előttünk ő is itt 
volt a standnál a másik gyermekünkkel.

Merse a kérdésünkre – szeretsz biciklizni? – 
csak annyit mondott, hogy igen, s már nyúlt is a 
kakaós csiga után.

szeptember 28-án az önkormányzat részt 
vesz a Magyar kerékpárosklub országos Brin-
gás reggeli programján is, amelynek keretében 
szintén reggel 7 és 9 óra között a kerékpárral 
vagy más alternatív közlekedési eszközzel érke-
zőket péksüteménnyel, almával vendégelik meg 
a kossuth tér és a Thököly út sarkán.

Ê (temesi)

 

autómentes 
nap biciklivel 
A kontinens egyik legnagyobb környe-
zetvédelmi kampányához csatlakozva a 
kerületi önkormányzat autómentes na-
pot tartott szeptember 22-én, pénteken, 
hogy minél több iskolás vegyen részt raj-
ta tanítási időben. A Kossuth tér megtelt 
gyerekekkel, akik különféle programokon 
tölthették el a tanórájukat.

reggel 9-től délután 3-ig előadások, ügyes-
ségi versenyek kötötték le a több száz diák fi-
gyelmét, akik a környező iskolákból érkeztek, 
óránként váltva egymást. a rendezvényt Ughy 
Attila polgármester ezekkel a szavakkal nyitot-
ta meg:

– amikor én voltam fiatal, természetes volt, 
hogy kerékpárral közlekedünk, és bennünket 
nem autóval vittek iskolába, mint most sok 
gyereket. legyetek belátóbbak a környezetetek 
iránt, védjétek, és ha tehetitek, az autót cseréljé-
tek fel a kerékpárral, illetve a gyaloglással. eljön 
az az idő, amikor a környezetkímélő elektromos 
autók mindennaposak lesznek a ti életetekben, 
törekedjetek majd a használatukra hosszabb 
utatokon. ide is kihoztunk egyet, hogy jobban 
megismerkedjetek vele. jó szórakozást és tanu-
lást ezen a napon!

ezt követően nagy sikere volt az akrobati-
kus biciklibemutatónak, majd a XViii. kerületi 
rendőrkapitányság részvételével balesetmeg-
előző kresz-ismertetőn vettek részt a diákok. 
akik helyesen töltötték ki a teszteket foszforesz-
káló karperecet, láthatósági mellényt, vagy bi-
ciklicsengőt kaptak. 

a Piros iskola 6. a és b osztályát Milinte Be-
áta osztályfőnök vezette, aki elmondta lapunk-
nak, hogy rendszeresen részt vesznek hasonló 
rendezvényeken, hogy a gyerekek minél hama-
rabb és minél részletesebben ismerkedjenek meg 
a közlekedési szabályokkal. Tavaly a rendőrségi 
napon voltak a diákok, az autómentes napon 
pedig körbekerekezték a Velencei-tavat.

– a gyerekek nagyon szeretik ezeket a ren-
dezvényeket, amelyeken sokat tanulnak – tette 
hozzá a tanárnő.

az autómentes nap délutánján helytörté-
neti kerékpártúrát szervezett a Tomory lajos 
Múzeum.

Ê t. l.

Felkészültek 
Felújítást, illetve korszerűsítést végeztek 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. 
munkatársai a cég üzemeltetésében lévő 
Park és Kastélydombi uszodában, vala-
mint a vilmos Endre sportcentrumban.

a Városgazda zrt. uszodaüzemeltetési osztá-
lyának vezetője, Bögös József úgy tájékoztatta 
lapunkat, hogy minden tervezett feladatot sike-
rült elvégezni.

– Folyamatosan figyeljük, vizsgáljuk az 
uszodáink és azok berendezéseinek az állapotát, 
s ennek alapján feladatlistákat állítunk össze, 
hogy a felújítási-karbantartási időszakokban 
mi mindent kell javítani, cserélni, fejleszteni – 
mondta a munkák előkészítéséről Bögös józsef. 
– a karbantartási időszakokban mindegyik 
uszodában teljes vízcsere történik, kijavítjuk a 
medencék hibáit, és speciálisan tisztítjuk a bur-
kolatokat, csaptelepeket, zuhanyfejeket. 

a kastélydombi uszodában a tisztasági fes-
tés, a légtechnikai karbantartás és a gépészeti 
korszerűsítés mellett a bejárati szélfogó részt 
hőszigetelt ablakokra és ajtókra cserélték. ez 
komfortosabb használatot és gazdaságosabb 
üzemeltetést eredményez. 

Hőszigetelt nyílászárókat építettek be a Park 
uszoda medenceterében és vizesblokkjaiban is, 
továbbá kifestették az előteret, az öltözőket és a 
medenceteret a Városgazda magasépítési osztá-
lyának munkatársai. 

– ebben az uszodában szintén végeztünk gé-
pészeti javításokat, a medence sávelválasztó kö-
teleit pedig áthelyeztük. a Vilmos endre sport-
centrum uszodájában a tisztasági festés mellett 
a légtechnikai rendszerben kilencven négyzet-
méternyi szűrőpaplant cseréltünk. a szaunában 
a padokat teljesen kicseréltük, továbbá itt is 
elvégeztünk minden tervezett karbantartási és 
felújítási feladatot – számolt be a munkálatokról 
az osztályvezető.

Ê P. A.

 

Építés előtt 
olvassunk!
Folytatás az 1. oldalról
Mivel a Tak az építészeti koncepció kialakítá-
sát segítő kézikönyv, szükség van jogi szabályo-
zásra is, amely betartatja a benne foglalt irány-
elveket annak érdekében, hogy a kitűzött cél 
megvalósulhasson, vagyis – a kerületünk múlt-
ját tiszteletben tartva – a mai kor elvárásainak 
megfelelő minőségi és élhető városi környezetet 
teremtsünk. ez a jogi eszköz a településképi ren-
delet (Tkr), amelynek elfogadásáról ugyancsak 
szeptember 12-én döntött a képviselő-testület, 
így az is hatályba lépett szeptember 13-án.

– a rendelet a településképet formáló részle-
tes szabályokat, településképi követelményeket 
és a helyi védelemre vonatkozó előírásokat tar-
talmazza. Tehát a települési környezet formálá-
sának új jogi eszköze a Tkr, amelynek az elő-
írásait minden építési tevékenység esetén be kell 
tartani, legyen az új épület építése, bővítés vagy 
felújítás, esetleg reklám kihelyezése – mondta 
jankovits Vera.

a rendelet az építészeti-településképi köve-
telményeken túl rögzíti a jellegzetes építészeti 
és arculati értékeket, sajátosságokat hordozó, 
a településkép szempontjából meghatározó te-
rületekre, a helyi építészeti örökség védelmére 
vonatkozó előírásokat is. Magában foglalja az 
egyes építési tevékenységek során kötelezően le-
folytatandó településképi eljárások esetköreit és 
részletes szabályait is. 

Tehát ha a jövőben az arculati kézikönyv is-
meretében és a rendelet előírásait betartva for-
málódik kerületünk épített környezete, biztosak 
lehetünk abban, hogy meg tudjuk őrizni, illetve 
még jobbá tudjuk tenni azt a városi hangulatot, 
amely miatt szeretünk itt élni.

MEgÓvJáK AZ értéKEinKEt
– A kerület településképének 
vizsgálata során hihetetlen 
mennyiségű építészeti értékre 
találunk folyamatosan. A cél az, 
hogy az arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet segítségével 
megóvjuk az adott kulturális 
környezetet, elkerüljük a felhígítását, 
középszerű egyformasággal való 
helyettesítését – mondta  Jankovits 
vera főépítész.

a szépkorúakat és az önkormányzat képvise-
lőit először Freyberger László, a XViii. kerületi 
Nyugdíjas Érdekvédelmi egyesület (NYÉVe) el-
nöke köszöntötte, kiemelve, hogy az egyesületük, 
mint a kerület legnagyobb nyugdíjasokkal foglal-
kozó civil szervezete, már 27 éves múltra tekint 
vissza, és a pályázatok révén mindig segítséget 
nyújtanak a kisebb nyugdíjas kluboknak.

– Évente háromszor van kerületi szintű ren-
dezvényünk, a nőnapi, a karácsonyi, amit évről 
évre a kondor Béla közösségi Házban tartunk 
meg telt házzal, valamint ez az idősek napi műso-
runk – mondta az elnök. – Mind a hármat az ön-
kormányzat anyagi támogatásával és tagságunk 
komoly segítségével tudjuk megvalósítani.

ezután Kucsák László országgyűlési képviselő 
szólt a nyugdíjasokhoz, hangsúlyozva, hogy jó a 
kapcsolata ennek a korosztálynak a kerület veze-
tésével, amely támogatja az időseket, hogy minél 
hasznosabban töltsék a szabadidejüket.

Ughy Attila polgármester azt emelte ki a kö-
szöntőjében, hogy a kerület nyugdíjasait nemcsak 

azért becsülik meg az önkormányzat vezetői, 
mert mind szép emlékeket őriznek az idősekről, 
idős rokonaikról, nagyszüleikről, hanem azért 
is, mert kötelességük a múlt képviselőit támo-
gatni, akik megteremtették a fiatalabbak számára 
a gondtalan jelent és a jövőt. Többek között ezt 
mondta: 

– Példamutató a kerületben a generációk kö-
zötti kapcsolat, amit tovább kell erősíteni.

a szép szavak után jöttek a szép népdalok és 
az örökzöldek. előbb a tavaly alakult NYÉVe-
dalkör lépett fel, majd Aradszky László énekelte 
el legnagyobb slágereit – köztük a Nem csak a 
húszéveseké a világot –, Berentei Péter pedig is-
mert magyar és világslágerekkel fokozta a han-
gulatot egészen a tombolahúzásig.

a rendezvényen még Ujvári Ferenc, az egye-
sület tagja mondott verset a közönségnek, amely-
nek soraiban ott volt Szarvas Attila és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester, valamint Kőfalvi Pál, a 
NYÉVe örökös elnöke is. 

Ê temesi lászló  

egy-egy kátyú sokféle lehet: kisebb, nagyobb, ke-
rek, hosszú, keskeny vagy széles. az infrakátyús 
csapat egyik tagja, Palócz László már nem is szá-
molja a betömött gödröket, de elmondása szerint 
egy hajtós nap alatt 40 kátyút képesek szakszerű-
en eltüntetni. 

aki benéz a kátyúzó csapat autójába, igencsak 
meglepődhet annak speciális kialakításán. Min-
denhol fémborítás, s az aszfaltozáshoz használt 
gépek és szerszámok mellett gáz- és áramvezeték, 
gépi csigás emelő és aszfalttároló is található ben-
ne. az egyik legfontosabb része a felszerelésnek 
az aszfaltolvasztó gép, amely infrahősugárzóival 
200 Celsius fokra melegíti a burkolatot. Hevítés 
után elgereblyézik a megolvadt részt, pótolják a 
hiányzó mennyiséget, majd újra a gereblyézés, 

egyengetés következik, ami után jöhet az elsimí-
tás kézi úthengerrel.

köztudott, hogy az útburkolat legnagyobb el-
lensége a csapadék és a fagy, ezért a kátyúk fo-
lyamatos kezelést igényelnek. Mint a Városgazda 
zrt. mélyépítési osztályának vezetője, Varsányi 
Balázs elmondta, sajnos kátyúk mindig lesznek, 
annak ellenére, hogy folyamatosan próbálják a 
cég által kezelt utak minőségét javítani. 

– Havonta 250–300 négyzetméternyi hibát ja-
vítunk ki, de a csapadék, illetve a fagyok újabb és 
újabb kátyúkat okoznak az aszfalton. Bízunk ab-
ban, hogy a lakosok azért egyre kevesebb gödör-
rel találkoznak majd, mi mindent megteszünk 
ezért.

Ê -pa-

Nem csak a húszéveseké a világ…
Minden évben szeptember végén vagy október elején ünneplik meg kerületünkben az 
idősek világnapját. Ezúttal, szeptember 24-én nem a szokásos helyen, a lőrinci sport-
csarnokban fogadták a vendégeket, mert az felújításra vár, hanem a Pestszentimrei 
sportkastélyban, ahol csaknem háromszázan nézték végig a többórás műsort.

egész évben kátyúzás 
Folyamatos feladatot ad a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. számára a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei úthálózat karbantartása. A 255 kilométernyi közúton 
bőven akad dolga többek között a városüzemeltető cég infrakátyús csapatának. 
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5Többféle támogatásról szavazott a képviselő-testület a szeptember 12-i ülésén önKormányzat

�átfogó felújítást ter-
vez az önkormányzat 
az Mlsz-pályázatok 

forrásainak felhasználásá-
val a Vilmos endre sport-
centrumban. ennek során 
a klubok céljaira szolgáló 
szabványpályák mel-
lett olyan létesítmények 
épülnek, amelyeket az 
arra igényt tartó lakosok 
ingyenesen használhatnak 
majd. A pályázatoknak 
köszönhetően korszerű-
södik a thököly úti és a 
Gerely utcai sporttelep is.

kErékgyártó györgy   

– Megkezdődhet a Vilmos endre sport-
centrum átfogó fejlesztése a Magyar 
labdarúgó szövetség pályázati forrá-
sainak köszönhetően – mondta Lévai 
István Zoltán alpolgármester a képvise-
lő-testület szeptember 12-i ülésén. – a 
teljes felújítás pontos ütemezése még 
tervezés alatt áll, de az első szakasz-
ban lehetőségünk van arra, hogy két 
új műfüves pályát és a mai igényeknek 
megfelelő öltözőt hozzunk létre. (Ezzel 
a fejlesztéssel a 2. oldalon bővebben fog-
lalkozunk.)

OdAítélték 
A kItüntetéseket 
amint azt a Városgazda utánpótlás 
akadémia sportszakmai igazgatója, 
Kissné Baumann Gizella kifejtette, a 
pályázatok lehetővé teszik, hogy az 

Mlsz-szabványnak megfelelően fej-
lesszék az öltözőket a Thököly úti és a 
Gerely utcai sporttelepen is, a Vilmos 
endre centrum esetében figyelembe 
véve a helyszín adottságait is. 

a kerületi bölcsődéket érintő fontos 
kérdésben is döntött a képviselő-testü-
let: a szeptember 12-i ülésen bírálták el 

az egyesített Bölcsődék intézményve-
zetői posztjára beadott pályázatot. ezt 
követően odaítélték azokat a helyi ki-
tüntetéseket, amelyekkel a szociális te-
rületen dolgozó szakemberek munkáját 
ismerik el. ezeket a szociális munka 
napja (november 3.) alkalmából rende-
zett ünnepségen adják majd át.

közösséGI terek
két római katolikus plébánia felújítását 
támogatja az önkormányzat. Szarvas 
Attila alpolgármester elmondta, hogy 
a kerület vezetése nagyon fontosnak 
tartja azt a közösségépítő tevékenysé-
get, amelyet az egyházak végeznek a 
kerületben, ezért áll a maga eszközeivel 

mögéjük. az erzsébettelepen a szent 
erzsébet Plébánia közösségi célokat is 
szolgáló épületének állaga romlott meg, 
a pestszentimrei szent imre Plébánián 
pedig elavult a fűtési rendszer. Mindkét 
közösség nagy létszámú és folyamato-
san épülő, ezért a közösségi terek álla-
pota sok embert érint. a felújításokat az 
egyházmegye finanszírozza és végezteti 
el, de sokat számít az önkormányzat 
támogatása.

Még több lehetőség, 
Még több sport
Pályázati forrásokból korszerűsítenek három fontos sportközpontot 
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„Ültess fát kerületünknek” 
pályázat

a pályázat célja: az önkormányzat a helyi környezetvédelmi program és zöldfelület-
gazdálkodási koncepció alapján szeretné a kerületünket, a környezetünket szebbé, tisztábbá 
tenni. a környezeti nevelés és szemléletformálás, az egységes fasorok kialakítása érdekében 

fontos a közterületek fásítása, figyelembe véve a már meglévő fákat.

a pályázók köre: a pályázaton kerületünk lakosai és intézményei (óvodák, iskolák, szociális 
intézmények) vehetnek részt.

a pályázat lebonyolításának módja: a pályázat benyújtásához szükséges adatlap az 
ügyfélszolgálati irodákon, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében a 

környezetvédelmi csoportnál szerezhető be. 
Bővebb felvilágosítás Péter Norberttől kérhető a 296-1300/1730-as telefonszámon.

