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továBB sZéPül

MEgkEZDőDött a Haladás és a Balassa 
Bálint utca, illetve az Üllői út által határolt 
sarokterület parkosítása. a lőrinci piac 
előtti forgalmas, de rendezetlen területet, 
amely különféle rendezvények helyszínéül 
is szolgál, két ütemben kívánja fejleszteni, 
kulturáltabbá tenni a XVIII. kerületi önkor-
mányzat. a parkosítás első üteme a tervek 
szerint decemberre elkészül. 

AsZFAltoZnAK

buDAPEst más részeihez hasonlóan a XVIII. 
kerületben is folyamatban van a földutak 
megszüntetése. a helyi lakosok régi vágya 
teljesül, amikor egy-egy utcában elkészül 
az új útburkolat, hiszen ezzel együtt sok 
más bosszúságot okozó gond is megol-
dódik. a kerület fekvése miatt az egyik fő 
– szinte mindenhol felmerülő – probléma a 
csapadékvíz elvezetése. 

idŐUtAZás 

Első AlkAloMMAl rendeztek veterán autós 
találkozót a pestszentimrei sportkastély 
mellett szeptember 29-én. az eseményt 
az önkormányzat jelentős támogatásával a 
széky társaság szervezte hagyományte-
remtő szándékkel, és összekapcsolta azt 
több más érdekes programmal. például az 
esti máglyagyújtással, hiszen ez a péntek 
egyúttal szent mihály napja is volt.

sPortos oviK

AZ ovi-Foci (MA Már ovi-sPort) pályák 
tavalyi átadása után szeptember végén és 
október elején újabbakat vehettek birtokba 
a kerületi óvodások. ezúttal a Bóbita, a 
napraforgó és a csemete kicsinyei kaptak 
műfüves pályát, hogy megtegyék az első 
lépéseket a bajnokká válás felé, de legin-
kább azért, hogy megtanulják, mit jelent 
sportos, egészséges életet élni.

sZürEti FEsZtivál

ÚJ rENDEZvéNNyEl gazdagodik a folyama-
tosan megújuló Kossuth tér programkíná-
lata: október 14–15-én kétnapos szüreti 
fesztivált rendeznek a kerületi önkormány-
zat támogatásával. az esemény a hazai 
borászatok, sörfőzdék és pálinkaházak 
neves termékeit, valamint hagyományos 
és újhullámos ételek sorát vonultatja fel. és 
persze lesz mit nézni a színpadon is.
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www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C – P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p  Halmierdő p Havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep p Lakatostelep p Liptáktelep p Lónyaytelep p Miklóstelep p Rendessytelep p Szemeretelep p Szent Imre-kertváros p Szent Lőrinc-lakótelep p Újpéteritelep

2016. július 6. — XXV. évfolyam 11. szám

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

P E S T S Z E N T L Ő R I N C – P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

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!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
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öröm
és szeretet
A reformáció 500. 
évfordulója jegyében 
ökumenikus napot 
rendezett hat helyi 
egyház a múlt szom-
baton. Az összefogás-
nak köszönhetően a 
Pestszentimrei sport-
kastélyban ezernél is 
több érdeklődő fordult 
meg.

a csarnok szomszédsá-
gában felállított sátrak 
között sétálva minden-
ki megismerkedhetett 
azokkal, akiknek a neve 
500 éven át is fennma-
radt, s feltehetően még 
újabb évszázadokig 
nem merül feledésbe a 
tetteiknek, a munkássá-
guknak köszönhetően.
a reformáció történetét 
bemutató első sátorban 
természetesen luther 
mártonnal találkozhat-
tunk. és az ötlet bevált, 
ugyanis a sátrak mind-
egyikénél sokan várták, 
hogy luthertől a má-
sodik világháború hős 
katonájáig, desmond 
dosszig megismerjék 
a „szereplők” életének 
azt a részét, amely miatt 
felejthetetlenné váltak.
az ökumenikus nap 
fővédnöke, ughy attila a 
szép nap hangulatához 
illő mondatokkal köszön-
tötte a vendégeket.
– Becsüljük meg ezt 
a napot, örüljünk neki, 
mert minden percében 
itt van velünk az öröm, 
a szeretet – mondta a 
polgármester.