Beérkezési határidő: 2017. október 30. 16 óra

az igénylőknek vállalniuk kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt 
közterületen szakszerűen ápolják. annak esetleges eltűnéséről, károsodásáról haladéktalanul 

értesítik a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Építéshatósági és környezetvédelmi irodájának 
környezetvédelmi Csoportját. az akcióban csak lombhullató díszfákra lehet pályázni. 

a kiültetésre szánt fafajoknál figyelembe kell venni az utca szélességét, a meglévő 
közművezetéket, a telepítendő fák magasságát, lombkoronájuk méretét.

a fák szakszerű elültetéséről az önkormányzat gondoskodik, de a fenntartásukat az 
igénylőknek kell vállalniuk. a megadott határidőn túl beadott pályázatokat nem áll 

módunkban elfogadni.

a pályázatok elbírálásának módja: 

a pályázatokat a Műszaki, Építéshatósági és környezetvédelmi iroda környezetvédelmi 
Csoportja bírálja el. az egységes fasorok kialakítása érdekében az önkormányzat fenntartja 

a jogot, hogy a benyújtott pályázatok alapján minden utcaszakaszra egyetlen fafaj (fasor) 
telepítését támogatja. az elbírálásakor előnyben részesítjük a teljes utcaszakaszra, illetve 

lakótelepek esetében a háztömb előtti teljes területre benyújtott pályázatokat.

Dömötör István
alpolgármester 

Házi 
koMPoszTálás, 2017 

A helyi környezetvédelmi program 
célkitűzéseivel összhangban a Xviii. 

kerületi önkormányzat folytatja a házi 
komposztálási programot.

a pályázóknak ingyenesen 1 darab 800 literes műanyag 
házi komposztálóedényt biztosítunk. az edények korlátozott 
számban állnak rendelkezésre, ezért az adatlapok elbírálása-
kor azok beérkezési sorrendjét is figyelembe vesszük. 
a pályázatra azok a XViii. kerület lakosok jelentkezhetnek, 
akik vállalják, hogy a kiosztott edényeket 5 évig rendeltetés-
szerűen használják, és komposztálási naplót vezetnek, ame-
lyet a polgármesteri hivatal környezetvédelmi csoportjának 
munkatársai ellenőriznek.
Pályázni az ügyfélszolgálati irodákon, illetve ügyfélfogadási 
időben a környezetvédelmi csoportnál beszerezhető adatlap 
benyújtásával lehet. 
a pályázati adatlapokat postai úton a Műszaki, Építéshatósá-
gi és környezetvédelmi iroda környezetvédelmi Csoportja, 
1184 Budapest, Üllői út 400. címre várjuk, vagy leadhatók az 
ügyfélszolgálati irodákon is.
Beérkezési határidő: 2017. október 16. 18 óra
a pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Péter Nor-
berttől kérhető a 296-1300/1730-as telefonszámon. 

Dömötör István
alpolgármester

ÓvodAi és isKolAi 
táMogAtásoK
ebben a tanévben is támogat-
ja az önkormányzat azt, hogy 
a kerületi általános iskolások 
a testnevelésórák keretében 
ingyen tanulhassanak úszni a 
kastélydombi és a Park uszo-
dában, valamint a Vilmos endre 
sportcentrum uszodájában.
A Fogyatékosok Országos 
diák-, Verseny- és szabad-
idősport szövetségével kötött 
szerződés értelmében már 
nemcsak a robogó óvodában, 
hanem igény esetén bármelyik 
óvodában lehetőség lesz a 
szövetség programja alapján 
a nem sajátos nevelési igényű 
és a mozgásszervi fogyatékos 
gyerekek együtt nevelésére.
Mint 18 éve mindig, az önkor-
mányzat ebben az évben is 
csatlakozik a bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszerhez, amelyben 
a tehetséges, de szociálisan ne-
héz helyzetben lévő főiskoláso-
kat, egyetemistákat támogatják. 
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6 Őszi Ízkavalkád – sok finomsággal és zenévelKultúra, egészség

�Másodszor rendez-
ték meg szeptember 
22–24-én a pest-

szentlőrinci turul parkban, 
a bókay-kert mellett az 
őszi ízkavalkád Fesztivált, 
amelyre több ezer ínyencet 
vártak, akik a háromnapos 
eseményen sokféle finom-
ság között válogathattak. 
Idén Franciaország volt a 
vendég, francia ételekkel és 
zenével.

tEMEsi lásZló    

a Hungaro-eventeam rendezvényszer-
vező kft. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatával együttműködve, 
sikeres külföldi példákat követve, má-
sodik alkalommal szervezte meg a 
gasztronómiai fesztivált Budapest jól 
megközelíthető külvárosának parkos 
részén, ahol őstermelők és kézművesek 
is fogadták portékájukkal a látogató-
kat. a finom falatok mellett reggeltől 
estig kulturális műsor is színesítette a 
programot. s az eső! sajnos a szervezők 
hiába fohászkodtak az égiekhez, a há-
rom napból kettő borús volt, főleg a „fő 
nap”, a szombat délután és este, ami-
kor a szabadnap ellenére alig sétáltak 
az ízek utcájában, ahol pedig sajtosok, 
pálinkások, borosok, húsosok várták az 
érdeklődőket. 

a Magyar család a mostoha idő el-
lenére is le-fel járt, hogy megkóstolják 
a finomságokat, mint például a csokis 
sajtgolyócskákat és a sajtokat.

– egészen különlegesek ezek a go-
lyócskák, hasonlítanak a Túró rudihoz, 
amely a gyerekek kedvence – mondta 
a családfő, Magyar Béla, aki a csokis 

falatkák mellett a különféle ízesítésű 
kecskesajtokat is megkóstolta. két kisfia 
sem maradt ki ezekből, de a csokis saj-
tot számukra semmi nem múlta felül.

a szomszéd standon szintén külön-
legességekre bukkanhatott az ínyenc 
látogató. Például bivalyszalámira!

– ilyet még nem ettem! – jegyezte 
meg a pultnál egy ifjú hölgy, akinek lát-

hatóan nagyon ízlett. Hasonlóképpen 
a szarvas- és az őzszalámi is – mind-
egyikből vásárolt.

Az érlelés A lényeG
szemben méregdrága sajtokat lehetett 
kapni. osztrák termékeket 12, 14 és 15 
ezer forintos kilónkénti áron! a magyar 
zsebnek nem kevés ennyi pénzt kiadni, 

de talán pár dekát érdemes vásárolni, 
már csak azért is, hogy összehasonlít-
suk a különlegességeket a magyar, illet-
ve a kommersz sajtokkal. Ég és föld a 
különbség… az eladó el is magyarázta 
az érdeklődőknek, hogy ezek a termé-
kek azért olyan drágák, mert egy, két, 
sőt akár három évig is érlelik őket.

– Magyarországon ez még nem di-

vat – jegyezte meg. – sajnos itt a vásár-
lók megelégednek az olcsó trappistával, 
amelyet szinte órákig, napokig „érlel-
nek”. Néha érdemes volna a drágább, 
minőségibb sajtokból is vásárolni, ami 
egyfajta igényességet is jelent.

Kohári Edit rendezvényszervező 
nem győzte dicsérni minden falat után 
a kemény, félkemény és füstölt osztrák 
sajtokat.

– Húzós az áruk, de megéri néha-
néha áldozni rájuk – mondta a kóstol-
gatások után, mindegyikből vásárolva 
egy kicsit. 

egy ízkavalkádból nem maradhat ki 
a házi rétes és a kürtőskalács sem. sze-
rencsére a szomszédos Bókay-kertben 
tartották mindeközben a Vii. sportíze-
lítőt, ahonnan sokan átugrottak egy-
egy falatra, kóstolóra, majd folytatták 
tovább a sportolást…

FrAncIA táncHáz
az Őszi Ízkavalkád idei vendége Fran-
ciaország volt, amelynek gasztronómiá-
ja és kultúrája kiemelt szerepet kapott, 
így a fesztiválon több francia vonatko-
zású műsor is szerepelt. a gazdag prog-
ramból néhány: francia dalok csen-
dültek fel szinte mindennap, a francia 
táncházban a les alouettes zenekar 
segítségével néptáncot tanulhattak az 
érdeklődők, és számos koncertet hall-
gathattunk falatozás közben. 

a kicsikről is gondoskodtak a ren-
dezők egész napos gyerekfoglalkozá-
sokkal, játszóházzal, ugrálóvárral és 
homokfestéssel, így minden korosztály 
megtalálta a kedvére való szórakozást 
a finom falatok mellett, akárcsak ta-
valy, amikor Portugália volt a fesztivál 
vendége. az időjárás sajnos idén nem 
fogadta kegyeibe a programot, de a 
szervezők nem adják fel, jövőre is meg-
tartják a hagyományteremtési céllal út-
jára indított Őszi Ízkavalkádot. a fesz-

Csokis sajTGolYók És BiValYszaláMi
Tavaly Portugália, az idén Franciaország volt a vendég
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a XViii. kerületi önkormányzat a 
lehetőségeihez mérten évről évre 
számos módon nyújt segítséget az 
egészségmegőrzéshez, a betegségek 
megelőzéséhez, illetve időben történő 
kiszűréséhez. Gondoljunk csak a szak-
rendelők felújítására, a korszerű orvosi 
műszerek, berendezések megvásárlásá-

ra. a zsebők zoltán és a Pintér kálmán 
szakrendelő orvosai és asszisztensei az 
évente több alkalommal megrendezett 
szűrőnapokon a fogászattól kezdve a 
szív- és érrendszeri vizsgálatokon át 
a bőrgyógyászatig, az onkológiai szű-
résekig végeznek vizsgálatokat. az új, 
modern berendezések a rendszeres 

szűrővizsgálatok eredményességét is 
növelni tudják.

a mammográfiai vizsgálat hosszú 
idő után 2015 őszén vált újra elérhető-
vé a zsebők zoltán szakrendelőben. az 
akkori gépbeszerzéssel valósult meg az 
emlőrákszűréshez szükséges valameny-
nyi vizsgálat helyben való elvégzése. 
ez nagyon jelentős lépés volt, mivel 
a mammográfia, az ultrahangos és a 
röntgenvizsgálat együttesen adja meg 
azt az eredményt, amivel a legbizton-
ságosabb, legpontosabb diagnózis állít-
ható fel.

– a röntgen és a labor a két legfon-
tosabb diagnosztikai osztály, ahol a leg-
több ember fordul meg nap mint nap. 
az önkormányzat segítségével három 
új digitális berendezés, egy mellkas- és 
egy panorámaröntgen, valamint egy 
mammográf szolgálja majd a kerület-
ben élőket reményeink szerint a jövő 
év elejétől – mondta dr. Szebényi Attila, 
aki a gyógyászatban hangsúlyozottan a 
prevenció, azaz a megelőzés híve.

ugyanis, mint azt lapunkban már 
korábban is többször kiemelte, az idő-
ben felismert betegségek sokkal na-
gyobb számban és eséllyel gyógyítha-
tók.

az új orvosi műszerek megvétele 
kapcsán Dömötör István alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy a régióban 
kiemelkedőnek számító járóbeteg-szak-
ellátáshoz elengedhetetlen a korszerű 
orvosi berendezések beszerzése.

– a mammográfiás vizsgálat bizto-
sítása az önkormányzat önként vállalt 
feladata, de ezen túlmenően is fontos 
számunkra a kerületiek egészsége. ah-
hoz, hogy fenn tudjuk tartani az ellátás 
magas színvonalát, nemcsak jó szakem-
bereket próbálunk megszerezni és meg-
tartani, hanem az elavult gépek cseréjé-
re is nagy súlyt fektetünk.

Ê Puskás Attila

„Az önkormányzat segít-
ségével három új digitális 
berendezés, egy mellkas- 
és egy panorámaröntgen, 
valamint egy mammográf 
szolgálja majd a kerületben 
élőket reményeink szerint     
a jövő év elejétől” – mondta               
dr. szebényi Attila.

MoDerN 
rÖNTGeNGÉPek 
ÉrkezNek

az anyatejes 
táplálás ünnepe
A gyermekeket hat hónapon túl is anyatejjel tápláló édesanyá-
kat köszöntötték a sportkastélyban a Pestszentimrei védőnői 
szolgálat által szeptember 22-én szervezett rendezvényén. 

teljesen megújul a röntgendiagnosztikai osztály a pestszentlő-
rinci Zsebők Zoltán szakrendelőben. Amint azt dr. szebényi At-
tila, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a fej-
lesztés az új műszerek beszerzése mellett a rendelő felújítását is 
magában foglalja. 

az anyatejes táplálás világnapját 
1992 óta augusztus 1-jén tartják hi-
vatalosan, de a XViii. kerületben 
hagyományosan szeptemberben 
találkoznak az édesanyák. ennek 
egyszerű oka az, hogy augusztusban 
sokan nyaralnak, így a szeptemberi 
összejövetelen többen tudnak részt 
venni. 

az édesanyákat az önkormányzat 
nevében Dömötör István alpolgár-
mester köszöntötte, aki elmondta, 
hogy háromgyermekes apaként cso-
dálattal tekint az édesanyákra, és jó 
értelemben véve irigyli azt a kapcso-
latot, amit a szoptatás nyújt a babák-
nak és az anyukáknak.

a XViii. kerület vezető védőnője, 
Ferencz Irén úgy fogalmazott, hogy 
az anyatej semmivel sem helyettesít-
hető táplálék a csecsemők számára.

– az 1970-es években drasztiku-
san csökkent a gyermeküket anyatej-
jel tápláló édesanyák száma, aminek 
oka többek között a nők tömeges 
munkába állása, az élelmiszer-ipari 
késztermékek és a tápszerek meg-
jelenése volt. a tendencia megállí-
tására világszerte sokféle program 

indult, amely az anyatejes táplálásra 
ösztönözte az édesanyákat – mond-
ta Ferencz irén. – a szoptatás jóval 
több a kisbaba etetésénél, megfelelő 
tápanyagokkal való ellátásánál. Tu-
lajdonképpen sokkal inkább maga a 
kapcsolat anya és kisbabája között, 
az anyaság legszebb, legteljesebb, 
semmihez sem hasonlítható érzése. 
soha senki nem tud annyira közel 
kerülni egy másik emberhez, mint a 
csecsemő az édesanyjához.

a sportkastélyban két helyszí-
nen számos program várta a piciket 
és az anyukákat. ezek sorában a 
Pestszentimrei közösségi Ház baba-
mama foglalkozása, néptáncbemu-
tató a Turi család zenéjére, valamint 
több előadás. ez utóbbiak többek kö-
zött a fogak épségének megőrzésével, 
a gyermekek mozgás- és értelmi fej-
lődésének elősegítésével, a közösség-
be való beilleszkedésükkel és a szü-
lőről való leválással foglalkoztak.

a kiállítóasztaloknál az egészség-
megőrzéssel, az egészséges életmód-
dal kapcsolatos lehetőségekkel, ter-
mékekkel lehetett ismerkedni.

Ê Puskás A.

Dr. szebényi Attila ügyvezető igazgató és Dömötör istván alpolgármester
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7Pályázati felhívás Kultúra

bUrsA hUNgArICA 
a HáTráNYos HelYzeTű, szoCiálisaN rászoruló 

FiaTalok FelsŐokTaTási TáMoGaTása
BuDapest Főváros XvIII. kerület pestszentlőrInc-pestszentImre Önkormányzata, az emBerI erőForrások mInIsztérIumával 

együttműkÖDve, az 51/2007. (III. 26.) kormányrenDelet alapján kIírja a 2018. évre a Bursa HungarIca FelsőoktatásI ÖnkormányzatI 
ÖsztÖnDíjpályázatot a 2017/2018. tanév másoDIk és a 2018/2019. tanév első Félévére vonatkozóan. 

(a pályázatI kIírás teljes szÖvege megtalálHató az Önkormányzat HIrDetőtáBláján és a www.Bp18.Hu olDalon.)

1. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyterem-
tés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvé-
telének támogatása. a Bursa Hungarica több-
szintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támo-
gatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelői, koordinációs feladatokat, a települési 
és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési 
feladatokat az emberi erőforrás Támogatáske-
zelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösz-
töndíjpályázathoz csatlakozó települési és me-
gyei önkormányzatok látják el.
2. a pályázók köre
a Bursa Hungarica ösztöndíjban kizárólag a te-
lepülési önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek. 
3. a pályázat benyújtásának módja és határideje
a pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
elektronikus Pályázatkezelési és együttműkö-
dési rendszerében (ePer-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évek-
ben regisztráltak a rendszerben, nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és 
jelszó birtokában léphetnek be az ePer-Bursa 
rendszerbe. a pályázói regisztrációt vagy a belé-
pést követően lehetséges a pályázati adatok rög-
zítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. a pályázati űrlapot minden évben újra 
fel kell tölteni. a személyes és a pályázati ada-
tok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnak kell benyújtani. a pályázat csak 
a kiírásban meghatározott csatolandó mellék-
letekkel együtt érvényes. a pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. a benyújtott 
pályázatok befogadását az önkormányzat köte-
les az ePer-Bursa rendszerben igazolni. a be 
nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt.
a pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje: 2017. 
november 7.
a pályázatot az ePer-Bursa rendszerben ki-
töltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a Budapest Főváros XViii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási irodáján (1184 Bu-
dapest, Üllői út 400. ii. emelet 230. és 232. sz. 
iroda) kell benyújtani.
A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül.

4. a pályázat elbírálása
a beérkezett pályázatokat az illetékes települési 
önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) az önkormányzat hiánypótlásra szólíthatja 
fel a pályázókat a formai ellenőrzés és az elbírá-
lás során, az általa meghatározott határidővel, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok el-
bírálásának határidejét. az önkormányzat csak 
olyan dokumentumokból kérhet hiánypótlást, 
amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. a 

hiánypótlási határidő: 5 nap.
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétől függetlenül történik. az elutasítás 
indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, 
amelyeket a formai ellenőrzés keretében vizs-
gálnak, és azokat megfelelőnek minősítették.
c) az ePer-Bursa rendszerben nem rögzített, 
nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrla-
pon, határidőn túl benyújtott vagy formailag 
nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és a kizárást írásban indokolja.
d) Minden, határidőn belül benyújtott, formai-
lag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és a 
döntését írásban indokolja.
e) Csak az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező pályázókat részesítheti támogatás-
ban.
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőr-
színre, felekezeti vagy világnézeti hovatarto-
zásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, 
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálata alapján járhat el.
a pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a 
pályázó, aki: 1. árva vagy félárva 2. vagy fogya-
tékossági támogatásban részesül 3. vagy szülője/
gondviselője regisztrált munkanélküli 4. vagy 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegét (jelenleg 28 500 Ft/hó).
a pályázók lakóhelyén az iratok becsatolását 
követően a Polgármesteri Hivatal környezetta-
nulmányt végeztet. amennyiben megállapítást 
nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a való-
ságnak megfelelő adatokat szolgáltatott, vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
még abban az esetben sem részesülhet támoga-
tásban, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájé-
koztatást már kézhez vette. 
a pályázó az elbíráló szerv döntése ellen felleb-
bezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen ér-
demben nincs helye jogorvoslatnak. a megítélt 
ösztöndíjat a települési önkormányzat vissza-
vonhatja akkor is, ha az ösztöndíjas elköltözik 
a területéről. ebben az esetben az önkormány-
zat határozatban rendelkezik a támogatás visz-
szavonásáról. a határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hoz-
ható meg.
5. értesítés a pályázati döntésről
a települési önkormányzat a döntéséről és an-
nak indokáról 2017. december 11-ig az ePer-
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan 
vagy postai úton küldött levélben értesíti a pá-
lyázókat.
6. lebonyolítás
az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi 
adatbázis-kezelői, koordinációs feladatokat, a 
települési és a megyei önkormányzati ösztön-
díjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Tá-
mogatáskezelő látja el. 
elérhetőség:
emberi erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
e-mail: bursa@emet.gov.hu
internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„a” típusú pályázat
az „a” típusú ösztöndíjpályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók 

jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézmény-
ben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali munkarend) alapkép-
zésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják a tanulmányaikat. az ösztöndíjra 
minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

a pályázat kötelező mellékletei
a) a felsőoktatási intézmény által kitöltött ere-
deti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. 
tanév első félévéről.
amennyiben a pályázó egy időben több felső-
oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszony-
ban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. a felsőoktatási 
intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a má-
sik szakon hitoktatói, illetve hittanári – kétsza-
kos képzés esetében a hallgató az állami felső-
oktatási intézményt köteles megnevezni. 
b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy ház-
tartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-
méről.
c) a szociális rászorultság igazolására szolgáló 
okiratok.

az ösztöndíj folyósításának feltételei
az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. 
tanév második félévében megfeleljen a pályázati 
kiírásnak. amennyiben nem felel meg, a támo-
gatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott 
félévben elveszíti. azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgatói jogviszony szünetel, 
vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltétele-
inek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás végha-
táridejének módosulása nélkül teljes egészében 
szünetel.
az ösztöndíj folyósítása
az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018. 
tanév második (tavaszi) és a 2018/2019. tanév 
első (őszi) féléve.
az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind 
az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja, amelytől a hallgató – az 
állami költségvetés terhére – a hallgatói jutta-
tásokat kapja. a kifizetés előtt az intézmény 
megvizsgálja a jogosultságot és a hallgatói jog-
viszony fennállását. 

az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezde-
te: 2018. április. 
az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a 
tavaszi félévben áprilistól, az őszi félévben ok-
tóbertől, de legkésőbb a felsőoktatási intéz-
ményhez történő átutalást követő első ösztön-
díj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az 
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
az intézményi ösztöndíjrész folyósítása szintén 
áprilisban, illetve októberben kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell ki-
fizetni. 
az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-
járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

„B” típusú pályázat
a „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok jelent-
kezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, és a 2018/2019. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 
a pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban 
először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanév-
ben ténylegesen megkezdik.

a pályázat kötelező mellékletei:
a) igazolás a pályázó és a pályázóval egy ház-
tartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-
méről.
b) a szociális rászorultság igazolására szolgáló 
okiratok.
a „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorult-
ságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. amennyiben az ösz-
töndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során 
az önkormányzat által kért igazolásokat nem 
bocsátja rendelkezésre, vagy a vizsgálat során 
egyéb módon kifejezetten megtagadja az együtt-
működést, az önkormányzat az ösztöndíjas szo-
ciális rászorultságának megszűntét vélelmezi, 
azaz az ösztöndíjas elveszíti az ösztöndíját. 
a felsőoktatási intézménybe jelentkezők szá-
mára megítélt támogatást a települési önkor-
mányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha 
az ösztöndíjas elköltözik a területéről.
a pályázó a felvételi határozat (vagy besoro-
lási döntés) másolatának megküldésével 2018. 
augusztus 31-ig köteles a Támogatáskezelőnek 
bejelenteni, hogy a 2018/2019. tanévben melyik 
felsőoktatási intézményben kezdi meg a tanul-
mányait. Továbbá köteles nyilatkozni arról, 
hogy a 2018-as felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe. az a pályá-
zó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz ele-
get, kizárható az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából.
az ösztöndíj folyósítása
az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. 
tanév első félévében megfeleljen a pályázati ki-
írásnak.
az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat 
egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. 
tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév. 

az ösztöndíj folyósításának legkorábbi kezde-
te: 2018. október.
az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az 
őszi félévekben októbertől, a tavaszi félévekben 
áprilistól, de legkésőbb a felsőoktatási intéz-
ményhez történő átutalást követő első ösztön-
díj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az 
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
az intézményi ösztöndíjrész folyósítása szintén 
októberben, illetve áprilisban kezdődik, és azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell ki-
fizetni. az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati 
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az 
intézmény számláján. az intézményi ösztöndíj-
rész független minden más, a felsőoktatási in-
tézményben folyósított támogatástól.
az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-
járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

Hpv ellenI véDőoltás FIúknak

Szülők figyelmébe!
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 
teljes mértékben átvállalja a kerületben állandó lakcím-
mel rendelkező és a 2017/18-as tanévben 7. osztályba 
járó fiúgyermekek hPv elleni védőoltásának költségeit. 

a védőoltás két injekcióból áll. az iskolai keretek között adott első védő-
oltást előreláthatólag 2017 őszén, a másodikat 2018 tavaszán kapják meg 
a fiúgyermekek az iskolában az iskolaorvosoktól, illetve a védőnőktől.

azok a fiúk, akik a XViii. kerületben állandó lakcímmel rendel-
keznek, és a 2017/18-as tanévben 7. osztályosok, de nem helyi iskolába 
járnak, október 16-ig jelentkezhetnek Gémesi a. Tünde népjóléti refe-

rensnél: gemesit@bp18.hu vagy 296-1300/1333. (a szülői nyilatkozat le-
tölthető a bp18.hu honlapról.)

miért érdemes oltani a Hpv ellen a fiúkat is?
a humán papillóma vírus (HPV) a leggyakoribb szexuális úton terje-

dő, vírusos eredetű betegség. a szexuálisan aktív felnőttek akár 70 szá-
zalékánál – nőknél és férfiaknál egyaránt – bekövetkezhet a fertőzés egy, 
esetleg több törzzsel.

a fertőzések 5–10 százaléka tartóssá válik, és idővel szemölcsök, illet-
ve daganatos elváltozások keletkezhetnek a nemi szerveken és azok kör-
nyékén, a végbélben, a száj-garat üregben. a fertőzés leküzdését követő-
en nem alakul ki természetes védelem az újrafertőződéssel szemben.

milyen betegségeket okozhat a Hpv férfiakban?
a férfiakban a HPV 6, 11 típusai ugyanúgy okozhatnak nemi szer-

vi szemölcsöket, mint a nőkben. ezek általában jóindulatúak, de a ke-
zelésük kellemetlen, fájdalmas, hosszadalmas, költséges, és gyakran 
kiújulhatnak. a daganatkeltő típusok nemi szervi, végbél- és szájüregi 
daganatokat okozhatnak a férfiakban is. a hímvesszőrák 40 százalékát, 
a végbélrák 90 százalékát és bizonyos száj-garatüregi rákok 40–60 szá-

zalékát HPV okozza. európában az évente újonnan diagnosztizált, HPV 
okozta rákos megbetegedések mintegy 30 százaléka férfiaknál alakul ki.

a védőoltásról
az óvszer használata ugyan csökkenti a megfertőződés veszélyét, 

de nem ad biztos védelmet.
a négykomponensű védőoltás jelenleg az egyetlen vakcina, 

amellyel a fiúk és a férfiak is olthatók. az oltóanyag közel 100 szá-
zalékos védelmet nyújthat hosszú távon az oltott személynek. a fiúk 
beoltása a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása szempont-
jából egyenlő fontosságú a lányokéval.

egyrészt megvédi az oltott egyént a HPV 6, 11, 16, 18-as törzsek 
által okozott betegségektől, másrészt megakadályozza, hogy az il-
lető tünetmentes hordozóként megfertőzze aktuális vagy jövőbeni 
partnerét. 

a HPV-prevenció a felelős szexuális magatartáshoz is hozzátar-
tozik!

Kérjük, hogy a témával kapcsolatban kísérjék figyelemmel a helyi 
médiát.
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Puskás AttilA     

a szeptember 8–9-én megrendezett fesztivál 
nevéhez méltón a legtöbben csülkös ételt ké-
szítettek a főzőversenyes szombaton. a bográ-
csokban rotyogott a pörkölt, a ragu, készültek a 
húsos-csülkös káposztafélék, és nem maradha-
tott ki a csülkös bableves sem. 

a főzőfaluban a családi, baráti csapatokból 
sem volt hiány, de a XViii. kerületi civil szerve-
zetek, nyugdíjas és polgári egyesületek, iskolák, 
valamint a politikai pártok csapatai is beszáll-
tak a versenybe. 

Jó HAnGulAt és bArátsáG
ezen a napon természetesen mindenki kikapcso-
lódni ment a Bókay-kertbe, nem számított, hogy ki 
a politikus, ki a tisztviselő és ki a hétköznapi pol-
gár. a főzőcsapatokat délelőtt meglátogatta Ughy 
Attila polgármester és Kucsák László országgyű-
lési képviselői is, de mint azt a főzőverseny díjait 

később átadó képviselő mondta, „csak semmi pro-
tokoll, a jó hangulat és a kikapcsolódás a fontos”.

a jó ebédhez a „nóta” is szólt, ezúttal két ma-
gyarországi sváb zenekar, a schütz kapelle, majd 
a Heimattöne kapelle révén. a tiroli dallamok, a 
német és szlovén polkák táncra hívták a közönsé-
get, és voltak, akik nem is tudtak ülve maradni. a 
tánc jó étvágyat csinált, ebéd után pedig le lehetett 
mozogni a kalóriákat. ebben a kedves pantomim-
bohóc is segített, aki szívesen táncolt időssel, fia-
tallal, és még egy kis vonatozásra is rá tudta venni 
a közönséget.

a Csülökfesztivál a szeptemberi kóstoló ha-
gyományait folytatva mégiscsak egy főzőverseny, 
tehát volt szigorú zsűri is, amelynek tagjai hősie-
sen végigettek mindent, amit eléjük tettek. ezt a 
zsűri elnöke, Kovács Lázár sztárséf kicsit ruszti-
kusabban fogalmazta meg, de természetesen csak 
viccelt, mert mint elmondta, nem volt rossz étel.

– Mindössze két bográcsban égett oda az étel, 
de ezek sem voltak rosszak, csak nem sikerültek – 
mondta lázár Chef. a főkategóriában, a csülkös 

ételek között az iciri-Piciri Bölcsőde csülkös töl-
tött káposztája kapta meg az első díjat. 

a főzőverseny mellett a hagyományos vásári 
forgatag is rengeteg látogatót vonzott. a vidám-
parkban, a pónilovaknál és az ugrálóvárakban 
pedig a szokásos, önfeledten játszó gyereksereggel 
találkozhattunk.

a bográcsozás alapfeltétele a jól megválasztott 
és előkészített alapanyag. legyen szó akár az elő-
ző este családi vagy baráti körben meghámozott 
és felaprított krumpliról, zöldségekről, a hús elő-
készítéséről vagy a nagyobb élelmiszerüzletekben 
megtisztítva és méretre vágva kapható hozzáva-
lókról. Mindezt a bográccsal együtt a főzőhelyre 
kell szállítani. ez nem tűnik nehéz feladatnak, de a 
sors – és a technika ördöge – néha közbeszól. 

A KAtEgÓriáK lEgJoBBJAi
házi bajnokság  

(a Városgazda és testvérvárosok csapatai)
 1. városgazda utánpótlás akadémia
grillkategória
 1. pestszentlőrinci pálinkások
Bográcsos ételek
 1. Drinking team
Csülökkategória
 1. Iciri-piciri Bölcsőde

a bográcsos ételek versenyében induló Drinking 
Team csapat autója a Bókay-kert felé tartva lerob-
bant. Nem volt mit tenni, a hátralévő utat taxival 
tették meg. a kis késés azonban sem a jókedvü-
ket, sem a főzőtudományukat nem befolyásolta, 
így ők vehették át kovács lázártól a kategória 
első díját.