Bővebben a 11. oldalon
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– Mi is az a VEKOP pontosan?
– A 2014–2020-as európai uniós prog-
ramozási ciklusra elfogadott magyar 
operatív programok egyike, amelynek 
forrása az Európai Szociális Alap és az 

– Miért volt fontos, hogy Pestszentlő-
rinc-Pestszentimre is versenybe száll-
jon a VEKOP keretében meghirdetett 
városrehabilitációs pályázaton?
– A kerületünkben több olyan lakótömb 
található, amelyik a fontosabb társadal-
mi-szociális mutatókat tekintve a leg-
gyengébbek közé tartozik Budapesten. 
Ezeken a helyeken kiemelkedően magas 
a komfort nélküli vagy félkomfortos, 
maximum egyszobás szükséglakások 
száma, és az intézményi infrastruktúra 
is meglehetősen szegényes. A munka-
nélküliek vagy alacsony jövedelemmel 
rendelkezők nagy aránya miatt a ke-
rület ezen részein elszigetelt környezet 
alakult ki az elmúlt évtizedekben. Nem 
várható, hogy ezek a területek saját erő-
forrásaikra támaszkodva újuljanak meg, 
így szükségessé vált a külső beavatko-

zás. A társadalmi leszakadás megállítása 
és a kedvezőtlen folyamatok visszafordí-
tása érdekében döntöttünk úgy, hogy mi 
is próbát teszünk a rehabilitációt támo-
gató összeg elnyerésére. 

SZERETNÉNK OLYAN FIZIKAI ÉS 
SZOCIÁLIS KÖRNYEZETET TE-
REMTENI, AHOL A RENDEZETT 
KÖZTERÜLETEK ÉS KÖZÖSSÉGI 
TEREK, A MINŐSÉGI LAKÁS-
ÁLLOMÁNY, VALAMINT A 
KÜLÖNBÖZŐ CÉLCSOPORTOK 
IGÉNYEIT SZOLGÁLÓ KOMP-
LEX PROGRAMOK LEHETŐVÉ 
TESZIK A HELYI LAKOSSÁG 
INTEGRÁCIÓJÁT ÉS AZ EM-
BEREK ÉLETMINŐSÉGÉNEK A 
JAVÍTÁSÁT.

Folytatás a 3. oldalon

� A NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTÉRIUM HELYET-
TES ÁLLAMTITKÁRSÁGA 

2016 TAVASZÁN PÁLYÁZATOT 
HIRDETETT A LEROMLOTT 
TELEPÜLÉSRÉSZEKEN ÉLŐ, 
ALACSONY STÁTUSZÚ LA-
KOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEI-
NEK JAVÍTÁSA, TÁRSADALMI 
ÉS FIZIKAI REHABILITÁLÁSA 
CÉLJÁBÓL. KUCSÁK LÁSZLÓ 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
LOBBITEVÉKENYSÉGÉNEK 
KÖSZÖNHETŐEN PESTSZENT-
LŐRINC-PESTSZENTIMRE NEM-
RÉGIBEN MINTEGY 1,5 MILLI-
ÁRD FORINTOS TÁMOGATÁST 
NYERT EL A VERSENYKÉPES 
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG 
OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) 
KERETÉBEN, AMELYET A FÁY 
UTCA ÉS KÖRNYÉKE INTEG-
RÁLT SZOCIÁLIS REHABILI-
TÁCIÓJÁRA FORDÍTANAK 
A JÖVŐBEN. 

VÁROSKÉP

Európai Regionális Fejlesztési Alap. A 
magyar kormány és az Európai Unió 
által közösen jóváhagyott célokat támo-
gat, ezek elérésére pályázatokat ír ki.