– a visszaúton azért megnézném a taxis arcát, 
amikor beteszitek a kocsijába a zsíros bográcsot – 
jegyezte meg tréfásan a séf…

kOncertek A JAVából
Természetesen a zene és a tánc is főszerephez 
jutott a Bókay-kerti Napokon. a Csülökfeszti-
vál szombati főzőversenyét megelőző délutánon 
készült el a vidámpark, és kezdték meg a kiszol-
gálást a vendéglátó standokon. a Nagyszínpad 
péntek délutánra, kora estére egyre több látoga-
tót vonzott a kisgyerekektől, a tinédzsereken és a 
30-as, 40-es korosztályon át a nagyszülőkig.

a koncertek sorát a jansi&Távoli rockonok ze-
nekar nyitotta meg. az 1980-as évek rockslágerei 
közül felcsendült többek között néhány Horváth 
Charlie-, edda- és Bikini-szám is.

a délután és az este az 1990-es évek popslá-
gereit elevenítette fel. az uFo update formáció 
a húsz évvel ezelőtti korra jellemző pörgős, egy 
nyárra szóló, könnyen megjegyezhető szövegű 
dalokkal lépett fel. a szerelemdoktor, a Tarzan, 

minden, ami Szem-Szájnak ingere
A csülkös bablevestől a töltött káposztáig

� több mint hetven felnőtt csapat főzött a bókay-kerti napok csülök-
fesztiválján, ahol 24 csapat részvételével a gyerekek is megmutatták a 
főzőtudományukat. A legtöbb helyen bogrács alatt pattogott a tűz, de 

a grillezés kedvelői is kitettek magukért. A versenyzők jókedvét nem vehette 
el sem néhány nedvesebb, füstölgő fadarab, sem pedig a gyújtófolyadékkal 
bőven meglocsolt faszén bizonyítási vágya, miszerint „ő” nem gyúlékony.
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iSmét járt a zenevonat
Szédítő koncertek színesítették a gasztrofesztivált

a Nyár van, a Napolaj és a többi – az idősebbek 
szerint már két évtizede is inkább csak „ugrá-
lós”, mint táncolható – dal talán éppen az egy-
szerűségének köszönhetően hozta meg a közön-
ség jó hangulatát.

a V-Tech koncertjén a romantikáé volt a fő-
szerep, a kora őszi estében a Homokba írt szere-
lem, a Ha megtehetném vagy a Vele minden jó 
című dalt már az egymás kezét markoló fiatal és 
középkorú párok közül is sokan együtt énekelték 
kecskés Tiborral, azaz kefirrel. a pénteki napot 
a TNT zenekar nagy sikerű fellépése zárta.

IkArusszAl A rePülőkHöz
a fesztivál szombaton is számos koncerttel és 
egyéb színpadi programmal – köztük a Város-
gazda utánpótlás akadémia sportbemutatói-
val, mazsorett-tel és tánccal – folytatódott. a 
két színpadon egymást váltották a fellépők. a 
fentieken kívül Moha bá’ gitárosainak a pro-
dukciója és a Park aerobic mindenkit meg-
mozgató zenés tornája is népes közönség előtt 
zajlott. 

a koncertek ismét kissé visszapörgették az 
idő kerekét. előbb a kerozin révén a kilencve-
nes évek popvilágába jutottunk, majd a legna-
gyobb sikereit az ezredforduló környékén arató, 
de máig aktív Desperado együttes következett. 
a dzsessz kedvelőit a kozma orsi Quartet fel-
lépése vonzotta.

az esti koncertek hangulatára sem lehetett 
panasz. a Fesztiválszínpadon a Csík zenekar 
nívós magyar népzenei és világzenei koncertjét 
élvezhettük, majd zárásként a Nagyszínpadon 
az lGT sztárjaival érkező zenevonat repített 
vissza az időben.
a Csülökfesztivállal egy időben rendezték meg 
a Malév-emléknapot az aeroparkban.  az el-
múlt évhez hasonlóan egy retro reptéri ikarusz 
autóbusz szállította az utasokat a Bókay-kert és 
az aeropark között.

a kerületi önkormányzatnak köszönhetően 
a pestszentlőrinci és pestszentimrei érdeklődők 
lakcímkártyával ingyen nézhették meg a repü-
léstörténeti kiállítást.

– az emléknapon sok régi malévos is kilá-
togatott az aeroparkba, és nemcsak a XViii. 
kerületből, hanem más kerületekből is szép 
számmal érkeztek látogatók – mondta el 
Heilauf Zsuzsanna, a rendezvény koordinálá-
sáért felelős Tomory lajos Múzeum vezetője.

számomra az idei fesztivál egyik fontos ta-
nulsága, hogy a kerület közönsége azokat a 
népszerű fellépőket díjazza, amelyek egyben 
színvonalat is képviselnek. a másfél nap alatt 
18 ezer ember látogatott el a rendezvényre. a 
Csík zenekar koncertjének kezdetére a Feszti-
vál színpad előtt eddig soha nem látott tömeg 
gyűlt össze – értékelte a fesztivált Csempesz 
Iván, a Bókay-kerti Napok főszervezője.

A lEgJoBB CsülKÖs rECEPt
A csülökfesztivál fődíját az Iciri-Piciri bölcsőde munkatársainak csapata érdemelte ki. 
A győztes csülkös töltött káposzta Iciri módra receptje a következő:
hozzávalók kb. 60 töltelékre
– 2 db 1kg-os füstölt nyers csülök
– 1,5 kg darált sertéslapocka
– 2 fej édes káposzta
– 40 dkg rizs
– 15 dkg füstölt kenyérszalonna
– 15 dkg kolozsvári szalonna
– 3 fej vöröshagyma
– 2 gerezd fokhagyma
– 2 tojás
– 500 g paradicsompüré (dobozos)
– só, bors, pirospaprika, babérlevél
az egyik csülköt kuktában 3 babérlevéllel megfőzzük. a káposztát egészben fazékba tesszük, felöntjük 
vízzel, és megpároljuk/megpuhítjuk a leveleit. ahogy puhul, úgy szedjük le a leveleket. a rizst félpuhára 
főzzük, kevés sóval ízesítve. a hagymát apróra vágjuk, megdinszteljük, a végén az összetört fokhagy-
mát is hozzáadjuk, kicsit megkeverjük, majd lehúzzuk a tűzről, nehogy keserű legyen. a darált húshoz 
hozzáadjuk a tojásokat, a félig megpárolt rizst, a dinsztelt hagymát, sózzuk, borsozzuk, s ízlés szerint 
pirospaprikát is tehetünk bele. a megfőtt csülöknek a színhúsát apróra vágva a darált húshoz keverjük, 
s megtöltjük a káposztaleveleket. a kétfajta szalonnát kakastaréjra vágva kisütjük, majd kiszedjük a bog-
rácsból. a megtöltött káposztákat a visszamaradt szalonnazsírra helyezzük, s a kicsontozott, felszeletelt 
nyers csülökkel rétegezzük. ráöntjük a kuktában főzött csülöknek a levét, a paradicsompürét, és annyi 
vizet teszünk még hozzá, hogy ellepje a káposztákat. lassú tűzön két órán át főzzük.
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�Új rendezvénnyel 
gazdagodik a folya-
matosan megújuló 

kossuth tér programkí-
nálata: október 14–15-én 
kétnapos szüreti fesztivált 
rendeznek az önkor-
mányzat támogatásával. 
Az esemény a hazai 
borászatok, sörfőzdék 
és pálinkaházak neves 
termékeit, valamint ha-
gyományos és újhullámos 
ételek sorát vonultatja fel. 
és persze lesz mit nézni 
a színpadon is.

kErékgyártó györgy   

Két nagy sztár lép színpadra októ-
ber 14-én, illetve 15-én a Kossuth tér 
hangulatos környezetében: az első, 
szombati napon Deák „Bill” Gyula 
ad koncertet a zenekarával, vasárnap 
pedig a Parno Graszt fellépése zárja a 
kétnapos eseménysort. Az első ízben 
megrendezett szüreti fesztivál persze 
e két népszerű csapat mellett is számos 
népszerű előadót vonultat fel: itt lesz 
Kökény Attila, az Irigy Hónaljmirgy, a 
gyerekek örömére az Apacuka zenekar, 
a Buborék együttes, és a két nap alatt 
természetesen megmutatják magukat 
az ugyancsak nagy hírű, ráadásul ke-
rületi illetőségű fellépők is: a Tébláb és 
a Botafogo táncosai, a Dohnányi iskola 
zenészei, valamint Moha bá’. 

MIt IszOl?
Noha a színpadi kínálat igen színes, 
alapvetően mégis gasztronómiai fesz-
tiválról van szó, amelynek középpont-
jában a bor és a szüret áll, beleértve a 
szőlőtaposást és -préselést is.

– A célunk az, hogy igényes termé-
kek kerüljenek a közönség elé, hogy 
a fesztivál a minőségi borfogyasztás 
kultúráját ismertesse meg a látogatók-
kal – tájékoztatta a lapunkat Galgóczy 
Zoltán, alpolgármester, az esemény 
ötletgazdája. – A kiállító borászatok 
listája még nem zárult le, de már biz-

tos, hogy a villányi Polgár Pincészet, 
valamint a Kern Bor- és Pezsgőház itt 
lesz.

A boron túl gondolnak azokra is, 

akik elsősorban a hangulat kedvéért 
látogatnak ki, és más ízekre vágynak. 
Ezért kínálja majd a termékeit számos 
kézműves sörfőzde is, a pálinkásokat 

pedig olyan ismert műhelyek képvise-
lik, mint például a Madarasi Pálinka-
ház és a Panyolai Szilvórium pálinka-
főző.

eGy kIs sAJtOt?
A szervezők az ételkínálat összeállítá-
sában is a minőségre törekedtek.

– A gasztronómiai kínálat akkor 
emlékezetes, ha finom, minőségi és ér-
dekes termékek szerepelnek benne. Mi 
arra törekszünk, hogy a hagyományos 
ízek és az újhullámos ételek egyszerre 
legyenek jelen, hogy mindenki találjon 
kedvére valót – magyarázta Galgóczy 
Zoltán.

Ez annyit jelent, hogy a látogató 
éppúgy talál majd a standoknál kézmű-
ves sajtot, kenyérlángost, pampuskát, 
kürtőskalácsot, lángost, rétest, perecet 
vagy vásári édességeket, mint ahogyan 
kedvelt egytálételeket vagy modern 
burgereket, gofrit, lepényeket és más 
finomságokat is. 

kIcsI VAGy?
Talán furcsa, de a szervezők ezen a 
rendezvényen is megszólítják a gyere-
keket. 

– Ennek az a magyarázata, hogy 
nem bor-, hanem szüreti fesztiválról 
van szó, márpedig a szüret örömteli 
családi esemény, így azon a legfiatalab-
baknak is helyük van. A fesztivál terü-
letén kvízjáték, táncház, állatsimogató, 
ügyességi versenyek, vetélkedők, kéz-
műves sátor, arcfestés, dodzsem, légvár 
áll a kicsik szolgálatára – mondta Ba-
logh Vivien a fesztivál szervezője.

AZ íZEK tErE
nem túlzás azt állítani, 
hogy a megújult Kos-
suth tér a kerület szépen 
formálódó gasztronómiai 
központja. A gyöngyvirág 
utcai oldalon hosszú ideje 
üzemel igényes étterem, 
a thököly út felől pe-
dig megnyílt a kellemes 
hangulatú kávézó. gaszt-
ronómiai fesztiváloknak 
harmadik éve ad otthont 
a park. 2015 augusztusa 
óta rendeznek itt évente 
kézműves sörfesztivált, 
idén tavasszal pedig a 
térre várták a tavaszi 
ízkavalkád látogatóit is. 
Az október 14–15-i szüreti 
fesztivál egy újabb szín 
ezen a palettán.

HaGYoMáNY  
És újHulláM
Borászok, sörfőzők, pálinkaházak és finom falatok 
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Meglepő, de öregkorban még sírni sem kön�-
n�ű – ha száraz és viszket a szemed, mű-
könn�re van szükséged, pedig korábban azt 
hitted, ahhoz, hog� sírni tudj, elég szétnéz-
ni a világban…

azt kérdezte a doktor úr tőlem, hogy szoktam-e műkönnyet használni. először viccelni próbáltam: 
műkönny? nincs arra nekem szükségem, elég, ha elolvasok egy újságot, vagy megnézem a tévé-
híradót, máris itatom az egereket. Nana, emma néni, nana, mondta ő komolyan, nem szabad ezt 
ilyen könnyedén venni! a szemszárazság nem is olyan veszélytelen dolog, bizony, nagyon könnyen 

komoly következményei lehetnek. Én persze mindig mindent nagyon is komolyan veszek, amit a rendelőben 
mondanak nekem, hiába, hogy még a barátnőim között is többen vannak, akik hajlamosak legyinteni, mond-
ván: az orvosok se jobbak a Deákné vásznánál, übtre csak a receptkönyv, merthogy a gyógyszerlobbi, ugye… 
De én nem! Én még egy kis rezidenst (érdekes, ezt a szót sokáig kizárólag a kémregényekből ismertem, csak 
az utóbbi években derült ki számomra, hogy fiatal orvosokról – hogy úgy mondjam: orvosgyakornokokról 
– van szó), szóval, én még egy rebbenő szemű rezidenslányra is úgy tekintek… ahogy illik. (Mint valami orá-
kulumra.) ugye, mégis ő koptatja az egyetemi padokat fél évtizednél is hosszabb ideig, hogy jövök én ahhoz, 
hogy megkérdőjelezzem a megállapításait?! jó, ha a megfelelő diagnózist fel tudom állítani a betegségemről!   
Tehát: szemszárazság és műkönny. Vagyis szerencsére nem allergia, amire eleinte gyanakodtam, s ami (vall-
juk be) sokkal rosszabb lenne, mert a parlagfű valóságos istencsapása, pedig már annyi szigorúnál szigorúbb 
határozatot hoztak ellene, hogy ha én parlagfű lennék, rég kibujdostam volna a világból. Mindegy. Most 
megint van min töprengenem ezzel a könnyezéssel. az ember azt érzi, hogy szúr és viszket a szeme (ami 
azért van, mert erősen lecsökkent a könnytermelése), viszont emiatt egyre sűrűbben pislog, amitől meg köny-
nyezni kezd, de ha elkezdi dörzsölni, csak minden még rosszabb lesz…
szóval akkor a műkönny!
Fel is írta nekem a doktor úr, a drága, egy sor termék nevét, amikkel érdemes volna kísérletezni. Van kö-
zöttük drága, még drágább, de (viszonylag) olcsó is. úgy válasszak, ahogy a pénztárcám engedi! (Majd en-
gedélyt kérek tőle.) És ha lehet, ne üljek annyit a monitor előtt (ezt könnyen megígérhetem – nem lesznek 
elvonási tüneteim), ha lehet, redukáljam a tévézést és az olvasást is. (kár, hogy kártyázni nem szoktam, mert 
azt szabad.)
ahogy ballagtam hazafelé, eszembe jutott az a cikkecske, amit még a váróban olvastam, mielőtt sorra ke-
rültem volna. egy neves addiktológus (ebben a mi modern korunkban szinte naponta tanulhat új szavakat 
az ember; szerintem ez örvendetesen emeli is a műveltségszintünket) azt jósolja, hogy csak az előttünk álló 
évben 30 ezer magyar ember veszíti el az életét alkoholizmus miatt. sok ez, vagy kevés? az alkoholbetegek 
számát nagyjából 800 ezerre becsülik. Tőlük tudományosan elválasztják azokat, akik „csak” nagyivónak szá-
mítanak, az ő számuk a 2,5 milliót is eléri (és akkor a kisivókat most nyugodtan elhanyagolhatjuk). Nem 
vagyok statisztikus alkat, de ez azt jelenti, hogy az alkoholizmus kézen-közön minden magyar családot érint. 
És mondhatom, nagy kár, hogy a doktor úr nem korábban javasolta nekem, hogy fogjam magam vissza az 
olvasásban (is), mert így még azt a cikket is átböngésztem, amelyik a magyarországi betegségi és halálozási 
adatokat veti össze az európai mutatókkal, illetve a volt szocialista országok statisztikáival. elég volt erre a 
két cikkre gondolnom, és máris (mintegy parancsszóra) hullani kezdett a szememből a könny. 
Pedig a (nem mellesleg: olcsóbbik!) műkönnyet ekkor még meg sem vásároltam a patikában. 

www.intendostudio.hu
reklám és kreatív stúdió
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Pestszentimrei sPortkastély Parkolójában
2017. szePtember 29. 10.00 – 19.00

IDŐUTAZÁS
elsŐ Pestszentimrei nosztalGiajármŰ bemUtató

Ingyenes önkormányzati és Széky társasági rendezvény gyerekeknek és felnőtteknek Volkswagen (VW) bogár 
autóbemutató – délután „utazási” lehetőséggel Korabeli motorkerékpárok kiállítása

Különböző korszakok kerékpárjainak parádéja
Hagyományőrző rendőr nosztalgiaszázad bemutatója, korabeli járműveikkel egyenruháikban

15.00 órakor megnyitó, ünnepi beszédet mond:
Ughy Attila polgármester, a rendezvény fővédnöke

16.00 órakor Pándy Tamás: A legendás 40-es villamos című könyv bemutatója, 
“40-es villamos” kiállítás a Sportkastély előterében, belépés csak ingyenes és érvényes menetjeggyel!

Megnyitja: 
Kucsák László országgyűlési képviselő, az esemény házigazdája

Zenei aláfestés: Draskóczy Zoltán – gitár
(A könyv kedvezményes áron,2500 forintért vásárolható a helyszínen)

A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési sátrában totókitöltés, délután motoros szimulátor,

KRESZ pálya, kézműves foglalkozás
Vöröskereszt életmentési bemutatója – délután arcfestés

Imrei Polgárőr Csoport bemutatkozása, toborzója
Mezőőr - tűzoltó bemutató

Szent Mihály napi, hagyományos, önkormányzati tűzgyújtás
Zenei indítás: Kiss Zoltán és Mayer Áron – trombita

Tűzzel kapcsolatos dalok éneklése a közönség segítségével. A rendezvényt az Önkormányzat támogatta.
Külön köszönet a Sportkastélynak és a Városgazda ZRt-nek.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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sétálva 
tisztelegtek
A Kulturális Örökség napjai keretében 
ebben az évben is helytörténeti sétákat 
szervezett szeptember 16-án a tomory 
lajos Múzeum. 

a délelőtti séta az Üllői út és a kossuth tér sar-
kán található Pavilongalériától startolt. az in-
dulást megelőzően Heilauf Zsuzsanna, a múze-
um és egyben a séta vezetője a Pestszentlőrinc, 
Üllői út című kiállítás dokumentumainak, fo-
tóinak, a korabeli üzletek, iparosok használati 
tárgyainak bemutatásával kellőképpen felcsi-
gázta a résztvevők kíváncsiságát. 

a séta címével – az Üllői út mentén – össz-
hangban nem maradt egyetlen négyzetméternyi 
helytörténeti jelentőségű terület sem felfedezet-
lenül az Üllői út kerületi szakaszán.

a Heilauf zsuzsanna mellett Kardos Gábor, 
a Települési Értéktár Bizottság tagja által ve-
zetett délutáni séta kezdetén a remek időben 
ötvennél is több érdeklődő tette tiszteletét az 
újjáéledő Herrich–kiss-villában. szinte első-
ként láthatták az épület megújult, frissen festett 
belső falait, padlózatát. a Városgazda XViii. 
kerület Nonprofit zrt. munkatársai a nagymé-
retű kertben szépen lenyírták a füvet is. Teljes 
szépségében ragyogott az épület – a fotózók 
nagy örömére is –, amely rövidesen a Tomory 
lajos Múzeum székhelyeként fogja szolgálni a 
kerületi lakosságot.

a több mint háromórás séta következő ál-
lomása a Gilice tér, az ott található Marczell 
György Főobszervatórium volt, ahol Fanta 
Márta meteorológus, kutató tartott érdekes tá-
jékoztatót. 

Befejezésként a Városgazda zrt. Péterhalmi 
úti telephelyén Müller Gyöngyi titkárságvezető 
és munkatársai átfogó képet adtak a műszaki 
és városüzemeltetési divízió tevékenységéről: a 
közterületek karbantartásáról, gondozásáról és 
a tervekről. a megfáradt vendégsereget kalória-
pótló falatokkal és üdítőitalokkal búcsúztatták 
a városgazdások. 

Ê -gönczöl-

 

Nyitottság 
a világra
így fényképezünk mi címmel nyílt kiállí-
tás szeptember 19-én a városháza ga-
lériában az elsősorban felnőtt értelmi 
fogyatékosokat ellátó gyöngyvirág szo-
ciális szolgálat nappali szolgálata által 
gondozottak fotóiból.

– egy teljes év telt el az ötlettől a megvalósulásig. 
az elsődleges célunk az volt, hogy a fényképek 
segítségével bemutassuk, mit tartanak megörökí-
tésre fontosnak az ellátottaink. e kiállítás kereté-
ben megmutathatjuk a nézőközönségnek, hogy az 
ellátottaink nyitottak a világra, amelyet sokszor 
sajátos nézőpontból látnak. a kezdeményezés si-
kerére jellemző, hogy több száz fotó készült, ame-
lyekből Ilku János fotóművész segítségével hatva-
nat állítottunk ki – mesélte Sarlós Zsuzsanna, a 
Gyöngyvirág nappali szolgálatának vezetője.

egy vallomással kezdte a köszöntőjét Dömötör 
István alpolgármester: 

– Magam is imádom nézegetni a fotókat. a 
modern technika segítségével minden élmény 
gyorsan megörökíthető, ám nincs annál szebb 
pillanat, mint amikor a kinagyított képeket széles 
családi körben, kicsit nosztalgiázva, akár évekkel 
később közösen visszanézzük.

– Én is így kezdtem – bátorította a kiállítás 
résztvevőit ilku jános. – Megmutattam mások-
nak a kiránduláson, állatkertben, vidámparkban 
készült, szememnek és lelkemnek tetsző képei-
met. ez fontos, döntő lépésnek bizonyult, hiszen 
mások véleményéből sokat tanultam, és ez érvé-
nyes lehet az önök által készített, itt kiállított fo-
tókra is. ehhez a tanuláshoz szeretnék egy „kü-
löndíjjal” hozzájárulni, felajánlva egy-egy közös, 
a fényképezés titkairól szóló beszélgetést. egy 
kérdezz-felelek típusú beszélgetésre gondolok, 
melyet a nappali szolgálatnál tartanánk. azzal 
a nem titkolt szándékkal is nyitom meg a kiál-
lítást, hogy buzdítsam az erre sétálókat, ugor-
janak be a galériába, mert tartalmas élményben 
lesz részük.    

a kiállítás szeptember 29-ig látható a polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.    

Ê gönczöl A.

kitűnően 
érettségiztek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata tizenegyedik alkalommal kö-
szöntötte szeptember 7-én a Zila Kávé-
ház különtermében azokat a diákokat, 
akik kitűnően érettségiztek a kerületi kö-
zépiskolákban. 

az első meglepetést a fiatalemberek szerez-
ték, mivel idén több mosolygós fiú vehetett 
át elismerő oklevelet, mint lány. a második 
meglepetés viszont elmaradt, mert a karinthy 
Frigyes Gimnázium ismét kitűnőre vizsgázott, 
hozta a formáját: a tizenegy díjazott közül 
nyolc volt karinthys. a jelképes dobogó máso-
dik helyére a sztehlo Gábor evangélikus Gim-
názium három fiútanulója állhatott.

– Örömteli hagyomány a kitűnően érett-
ségizettek ünneplése – kezdte a köszöntőjét 
Ughy Attila polgármester, látható büszkeség-
gel folytatva: –egymásba kapaszkodó tekinte-
tük és kezeik jellemezzék további sorsukat is. 
kihívások, kalandok sokasága vár még önök-
re, és lesz helye a későbbiekben is az egymást 
bátorító szavaknak. kerületünk nevében is 
köszönöm a kiváló tanulmányi eredményhez 
vezető teljesítményüket, és remélem, hogy so-
kan önök közül friss diplomával a kezükben 
kerületünkben találják majd meg a boldogulás 
útját is.   

az elismerő okleveleket a polgármester, 
a vásárlási utalványokat és a csokis finomsá-
gokat Galgóczy Zoltán alpolgármester és dr. 
Molnár Ildikó címzetes főjegyző adta át. az 
ezt követő kötetlen beszélgetés során megtud-
hattuk, ki melyik egyetemen és milyen szakon 
folytatja a tanulmányait. a rendezvényt álló-
fogadás zárta.    

Ê g. A.

 

ugray György 
kiállítása
Fába, bronzba, terrakottába, gipszbe, 
márványba „öntötte”, faragta a gondo-
latait Ugray györgy szobrászművész, 
akinek emlékkiállítása Erdélytől a vatiká-
nig címmel nyílt meg szeptember 13-án 
a PiK galériában, amely megtelt művé-
szetbarátokkal. 

a tárlat keresztmetszetet nyújt az erdélyi szü-
letésű XX. századi alkotó életművéből. az ars 
sacra Fesztivál alkalmából főleg vallási témájú 
szobrokat állítottak ki, de a család is hangsú-
lyos helyet foglal el Ugray György műveiben. 
Csak néhány szoborcím: anya gyermekével, 
első anyaság, imádkozó kezek, ave Mária, 
Madonna… 

a megnyitón az önkormányzat nevében 
Szarvas Attila alpolgármester köszöntötte a 
művész megjelent családtagjait, majd megje-
gyezte:

– a mindennapi rohanásban szükségünk 
van arra, hogy ne csak vasárnap tekintsünk a 
Mindenhatóra. ugray művei emlékeztetnek a 
kereszténységünkre, s jól kivehetők belőlük az 
erdélyi hagyomány motívumai.

a kiállítást megnyitó Garami Gréta művé-
szettörténész megemlítette, hogy egy nagyon 
különleges tárlatot láthatunk a képzőmű-
vész társadalom által a kicsit elfeledett Ugray 
Györgytől, aki évtizedek alatt mindössze nyolc 
állami megrendelést kapott. Tegyük hozzá, 
ez talán nem is csoda, hiszen a múlt rendszer 
nem kedvezett igazán az egyházművészeti al-
kotásoknak.

– előéletéből, származásából adódóan az 
ötvenes évektől kezdve óriási nélkülözés jelle-
mezte a művészetét, az életét – mondta a mű-
vészettörténész. – utolsó jelentős, talán egyik 
legfontosabb alkotását, az andrás-keresztet a 
halálos ágyán készítette. Munkáin újra és újra 
visszaköszönnek az erdélyi motívumok. Pél-
dául a székely Madonna faragott díszű, festett 
házi oltárkában egyesül a népi fafaragás, az 
erdélyi reneszánsz hagyomány és a személyes 
hitbeli intimitás.

azt is megtudtuk, hogy a szobrászművész 
1940-ben elnyerte a római Magyar akadé-
mia ösztöndíját, csaknem négy évig alkotott 
olaszországban, és a római iskola irányzatá-
nak második generációs művésze. unokája, 
Ugray Katalin pedig elárulta, hogy a nagyapja 
minden anyaghoz értett, a legszívesebben ta-
lán diófából faragott szobrokat, de a gipsz, a 
terrakotta és a márvány is kedvencei közé tar-
tozott.

a kiállítás megnyitóján a szobrászművész 
kerületben élő unokája, Vass Gergely társult a 
gitárjátékával a Draskóczy Zoltán gitárművész 
által adott zenei produkcióhoz.

a szakrális szobrok szeptember 28-ig lát-
hatók.

Ê temesi lászló

a játékot szeptember 20-án a lakatos-lakótele-
pen lévő szivárvány óvodában mutatta be a gye-
rekek és az óvodapedagógusok részvételével Kon-
kolyi Sándor, a gyártó Dioo Digitális okosjáték 
kft. szoftverfejlesztője.

– a számítógép 16 képességfejlesztő témakör-
ben több mint 2000 feladatot tud adni hangutasí-
tással, és a gyerekek az érintőképernyő segítségé-
vel tudják ezeket megoldani. Nem kell attól félni, 
hogy függővé válnak, mert a gép napi 15 percnél 
többet nem engedélyez egy főnek. a cél az, hogy 
mire hatévesek lesznek, elérjék vagy akár túl is 
szárnyalják az iskolakezdéshez szükséges köve-
telményeket – magyarázta konkolyi sándor.

a játékot Galgóczy Zoltán alpolgármester elő-
ször erdőkertesen, a szivárvány óvoda testvér-
óvodájában látta működés közben. innen jött az 
ötlet, hogy a kerületben is telepítsenek néhányat.

– Megkérdeztük a kerületi óvodák vezető-

it, és első körben négy intézményben, a szivár-
vány óvodán kívül a Havanna-lakótelepen lévő 
eszterlánc, a Barcika téri  aprók Falva és a szent 
imre-kertvárosban található lurkó-liget óvodá-
ból érkezett igény a játék használatára. a gyere-
kek egy kis digitális érintőkulcs segítségével, sa-
ját kóddal kapcsolják be és használják a játékot, 
amely így azonosítani tudja, hogy ki játszott vele, 
mennyi ideig, és milyen feladatokat oldott meg. 
az összesítést az óvodapedagógusok, az óvo-
davezetők és a szülők is megkapják e-mailben. 
Fontos megemlíteni, hogy természetesen csak 
azok a gyerekek használhatják a játékot, akiknek 
a szülei hozzájárulnak ehhez – mondta Galgóczy 
zoltán.

a bemutatón részt vett Torma Beáta, a terület 
önkormányzati képviselője, aki nagyon hasznos-
nak érezi a fejlesztést.  

Ê -puskás-

– szezonnyitó kiállítás tanúi lehetünk. a kincs-
tári dicséret helyett elég elidőzgetni egy-egy alko-
tás előtt. a művész gondolata, sajátos technikája, 
a kiválasztott, szeretett színek világa azonnal po-
zitív élménnyé érlelődik a látogatóban – mondta 
Kucsák László országgyűlési képviselő a szeptem-
ber 5-i megnyitón. – a kiállítás címadó festmé-
nyén, a Felhőgombolyítókon felül huszonkilenc 
másik alkotás tekinthető meg elsőként itt, a ke-
rületben. Önökre vár a szép feladat, hogy jó hírét 
vigyék a tárlatnak.

egy-egy kiállításmegnyitó egyedi lehetőséget 
kínál a művésszel és a művészettörténésszel való 
találkozásra, ilyenkor alkalom adódik arra, hogy 

autentikus válaszokat kapjunk személyes vagy 
szakmai jellegű kérdéseinkre.

a vendégek éltek is a lehetőséggel: Magyar 
józsef mellett és előtt mindig akadt érdeklődő. 
Nem is szólva a kiállítást megnyitó P. Szabó Ernő 
művészettörténészről, aki öt teleírt oldal felolva-
sásával mutatta be a festőművész pályáját, átfogó 
képet adva hitvallásáról, a több évtizedes életút 
sikereiről, fordulatairól.

a megnyitót Pozsár Eszter jóvoltából bravúros, 
szaxofonon és fuvolán előadott zenei darabok dí-
szítették. a házigazdai és moderátori feladatokat 
Császár Bíró Lilla intézményvezető látta el. 

-gönczöl-

Digitális fejlesztőjáték ovisoknak
Óvodások számára kifejlesztett iskolaérettségi felmérő rendszert tartalmaz az az érin-
tőképernyős számítógépes okosjáték, amelyből négy darabot vásárolt a Xviii. kerületi 
önkormányzat. 

Felhőgombolyítók 

A kiállított festményeket a folyamatos mozgás, elindulás, visszatérés, expresszív ecset-
vonások, erős vörös és zöld színek jellemezték. A festőművész alkotásait ismerők a 
fenti felsorolásból talán kitalálták: Magyar József kiállításáról van szó. Felhőgombo-
lyítók címmel harminc, részben tavalyi, részben idei alkotását láthattuk a Kondor Béla 
Közösségi házban.
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

egyház Egész napos ökumenikus rendezvény a Sportkastélyban a reformáció 500. évfordulója jegyében

�Olyan mondattal 
kezdte a beszélgeté-
sünket Háló Gyula, 

a pestszentimrei bap-
tista lelkész – a kerületi 
ökumenikus pásztorkör 
lelkészei által szerve-
zett szeretetreformáció 
elnevezésű rendezvény 
koordinátora –, hogy az 
rögvest felkeltheti olvasó-
ink érdeklődését is. 

„arról fogja megtudni mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, hogy sze-
retitek egymást” – idézte a krisztusi 
szavakat Háló Gyula. 

amint azt megtudtuk, az október 7-i 
egész napos ökumenikus rendezvény 
valóban a szeretetről, a közösségről fog 
szólni a Pestszentimrei sportkastély-
ban.

– a szeretet nagyon is „ránk fér”, 
nézve például a viharos kontinensün-
ket. látja, tudja ezt mindenki, mert sok 
esetben nem jó az az irány, amely felé 
tart a tágabb értelemben vett ottho-
nunk. 

– Úgy gondolja, hogy tényleg a szere-
tet, a megbékélés lehet az orvosság?

– Mi más? ki kell nyílni, nyitni kell 
a másik ember felé, s egészen biztosan 
elfogadásra találunk.

– Gondolom, ennek jegyében rende-
zik meg az ökumenikus napot is.

– azt szeretnénk, hogy erről szóljon 
minden, s valóban összetalálkozzanak 
egymással a vendégeink, akiket ennek 
a nyíltságnak a jegyében várunk.

HAGyOMány lesz?
– Kik várják őket, hány felekezet összefo-
gásának lesz köszönhető ez a nap?

– alapvetően a református, az evangé-
likus, a baptista, az adventista, az agapé és 
a római katolikus egyház sorakozik fel ab-
ban a reményben, hogy legalább néhány 
órára, legalább ezen a helyen béke lesz. 

Örömünkre a kezdeményezés mellé állt 
az önkormányzat. a rendezvény fővédnö-
ke ughy attila polgármester úr lesz.

– Hagyományt kívánnak teremteni?
– ez mindig attól függ, hogyan sikerül 

az első rendezvény, de látva az összefo-

gást és a készülődést, elmondhatom, hogy 
igen, szeretnénk folytatni.

– Mivel fogadják az érkezőket?

– Minden korosztály számára sok 
érdekes és hasznos programot kí-
nál a délelőtt tíztől este nyolcig tartó 
nap, amelyek mindegyikén ingyenes 
a részvétel. azt, hogy mennyi min-
dennel lepjük meg például a gyereke-
ket a főszínpadon, nem is kezdem el 
sorolni, mert sosem érnék a végére. 
Összefoglalóan Napraforgó játszóház 
lesz az elnevezés, amelynek keretében 
monocikli-bemutatótól a készségfej-
lesztő játékokon át a bűvészbemutatóig 
mindennel találkozhatnak az ifjak. lesz 
gyermeknevelési előadás is, a délután 
és a kora este során pedig koncerttel és 
a sztehlo Gábor evangélikus Gimnázi-
um diákjainak musicalbemutatójával 
kedveskedünk a vendégeknek.

leGyen tele 
A csArnOk!
– Mivel alapvetően egyházi eseményről 
beszélünk, nyilván ilyen programokban 
is gazdag lesz a nap.

– Mi sem természetesebb. ezekkel 
megvárjuk a „felnőttesebb” délutáni 
órákat. Fél héttől nyolcig reformáci-
ói istentisztelet lesz, s szeretnénk, ha 
megtelne a csarnok. Gáncs Péter, a 
Magyarországi evangélikus egyház 
elnök-püspöke hirdet igét. Helyet kap 
a számos program között a kerületi is-
kolák egységét jelző százfős gyermek-
kórus is.

„zArándOklAt”
– Gondot talán csak az okozhat, hogy 
egyre korábban sötétedik…

– Nem baj ez, sőt… a gyertyás kö-
zös sétához jobb a sötétség. Mivel nem 
nagy a távolság, „elzarándokolunk” a 
most épülő evangélikus luther-kápol-
nához, ahol közös áldás lesz, e módon 
is jelezve a kerületi protestáns és kato-
likus egyházak testvéri kapcsolatát.

– Hallva a minden korosztálynak 
szóló programot, nem lesz nehéz megva-
lósítani a folytatást.

– ez a célunk.

Szeretetreformáció
A játszóháztól a musicelen át a gyertyás sétáig
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– a kerületi önkormányzat felkérésére a 
zsigmond király egyetem komplex prog-
ram keretében gondoskodik az idősek is-
mereteinek bővítéséről. az együttműködés 
keretében 2012 szeptembere óta tartanak 
előadások és különféle tanfolyamokat. a 
közelmúltban a hatodik tanévet, azaz a ti-
zenegyedik szemesztert kezdtük meg, úgy-
hogy nekünk már múltunk van – mondta 
Port Tivadarné.

– Bizonyára az is, azonban ismerve az 
előadások és a tanfolyamok sikerét, elmond-
ható, hogy jövőjük is…

–  remélem, igaza van, mert az elmúlt 

évek azt sugallják, hogy érdemes csinálni, 
érdemes odafordulni az idősebbek felé is. 
ezt bizonyítja, hogy egyre több résztvevője 
van az előadásoknak és a tanfolyamoknak 
is. rengeteg támogatást kapunk ughy atti-
la polgármestertől, aki igazán odafigyel az 
idősekre. a célja az, hogy az akadémia az 
ismeretek, a tudás átadása mellett a nyug-
díjas hallgatók közösséggé formálásához 
is hozzájáruljon. Most már elmondható, 
hogy mindez sikerrel járt. olyannyira, hogy 
a tanév végén az önkormányzat még egy ki-
rándulással is meglepi az aktív hallgatókat.  

– Honnan hova jutottak az indulás óta?

– Mondhatom, messzire, ami azt jelen-
ti, hogy újabb és újabb témájú előadásokra 
és tanfolyamokra lett igény. a részvétellel 
kapcsolatban azt hiszem, az árulja el a leg-
többet, hogy az induláskor nem voltunk 
többen negyvennél, ma viszont már 640-en 
vagyunk, akiknek a fele aktív, rendszeres 
résztvevő. 

– Kérem, mesélje el, milyen volt a „római 
kirándulás”.

– olyan, mintha ott lettünk volna róma 
utcáin, terein, templomaiban. köszönhető-
en jászberényi józsefnek, aki a képeken túl 
szavakkal is láttatta azt a páratlan értéket, 
amely mindenki előtt feltárul a városban 
járva. az előadó azt is elmondta, hogy ezek 
a templomok többek, mint szép műemlé-
kek, egy vallás, egy kultúra és egy érték-
rend vizuális enciklopédiái. Beszélt arról is, 
hogy a kereszténységet belülről és kívülről 
is veszély fenyegeti, olyan „férgek” rágják, 
mint a globalizáció vagy a homo infantilis, 
annak a gyermekes, önző embertípusnak 
a hozzáállása, amelyik képtelen érdemben 
foglalkozni az egy térben élő különböző et-
nikumok kultúrájából és vallási gondolko-
dásából eredő konfliktusokkal.

EZ lEsZ oKtÓBErBEn
A nyugdíjas Akadémia a követ-
kező hónapban négy előadással 
várja az érdeklődőket. október 
7-én Az iszlám mai szemmel 
címmel hallhatnak előadást, egy 
héttel később, 14-én a korszerű 
táplálkozásról lesz szó, 21-én 
pedig a reformáció kultúrtörténe-
ti jelentőségéről. A hónap utolsó 
szombatján, 28-án a gyógyíthat-e 
a filozófia? kérdést teszi fel az 
előadó a hallgatóknak, s meg is 
válaszolja azt.

róMáBaN „járTak”
Hatodik évét kezdte meg a Nyugdíjas Akadémia

Háló gyula fontosnak tartja, hogy ez a jelentős rendezvény a protestáns és a katolikus egyházak testvéri 
kapcsolatát is kifejezze

ÉlmÉny az Új 
TeremTÉs
A Xi. Ars sacra Fesztivál keretében megrendezett 
nyitott templomok napja keretében az Új terem-
tés evangélikus együttes adott hangulatos koncer-
tet a pestszentimrei református templomban szep-
tember 16-án. 

 

az ars sacra Fesztivált minden év szeptemberének harmadik 
hetében rendezik meg a kulturális Örökség Napjaihoz kap-
csolódva. a fesztivál keretében szinte minden művészeti ág 
ingyen kínálja magát, és cél az is, hogy a hívők és a nem hívők 
egyaránt minél többen és minél többször térjenek be a templo-
mokba, a zsinagógákba. időzzenek ott akár csak néhány percet 
is, kicsit megismerkedve az egyházak életével, kultúrájával.

ennek jegyében tárta ki a kapuit szeptember 16-án a 
pestszentimrei református templom, ahol az új Teremtés 
evangélikus énekegyüttes adott koncertet, szép dallamokkal 
meglepve az érdeklődőket és megmutatva luther Márton ke-
vésbé ismert arcát. 

a nyolctagú új Teremtés együttes 2000-ben alakult meg 
az evangélikus gyülekezetben. 2014-től havi rendszerességgel 
lépnek fel a lőrinci templomban zenés liturgiájú istentisztele-
teken. amint vallják, közös muzsikálásaik nem koncertek, ha-
nem együtt éneklésre felhívó alkalmak. 2015-től, a reformáció 
jubileumi évére készülve, a luther-énekek újrahangszerelésével 
a XXi. század emberének is szeretnék élővé tenni e kincseket.

sikerült, mert igaz, hogy éppen csak belekóstolhattunk ebbe 
a gazdag tárházba, ám ebből is egyértelművé vált, miként lehet 
még közelebb hozni az emberekhez azokat a dalokat, amelyek-
ből kiderült: luther Márton kiváló dalszerző is volt.

Győri Gábor evangélikus esperes a koncert után elmondta: 
luther számára a teológia után a zene volt isten legszebb aján-
déka. ennek az életre hívását hallhattuk egy órán át a reformá-
tus templom falai között.

Aktív életet és rendszeres programot kínál a hallgatóinak a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei nyugdíjasok Akadémiája (nyAK). A szeptember 9-i elő-
adás témája az Örök város volt. Port tivadarné programkoordinátort az 
akadémia megszületéséről, múltjáról is kérdeztük.
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sZolgáltAtás
n rEdŐny- kerületi-kedvezmény.  INGYENES FELMÉRÉSSEL!   VÉDJE OTTHONÁT 

REDÖNNYEL! Alumínium-műanyag hőszigetelt redőny, motorizálható. SZÚNYOGHÁLOK, fix 
felhúzható, zsanéros ajtó. ROLETTA, NAPEELNZŐK. 20  éves tapasztalat! Műanyag  ABLAKOK  
gyártása cseréje! 06-70-521-72-79

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752

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

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

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

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

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

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES 
CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZ-
TÁS. 06-70-544-4050

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

ingAtlAn
n Eladó Bp. Xviii.ker. Pestszentlőrincen a Lakatos Ltp.-en négyemeletes házban, földszinti 

másfél szobás lakás. Felújított, távfűtéses, vízórás tehermentes, tulajdonostól, ár: 14,2 millió.Ft. 
Ingatlanközvetítők ne hívjanak. T. 06-30-542-6043

Adás–vétEl–régiségEK

n biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik 
és MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, 
sZobrokAt, EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, 
PéNZérMékEt, kitüNtEtésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, 
vAlAMiNt tElJEs HAgyAtékot. tElJEs loMtAlANitássAl! MAgAs 
ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-423-3435

n MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 
késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, kEráMiát, 
sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit 
HANglEMEZt, FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ 
tárgyAkAt, biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, 
JElvéNyt, Háborus-kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-
973-4949, 466-83-21

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
ősszel is! Látogasson el hozzánk!

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

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

A hallás sok célt szolgál: fontos a
hétköznapi szóbeli kommuniká‐
cióhoz, ám nemcsak meg  hallani
kell a szavakat, hanem észre is kell
venni a �inom különbségeket a
hang tónusában, amely gyakran
hozzátartozik a szó jelentéséhez
és ahhoz, hogy megértsük a
beszédet. Mivel a halláscsökkenés
nem fáj, ezért az érintettek
gyakran  nem is veszik komolyan.
Álta lában lassan és fokoza tosan
jelentkezik, így egy megszokott
állapottá válik, mely nagyban
megnehezíti a felismerését. A
hangok mély komponenseit álta ‐
lában sokáig jól meghallják a
nagyothallók; panaszolják viszont,
hogy mégsem értik meg mindig,
amit mások mondanak. Jellemző
még, hogy kevésbé hívja fel
magára a környezet �igyel mét,
tehát sokáig rejt ve maradhat a
kívülállók előtt a hallás csökke nés,
és annak mértéke. A jó hallás
hiánya azon ban sajátos hatást
gya korol az egyén egész személyi ‐

sé gére: zárkózottá, bizonytalanná
válik, csök ken a szociális akti ‐
vitása, hisz a beszélgetés, és főleg
a telefonálás komoly pszichikai
megterhelés lehet számukra.
Miért fontos a hallókészülék
viselése?
Bármilyen furcsán hangzik, a hal‐
lást is el lehet felejteni. Az agyunk
hallóközpontja hosszan tartó hal‐
láskárosodás esetén elfelej ti, ho ‐
gyan hangzottak régen a különböző
zajok, hangok és dallamok. A halló ‐
készülék használatával a halló ‐
központot aktivizáljuk, hogy újra fel
tudja ismerni, és be tudja azo ‐
nosítani a hangokat. A tapasztalat
azt mutatja, az időben elkezdett
hallókészülék vise lőknél a be széd ‐
értés nem romlik olyan ütemben,
mint a hallókészüléket nem hasz ‐
nálók körében.
Jelentkezzen be most ingyenes
hallás vizsgálatra az Önhöz leg -
kö zelebb lévő Amplifon Hallás -
köz pontba a 06 1 332 01 41-es
telefonszámon!

MIÉRT FONTOS
JÓL HALLANI?

Bármilyen furcsán hangzik, a hallást is el lehet felejteni
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n svÄrtA Fém galériaágy-keret asztallappal, ezüstszínű – 2 DB, igény esetén matraccal. 
Méret: 90x200 cm, Ár: megegyezés szerint. Teljesen újszerű állapotban.  Vevőnek magának kell 
az ágya(ka)t elszállítani. Telefon: 06705427728 email: hungarydefence@gmail.com

állás/MUnKA/vállAlKoZás
n Xviii. kerületben működő konyhánkra keresünk munkatársakat konyhai 

kisegítő, szakács, dietetikus-adminisztrátor munkakörbe  hétfőtől 
péntekig tartó munkarendbe, teljes- és részmunkaidőbe. Jelentkezni az 
alábbi telefonszámon: +36 1 294 2462. (Megváltozott munkaképességű 
jelöltek jelentkezését is várjuk.)

n Csomagolói munka Budapest XII. kerületben. Elvárás: monotóniatűrés, váltott műszak 
vállalása, kézügyesség, gyors és precíz munkavégzés, álló munka vállalása. Jelentkezés önélet-
rajzzal: csomagolo@emporia.net

n Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommuni-
kációs készséggel 100.000Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 0630/529-6446-os számon.

n raktárosokat keresünk októbertől rövid és hosszú távra Budapestre, a 4.kerületbe 
műszaki termékek raktárába. Jelentkezés: allas4@jobconcept.hu vagy 70/572-4464

n gyáli KontAKtlECsEgyárBA BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK 12 órás 
munkarendbe! Bruttó 810-900 Ft órabér + 40 % műszakpótlék +15.000 Ft Cafetéria. Ingyenes 
dolgozói buszjárat! Jelentkezés: 06-30-338-2005 vagy allas7@jobconcept.hu

n Xviii. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, a kerületben élő munkájára igényes, 
leinformálható takarítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, 4 – 5 órás bejelentett 
munkaidőben. Fényképes önéletrajzokat várunk a bérigény megjelölésével a kontrolling@
paliszander.hu email címre várjuk.

n Fröccsöntő hölgyet keresünk, 18. kerületi, műanyagipari céghez. Feladatok: fröccs-
öntés, leszedés, sorjázás, csomagolás. Tapasztalat előny, de nem feltétel, a munka betanulható. 
Munkaidő hétfőtől-péntekig, 6-14-ig. Napi 8 óra, órabér alapú fizetés + cafeteria. Jelentkezni: 
info@lorincimuanyag.hu, tel.: +36-1/291-2706 

KÖsZÖnEt
n A gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át ala-

pítványunknak ajánlották fel. A 2015. évi felajánlásból 2016-ban számlánkra igazolt 723.946,- 
Ft-ból megvalósított fejlesztésekről örömmel tájékoztatjuk támogatóinkat. Oktatást közvetlenül 
segítő informatikai eszközfejlesztésre összesen 490.220,- Ft-ot fordítottunk. Diákjaink részére 
kültéri testmozgást biztosító eszközöke 44.000,- Ft-ért vásároltunk. Tehetséges tanulók 
gálaműsorának támogatására 40.000,- Ft-ot biztosítottunk. A fennmaradó összeget iskolánk 
könyvtári állományának bővítésére valamint egyéb eszközfejlesztésre tartalékoltuk.

KirándUlás / üdülés
n üdülés Mátraszentimrén 2017. október. 24-30-ig. a SILVER szállodában. Két szobás 

apartman 4-5 személynek kiadó. Felszerelt konyha, ágynemű, törülköző használattal. 2300Ft.+ 
IFA éj/fő. Részletfizetés lehetséges.  Érdeklődni telefonon 06-1-294-5993.

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

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

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk munkatár-
sakat. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, - a rakomány károsodásmentes 
szállítása, - részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, - a rábízott gépjármű műszaki 
állapotának ellenőrzése, megőrzése, - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kate-
góriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munká-
jára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat 
és tapasztalat előny.

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

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 nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és mélyépítési 
földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése 
a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s 
kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n UsZodAMEstEr: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók 
életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az úszómedence és környezete tisztaságának, 
valamint előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör 
alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.  
Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes 
munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.

n PArKFEnntArtÓ: Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása érde-
kében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához 
a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő növényál-
lomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; 
- fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges 
baleset-mentesítésre javaslattétel, gallyazások elvégzése; - szerves növényi hulladék összegyűjtése közterüle-
tekről való eltávolítása; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű 
használata, azok tisztán- és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat elvégzése során esetlegesen 
keletkező kár, vagy rendkívüli esemény azonnali jelzése a vezető részére; - a különböző talaj-fertőtlenítők, 
gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata és tárolása. Elvárások: együttműködési készség; kulturált 
és fegyelmezett magatartás, csapatszellem; alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; 
megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n PályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: elsődlegesen 
a Lőrinci Sportcsarnok területén általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása, úgymint: - az 
épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban 
– azok közvetlen felettesének való jelzése; - amennyiben a szükséges szakértelemmel és tárgyi feltételekkel 
rendelkezik hozzá, a hibák elhárításának azonnali megkezdése; - a létesítmény területén lévő sportpá-
lyák és a pályákat övező területek napi gondozása /a füves részek nyírása, locsolása, gyommentesítése, 
tisztántartása, a műfüves pálya rendszeres gépi karbantartása/; - a sportpályák programjainak megfelelően, 
a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotukról való gondoskodás, az esetleges változásokról naprakész 
tájékozódás; - a sportcsarnok házi-, illetve közlekedési rendjének vendégekkel, látogatókkal való betartatása; 
- téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszásmentesítése; - a közmű órák napi ellenőrzése és 
naplóban való rögzítése, illetve a közvetlen felettes felé összesített adatok biztosítása; - a feladatok ellátása 
során képesítésének megfelelő munkák, elvárható gondossággal és hozzáértéssel történő végzése; - a 
munkaterületére vonatkozó, hatályos jogszabályok, illetve belső utasítások és szabályzatok ismerete és 
alkalmazása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló probléma-
megoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés.

n AUtÓsZErElŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: gépjárművek és azok 
szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása, hibafeltárás; 
gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: 
autószerelő vagy technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több éves szerelői tapasztalat; pontos munka-
végzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, 
változatos feladatok.

n KŐMŰvEs: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: útépítői, út-
karbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. Elvárások: kőműves végzettség; önmagára 
és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi 
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9:00 - 12:00 óráig

2017. október 20. péntek
2017. október 24. kedd

2017. október 25. szerda

Az Intézményekben és a GESZ pénztárában készpénzzel, regisztrált és 
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Pestszentimrei
 iskolások és ovisok műsora

tökfaragó verseny, 
tökkirály választás

népi ügyességi játékok, 
kézműves foglalkozások, 

lámpás felvonulás
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14 Emlékezzünk együtt mártírjainkraprogramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 30. 16 óra: Évadnyitó magyar 
táncház gyermekeknek, 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Zenélnek: Turi András, 
Olasz György és barátai. Táncot tanít, és 
népszokásokat elevenít fel: Vörös Árpád. A 
rendezvény keretében 17.30-tól kézműves 
foglalkozás gyermekeknek Gattyán Ágnes 
vezetésével. Belépőjegy: gyerekeknek 300 
Ft, felnőtteknek 500 Ft.
Október 8. 11 óra: Csetlő-botló fajankó 
– zenés mesejáték a Fogi Színház előadásá-
ban. Belépőjegy: 990 Ft.
Október 15. 15 óra: Az asszony körbejár 
(kézről kézre) – zenés vígjáték a Pesti 
Művész Színház előadásában. Belépőjegy: 
2400 Ft, diákoknak/nyugdíjasoknak 1700 
Ft.
Október 26-ig Rejtőzködő címmel Pósfainé 
L. Kovács Júlia festményei láthatók az 
aulában. 
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyreállí-
tásával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New 
Dance World tánciskola, gerinctorna, rin-
gató, zumba, callanetics, baba-mama klub, 
Etka-jóga) jelentkezni és azokról további 
információt kérni az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig, hétvégén a rendez-
vényekhez igazodva. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók koncer-
tekre, kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejö-
vetelekre az elérhetőségeinken való 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 csoportokat 
életkor és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 29. Nosztalgia járműbemutató
Szeptember 30. 9 óra: Kangoo Fitt Nap
Október 7. 10 óra: A reformáció 500 éve – 
egész napos ökumenikus rendezvény 
Október 8. 14 óra: Nemzetközi Táncos 
Fesztivál

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Szeptember 30. 18 óra: PLER-Budapest–
Veszprém férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Október 1. 10 óra: PSK–Tempo női kézilab-
da-mérkőzés
Október 1. 12 óra: PSK–Budai Farkasok 
férfi kézilabda-mérkőzés
Október 1. 16 óra: Cartoon Heroes–Kinizsi 
floorball bajnoki mérkőzés
Október 7. 15 óra: RÉV–Pilisvörösvár férfi 
kézilabda-mérkőzés
Október 7. 17 óra: PLER-Budapest–Tököl 
férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 8. 10 óra: PSK–Wolves férfi 
kézilabda-mérkőzés
Október 8. 12 óra: PSK–Gázművek női 
kézilabda-mérkőzés
Október 14. 10 óra: Malév–Gázművek női 
kézilabda-mérkőzés
Október 14. 18 óra: PLER-Budapest–Győr 
férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 15. 10 óra: PSK–Kinizsi női 
kézilabda-mérkőzés
Október 15. 12 óra: PSK–Heroes férfi 
kézilabda-mérkőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 28. 17 óra: Az egészséges 
test – Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 

előadása. Téma: Az egészséges fejbőr, az 
agy és a szemek egészsége.
Szeptember 29. A népmese napja. Egész 
napos programmal várják az olvasókat.
Október 2. 14 óra: A Tomory Lajos Múzeum 
Baráti Körének összejövetele
Október 3. 17 óra: Gyökerek és szárnyak – 
a kezdet. Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta és 
tanítványai kiállításának megnyitója a Galéria 
18 kiállítóteremben.
Október 4. 16.30: KézműveSzerda – 
gumilap
Kezdő internethasználói foglalkozás indul 16 
órában. Időpontok: október 25., november 
8., 15., 22. 9–13 óráig. Jelentkezni 
szeptember 26-tól személyesen lehet, 
a részvételi díj egyidejű befizetésével. A 
részvétel díja beiratkozott olvasóknak 120 
Ft/óra, regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetez-
hetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 29. 17 óra: Könyvajánlók klubja 
– mit olvastál a nyáron?
Október 5. 10 óra: Csevegő csütörtök
Október 11. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
nem csak gyermekeknek – csutka- és 
makkjátékok készítése
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által Nemcsics Antal színtervező, 
festőművész munkásságáról rendezett 
időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Szeptember 29. 17.30: Népmesék napja 
– Zsolnay Orsolya népdalénekes, mesélő 
interaktív foglalkozása gyermekeknek. 
A részvétel ingyenes, de regisztrálni 
szükséges.
Október 13. 17.30: Lackfi János költő, író 
estje. A részvétel 7 éves kortól ajánlott, és 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén hétfőn 
és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 
óra, pénteken 11–17 óra között várja a 
látogatókat. Kedden és szombaton zárva.

városháZA gAlériA

üllői út 400.
Október 16. 17 óra: Jelek és jegyzetek – 
kerületi festőművészek kiállításának megnyi-
tója a Magyar Festészet Napja alkalmából. A 
tárlat október 26-ig láttható.

toMory lAJos MÚZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Október 10. 10 óra: A Kossuth téri Pavilon-
galériában Forgó György fotókiállításának 
ünnepélyes megnyitója 
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és beltéri 
emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a 
Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című tanulmány-
kötet teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria: Pestszentlőrinc, Üllői út. 
Szeptember 29-ig meghosszabbítva! 
(Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-től 
17.30-ig.)
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 
2B terminál mellett): Repüléstörténeti 
kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul 
és angolul, helytörténeti séták, múzeumpe-
dagógiai foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható a honlap 
Múzeumpedagógia menüpontjában), vándor-
kiállítások kölcsönzése.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 28. 16.30: Gerinctorna
Október 1. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 3. 16.30: Gerinctorna
Október 3. 17.30: A máig ható múlt – Pais 

István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. A zsidó vallás, 
a kereszténység és az iszlám ünnepeinek 
eredete. I. rész.
Október 4. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 5. 16.30: Gerinctorna
Október 6. 15 óra: A két Lotti – a Nevesincs 
Színház előadása (az előadásra minden 
jegy elkelt!)
Október 7. 15 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
Október 8. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 10. 16.30: Gerinctorna
Október 10. 17 óra: a Németszármazású 
Polgárok Egyesülete kiállításának megnyitó 
ünnepsége
Október 11. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 12. 16.30: Gerinctorna
Október 14. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Október 15. 10 óra: Csokikoncert
Október 15. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában Siklós Péter Önarckép 
című fotókiállítása október 8-ig tekinthető 
meg, a Németszármazású Polgárok Egyesü-
letének tárlata pedig október 10–13. között 
látható.
Szombatonként 9 órakor kerámia és tűzzo-
mánc nyitott műhely, 15 órától kézműves 
kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
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 keddtől péntekig 14 és 18 
óra között, szombaton 10 és 14 óra között 
tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken 
– Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyeztetés 
alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 28. 17 óra: Ingyenes jogi ta-
nácsadás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Szeptember 29. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A 
részvétel ingyenes!
Szeptember 30. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások különleges 
technikákkal és alapanyagokkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Október 1. 9 óra: Rajzmeditáció – biztos 
sikerélmény és flow-érzet akkor is, ha már 
rég nem volt a kezünkben ceruza, és akkor 
is, ha gyakorlottan mozgunk a papíron. 
Egész napos pihentető és felszabadító 
élmény ez a természetes rajzmeditációs 
alkalom, amely nem igényel semmilyen 
előképzettséget. Díja: 7500 Ft/alkalom:
Október 1. 10 óra: Ásványbörze és -vásár. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Október 4. 10 óra: Hangszersimoga-
tó – játékos, interaktív zenei foglalkozás 
óvodásoknak a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
pedagógusainak vezetésével. A belépés 
ingyenes, óvodai csoportok előzetes jelent-
kezését kérjük.
Október 4. 14.30: Mindennapi zene iskolá-
soknak – interaktív énekóra. Professzionális 
zenészek vezetik be az általános iskolásokat 
egy-egy hangszer vagy műfaj rejtelmeibe.
Október 4. 17 óra: Kreatív kézműves 
workshop felnőtteknek. A jelentkezéssel 
mindenki vállalja a szükséges felszerelés 
megvásárlását. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal és 
alapanyagokkal. Részvételi díj: alkalmanként 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásokra előzetes bejelentkezést ké-
rünk a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 6. 15 óra: Nyugdíjas nóta- és 
operettdélután. Fellép: Pető Tóth Brigitta és 

Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
Október 7. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Október 8. 10 óra: Szüreti családi nap. 
A belépés ingyenes, de regisztráció 
szükséges.
Október 10. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: A talpreflexológia összefüggései a 
gerincvázzal. Előadó: Here Piroska. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Október 11. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es telefonszá-
mon, illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 11. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
gyógy- és fűszernövény-termesztés. Előadó: 
Gyócsi Zoltán. A belépés ingyenes!
Október 11. 18 óra: Kurucz Ferenc festő-
művész kiállításának megnyitója a Magyar 
Festészet Napja alkalmából. Köszöntőt 
mond: Feledy Balázs művészettörténész, 
művészeti író.
Október 12. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Október 13. 10 és 15 óra: Tündér Lala – a 
Nevesincs Színház gyermekelőadása. 
Belépőjegy: 980 Ft.
Október 13. 16.30: Családi táncház és népi 
játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A részvétel 
ingyenes!
Október 14. 10 óra: Egzotikus- és kisállat-
kiállítás és -börze. Belépőjegy: 500 Ft.
Október 15. 10 óra: Családi nap az állatok 
világnapja alkalmából. A belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.

PolgároK háZA
üllői út 517. 

Október 8. 16 óra: Az utolsó csavar – 
magyarul beszélő amerikai filmdráma Clint 
Eastwood és Amy Adams főszereplésével. 
A filmvetítést a Madách Filmklub szervezi, a 
részvétel ingyenes!

ásváNybörZE
Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, 
meteoritok, valamint ezekből készült dísz-
tárgyak, ékszerek kiállítása és vására a PIK 
Házban (Vasút utca 48.).
Időpont: október 1. (vasárnap) 10 óra. 
Belépőjegy: 500 Ft. 

A Máig HAtó Múlt
A kerületünkben élő Pais István filozófia-
történész, nyugalmazott egyetemi docens 
A máig ható múlt címmel új előadás-soro-
zatot tart a Kondor Béla Közösség Házban 
(Kondor Béla sétány 8.). Az 1957 és 2002 
között az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
oktató Pais István az elmúlt években A Biblia 
igazi világa, Hódolat a múlt bölcselőinek, 
A csodálatos antik világ, Ember és törté-
nelem címmel tartott előadás-sorozatot a 
kerületben. 
A mostani kurzus az emberi lét múltbeli 
és ma is nagyon időszerű kérdéseivel 
foglalkozik. A következő előadás október 
3-án (kedden) 17.30-kor lesz. A részvétel 
ingyenes!

sZürEti csAláDi NAP
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megren-
dezik a szüreti családi napot Pestszentimrén. 
A program részeként a Kuttyomfitty társulat 
előadja Az eltáncolt cipellők című mesét, 
emellett lesz táncház, arcfestés, kézműves 
foglalkozás és babasarok is.
Időpont és helyszín: október 8. (vasárnap) 
10 óra, PIK Ház (Vasút utca 48.). A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

EgyMásrA tAlál  
APA és láNyA
A 2005-ben alapított Madách Filmklub 2017 
tavaszán a tizenharmadik évadját indította el 
a Polgárok Házában. A vetítések az ősszel 
folytatódnak, elsőként egy amerikai filmdrámát 
láthatnak az érdeklődők. 
A főhősnek, Gus Lobelnek (Clint Eastwood) 
kisujjában van a baseball. Évtizedek óta a 
legjobb játékosfigyelő, ám az idő eljárt fölötte. 
Bár a szeme is rossz, hallani sem akar a 
visszavonulásról, pedig az Atlanta Braves 
vezetősége is egyre többször kérdőjelezi meg a 
döntéseit. Az egyetlen, aki segíthetne, a lánya, 
akivel elhidegültek egymástól. Ennek ellenére 
Mickey (Amy Adams), aki az egyik menő atlantai 
ügyvédi irodában dolgozik, a karrierjét kockára 
téve elkíséri őt a toborzó körútjára. Az úton 
felfedezik, mennyi közös vonásuk van.

ArAdI VértANúk 
eMlékNApjA 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a XViii. kerüle-
ti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja a helyi 
polgárokat az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésre. 

időpont és helyszín: október 6. (péntek) 10 óra, a Tinódi utca és a 
kiss ernő utca sarkán lévő emléktáblánál.

A rossz 
házAsság 
terMészete
Veszélyes szerkezet egy gramofon. alcide Chanal éppen üzenetet 
rögzít vele, hogy távol élő húgának esküvői gratulációt küldjön, de 
bekapcsolva felejti a felvevőt. Így azt is visszahallgatja később, amint 
felesége megbeszéli az esti randevút gyerekkori barátjával, Émile 
renaux-val. rajtaütés, rendőrség, ökölharc… Dominóként borul-
nak a házasságok, válnak Chanalék, renaux-ék, kézről kézre jár-
nak az asszonyok, és nincs megállás, mert minden szerető unalmas 
zsarnokká válik, amint férj lesz belőle. Briliáns bohózat Georges 
Feydeautól, a francia vígjáték nagymesterétől a házasság természe-
téről. 

az asszony körbejár – vígjáték a Pesti Művész színház előadásá-
ban. a főbb szerepekben szabó sipos Barnabás, Fogarassy Berna-
dett, Csengeri attila és Cseke katinka látható. 

időpont és helyszín: október 15. (vasárnap) 15 óra, rózsa Műve-
lődési Ház (Városház utca 1–3.). Belépőjegy: felnőtt 2400 Ft, diák/
nyugdíjas 1700 Ft.

PálYázaTi FelHÍVás 
TeHeTsÉGek kiBoNTakozásáNak TáMoGaTása 

a pestszentlőrinc-pestszentimre közoktatásért közalapítvány 
pályázatot hirdet a tehetségek kibontakozásának támogatására. 

támogatható tevékenységek: a pályázó tehetségének kibontakozá-
sát segítő (művészeti vagy szellemi), megfelelően indokolt tevé-

kenység
pályázók köre: a XViii. kerületben állandó lakcímmel rendelkező 

13–20 éves fiatalok
támogatás formája: vissza nem térítendő

támogatás mértéke: egyszeri, maximum 200 000 forintos összeg
a pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázati adatla-
pot és a mellékleteit e-mailben és egy nyomtatott példányban kell 

eljuttatni 
2017. október 13-ig

a közoktatásért közalapítványhoz Mezeiné Bakóczay Hedvig nevére 
postán vagy személyesen. (Cím: 1186 Budapest, Tövishát u. 6. e-ma-

il: m.hedi@enternet.hu.) az e-mail tárgya: tehetség_pályázó neve. 
a pályázati adatlap letölthető a www.kozoktkozalp.hu oldalról, 

vagy beszerezhető a Napraforgó óvodában (Tövishát u. 6).

a pályázatok értékelése:
a pályázatokat a közoktatásért közalapítvány kuratóriumának 

tagjai bírálják el, és a döntésük ellen fellebbezésre nincs mód.
az elbíráláskor előnyben részesül aki:

– a XViii. kerületben tanul; 
– országos és/vagy fővárosi eredményeket ért el;

– a XViii. kerület közössége számára új értéket hoz létre.

a pályázatok elbírálásának határideje: 2017. október 30. 

a projekt megvalósításának kezdőnapja: a támogatási szerző-
dés kötésének időpontja. a projekt megvalósításának befejezése, 

elszámolási határidő: a szerződés kötésétől és a támogatási összeg 
kifizetésétől számított 30 nap, de legfeljebb a támogatási szerződés 

megkötését követő év szeptember 30. napja.
az elnyert támogatás összegével a futamidő végén a pályázó 

számlák és egyéb dokumentumok benyújtásával köteles elszámol-
ni. amennyiben nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, 

a továbbiakban pályázat benyújtására nem jogosult, és a felvett 
támogatást vissza kell fizetnie.

a közalapítvány kuratóriuma
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15Negyvennél több egyesület és sportvállalkozás mutatkozott be a Bókay-kertben sport

az oldalt összeállította: róth Ferenc

az önkormányzat sportreferensei, Varga 
Judit Veronika és Eszes János szervező-
munkájának is köszönhetően ismét fel-
állt a sátortábor a Bókay-kertben, hogy 
bemutassák az érdeklődőknek, mit is 
takarnak azok a sportágak, amelyekkel 
naponta találkozhatnak a híradásokban, 
ám bővebb információjuk nincs róluk. 
aki kilátogatott a múlt szombaton a 
kertbe, az tálcán kapta a változatos kí-
nálatot. Tényleg csak az nem tudott vá-
lasztani, aki nem akart.

Az eltökélt lucA       
a küzdősportosok aznapi otthonát nem 
volt nehéz felismerni, hiszen a fehér 
dzsúdóruhák és a tatamik jelezték, hogy 
mit „művelnek” ott.

az ép és fogyatékkel élő sportolókkal 
egyaránt foglalkozó Pestszentlőrinc-
kassa se cselgáncsozói két fronton is 
bemutatták a tudásukat. az épek kö-
zül a legtöbbeket tán a 13 éves Mamira 
Luca csábíthatja a tatamira, aki szakaj-
tónyi éremmel dicsekedhet már, köztük 
nemzetköziekkel is.

a lányka mindössze 36 kiló, ám a ta-
tamin kőkemény ellenfél.

– Hét éve cselgáncsozom, azóta, ami-
óta a kassába járok. Valójában fel sem 
tudom fogni, mit jelent az a sok érem, 
amit megszereztem – mondta a leány, 

akinek 11 edzése van hetente. ezt csak 
azért írtuk le, hogy annak, aki sport-
ágat választ, és komolyan is gondolja 
azt, tisztában kell lennie azzal is, hogy 
a dobogós helyezéseket nem osztogatják 
ingyen.

luca sikerei, a megszerzett érmei 
jelzik: szakértő műhelymunka folyik 
a kassában. Nem véletlen, hogy sokan 
voltak az egyesület sátra körül.

POlGárMester 
retrIeVerrel
lőrinc és imre sportos mivoltát alátá-
masztandó ott voltak a rendezvényen a 
kerület vezetői is.

Ughy Attila polgármester, akárcsak ta-
valy, ezúttal is kutyával érkezett. a golden 
retriever nem szívlelte a pórázt, már csak 
azért sem, mert milliónyi „haver” volt a 
környéken. ugyanis a hagyományoknak 
megfelelően a sportízelítővel párhuza-
mosan rendezték meg a kutyás sport-
ízelítőt, amelyen a négylábúak mutatták 
meg magukat, a fegyelmezettségüket.

Lévai István Zoltán alpolgármester-
nek „természetes közege” volt a rendez-
vény. 

– számomra ez a legörömtelibb, ha 
mondhatom, a legkedvesebb esemény. 
az időjárás velünk van, sokan eljöttek, 

jó a hangulat, mi kell még? Biztos va-
gyok abban, hogy a sátrak között sétáló 
gyerekek és a szüleik megtalálják azt, 
amit keresnek, itt ugyanis nincsen olyan 
sportág, ami nincs… – mondta.

kettős 
kIHAsználtsáG
ott volt a Bókay-kertben a Tempo ké-
zilabda se is, amely nemcsak sportágat 
„csinál”, hanem a helyet is megépíti 
hozzá. Heteken belül befejezik a szent 
lőrinc katolikus általános iskolában 
annak a tornateremnek az építését, ame-
lyet nem csak az odajáró gyerekek hasz-
nálhatnak majd.

– Minden bizonnyal két-három hét 
múlva átadjuk a termet, amely délelőt-
tönként az iskolásoké, délután pedig 
a „miénk”, vagyis a Tempo egyesületé 
lesz. akkor mi visszük be a gyerekeket 
a terembe, de nem csupán őket. jönnek a 
felnőttek, sőt az idősebbek is. Örülünk, 
mert gyarapodunk, s már száz fölött van 
a kéziseink száma – mondta Németh La-
jos, az egyesület technikai vezetője.

amikor erről beszélgettünk, még 
csak a felhők jelezték, hogy hívatlan 
vendég is bele akar kóstolni az ízelítő-
be. Így is lett, mert az időjárás alaposan 
beleszólt. Beleszólt, de tönkretenni nem 
tudta, csak próbálkozott.

Meg egyébként is: néhány csepp eső-
től meg egy kis széltől nem ijedhet meg 
az, aki arany és egyéb nemesfémek után 
akar kutatni.

A vidám hangulatú napon a kutyások és a sportolók is jól érezték magukat

hetedszer is bebizonyosodott: a sportot el lehet adni araNYHalMozó 
Bizonyára minden sportbarát szívesen emlékszik vissza a 
nyár legnagyobb hazai sporteseményére, a vizes világbaj-
nokságra, amelynek keretében megrendezték a szeniorok 
világbajnokságát is. A „nagy” vb után az ő mezőnyükben is 
örülhettünk magyar sikereknek, amelyek szállítói közé felso-
rakoztak a kerületi mastersek is.

Marosi Melinda például három arannyal lepte meg a sportbarátokat, saját 
magát és a családját. 

– Milyen érzés volt a világbajnoki dobogón, vagy ha úgy tetszik, a szenior-
mezőnynek a csúcsán állni, ráadásul úgy, hogy háromszor is megtehette ezt?

– Valami fantasztikus, visszahozhatatlan és szívet melengető – mondta a 
47 éves hölgy, a Bp. spartacus, majd az uTe egykori úszója. – Már önmagá-
ban a győzelem is gyönyörű élmény, de az, hogy mindezt hazai környezet-
ben, a családom előtt élhettem meg, felért egy csodával.

– Kérem, mondja el, hogy mely számokban volt a legjobb.
– az 50 méteres és a 100 méteres gyorsúszásban, valamint a 4 x 50 méte-

res gyorsváltó után állhattam a dobogó tetejére. olyan felejthetetlen élmény 
ez, mintha olimpiai aranyat kapna az ember. 

– Vegye akár úgy, hiszen mindenki itt volt, aki számít a korosztályában 
szerte a világon. Azt nem kérdezem meg, hogy sok munka van-e a sikerek 
mögött, mert egyértelmű a válasz… Azt mondja meg inkább, hogy mennyit 
készült kifejezetten a vb-re.

– a lényeg az, hogy állandó edzésben vagyok, szinte abba se hagytam az 
úszást. Most jól jött ez, mert csak egy fokozattal kellett magasabbra kap-
csolnom, s máris összejött a világbajnoki forma. De válaszolva: a konkrét 
felkészülés körülbelül fél évig tartott, akkor már célirányosan edzettem.

– Meg is lett az eredménye…
– igen, de azt azért tudni kell, hogy annak, aki szinte ez egész életét ver-

senyzéssel töltötte, kicsit könnyebb a helyzete.
– Hányadik szenior-világbajnoksága volt ez a mostani?
– azt hiszem, a hatodik, tehát „profi” vagyok már ezeken. Felsorolni is 

nehéz, olyan sok, akkora időt ölel át. De nincs vége ezzel a budapestivel 
sem, mert irány a hetedik. Dél-koreában lesz, s aranyérmesként illik ott is 
jól szerepelnem.

– A győzelmeken túl mi fogta meg a legjobban?
– egy olyan élmény, amit sosem fogok elfelejteni… a 100 méteres győ-

zelmem eredményhirdetése után váratlanul megjelent a férjem a dobogó 
mellett. Feltérdelt a második fokára, s egy nagy csokor virággal a kezében 
huszonöt év után ismét megkérte a kezemet… annyira boldog voltam, s 
annyira meglepődtem, hogy „elfelejtettem” sírni. ez a gesztus is odakerül az 
aranyérmeim mellé örök emlékül.

 
víZBEn A tEsitAnár!
A kerületet Perédi Zsolt is képviselte a szenior-világbaj-
nokságon. A Brassó iskola testnevelője 200 pillangón a 8., 
400 vegyesen a 10., 800 gyorson pedig a 19. helyet szerez-
te meg a 41 induló között. 

Pler: rajT, 
aHoGY illik
A PlEr férfi kézilabdacsapatának nem is lehet más a célja, 
mint hogy a tavalyi sikertelen próbálkozás után visszajusson 
a legjobbak közé, az nB i-be. Úgy tűnik, komolyan is gon-
dolja ezt a csapat, mert kiváló rajtot vett a másodosztály, az  
nB i/B nyugati-csoportjában. Két mérkőzés, két győzelem 
– ez a hibátlan mérleg. Az új vezetőedzőt, 47 éves Perger 
Zsoltot kérdeztük a győztes találkozókról.

– soha jobb rajtot, mert eddig százszázalékos az együttesem – mondta 
Perger Zsolt. – az első találkozót itthon játszottuk a Veszprémi kkFT ellen, 
és ötgólos, 25-20-as győzelmet arattunk. ez volt az első bajnoki meccsem a 
kispadon, s tán mondanom sem kell, hogy jól éreztem magam ott. a csapat 
jól játszott, elérte a célját, nem is kell ennél több.

a sikeres kezdést hasonló folytatás követte, ezúttal is hazai pályán. azért 
alakult így, mert a Vecsés elleni találkozó pályaválasztói jogát felcserélték, 
így aztán a Pler jó startjához a hazai pálya előnye is hozzájárult.

a második sikerről ezt mondta Perger zsolt:
– Megint a lőrinciben léptünk pályára, megint harcosan játszott a csa-

pat, így aztán ha nem is fölényes, de magabiztos négygólos siker után mehe-
tett az öltözőbe. a 22-18-at a második félidőben biztosítottuk be, ugyanis az 
első játékrész után még a Vecsés vezetett egy góllal.

a vezetőedző hozzátette, hogy elégedett a csapat tartásával, akaratával, 
hiszen vesztes állásból fordítottak, ami jelzi: akarják a fiúk a sikert, a győ-
zelmet.

a jó startot kövesse hasonló folytatás, s akkor a következő szezont újra a 
legjobbak között kezdheti majd a Pler.

sporTízelíTő

� A bókay-kert egyik legnépszerűbb programja a minden év 
szeptemberében megrendezett sportízelítő, amely azt a célt 
szolgálja, hogy közel hozza az érdeklődőkhöz – elsősorban 

a fiatalokhoz – a sportágakat, hogy kedvükre válogathassanak 
közöttük. így volt ez az idén is.

várJáK A gyErEKEKEt!
A Pestszentimrei Pingpongosok se elnöke, simon károly örömmel 
mondta, hogy az ősztől a szenczi Molnár Albert református általános 
Iskola tornatermében már az utánpótlással is foglalkoznak. részben 
azért, mert eddig csak a felnőtt csapataik játszottak a különböző 
osztályokban, részben azért, hogy mivel utánpótlás nélkül nincsen jövő, 
megpróbálják megtalálni a kerületi tehetségeket is.



HAMPEN
hosszú szálú, bézs, 80x80 cm

IKEA FAMILY ár:

1490 Ft

IKEA Soroksár, Budapest Nyitvatartás:
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Az akció 2017. szeptember 20-tól 2017. október 30-ig, 
vagy a készlet erejéig tart.