A KÖZVETLEN GAZDASÁGFEJ-
LESZTÉSEN BELÜL TÁRSADAL-
MI CÉLOKAT IS KITŰZ, TÖBBEK 
KÖZÖTT A MINŐSÉGI FOG-
LALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT, A 
MUNKAVÁLLALÓI MOBILITÁS 
ÖSZTÖNZÉSÉT, A SZEGÉNYSÉG 
ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖN-
BÖZTETÉS ELLENI PROGRA-
MOK TÁMOGATÁSÁT. 

A VEKOP egyik fő célja a Közép-Ma-
gyarország régió mintegy hárommillió 
lakosa, így a XVIII. kerületben élők min-
dennapi életkörülményeinek a javítása.

„

„

A VEKOP EGYIK FŐ CÉLJA, 
A XVIII. KERÜLETBEN ÉLŐK 
MINDENNAPI ÉLETKÖRÜLMÉ-
NYEINEK A JAVÍTÁSA.

Kucsák László: „Kiemelt fontos-
ságú a társadalmi szegregáció 
megszüntetése és az esély-
egyenlőség feltételeinek javítása”

1,5 MILLIÁRD 
FORINT AZ 
ÉLETMINŐSÉG 
JAVÍTÁSÁRA
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2 Közélet Parkosítással újul meg a lőrinci piac előtti forgalmas tér 

Puskás AttilA   

A forgalmas, de rendezetlen 
téren az elmúlt években szá-
mos rendezvényt tartott az 
önkormányzat, illetve a ke-
rületi pártok, civil szerveze-
tek. Volt itt több jótékonysági 
akció, ruha- és ételosztás, s 
az Apró virágos kertek elne-
vezésű kerületi kertépítő ver-
seny is itt indult útjára 2015-
ben. 

Forgalmas 
csomópont
A kihasználatlan üres terület 
értékét növelő beruházással 
kapcsolatban Lévai István Zol-
tán alpolgármester elmondta, 
hogy a parkjellegű fejlesztés 
első lépése már tavaly novem-
berben elkezdődött a lőrinci 

piac Haladás utcai sarkánál 
a teret a piaccal összekötő új 
lépcső megépítésével.

– A teljes sarokteret szeret-
nénk megújítani. Két főútvo-
nal találkozásánál lévő, for-
galmas területről beszélünk, 
ahol buszmegálló is található, 
illetve a szemközti Szarvas 
csárda térnél áll meg a villa-
mos. A Haladás vagy az Üllői 
úton autózók is jól látják ezt 
a részt, a busz- vagy a villa-
mosmegállókból a piac felé 
igyekvők pedig átkelnek ezen 
a téren, amely régóta parlagon 
hevert, és városképileg rossz 
látványt nyújtott. Nincs értel-
me kihasználatlanul hagyni 
egy ilyen értékes területet, és 
természetes igény a környéken 
élőktől, hogy a lakókörnyeze-
tük minél szebb, otthonosabb 
legyen.

Az alpolgármester hozzá-
tette: a munkákat úgy ütemez-
ték, hogy az adventi bevásár-
lást már ne zavarják.

– Mindent elkövetünk 
azért is, hogy a piac a terület 
rendezése alatt is zavartalanul 
működhessen.

KomFortos 
Köztér
A kivitelezés során a Hala-
dás utcai buszmegálló men-
tén parképítési és térburkolási 
munkálatokat végeznek. Az 
Üllői út felől és a megálló 
környezetében utcabútorokat, 
padokat helyeznek el. 

A térköves utak mentén 
növényeket – fákat és cserjé-
ket – telepítenek, és a zöldte-
rülethez kiépítik az öntöző-

rendszert. A tervek szerint a 
buszmegálló közelében felál-
lítanak egy ivókutat.

Az első ütemben a teljes 
területen megvalósulnak a 
burkolatbontási és terepren-
dezési munkák, valamint az 
új közvilágítás és egy elekt-
romos rendezvényszekrény 
telepítése is. 

Az önkormányzat bízik 
abban, hogy a beruházás ke-
retében az eddig rendezetlen 
terület fejlődésnek indul, ami 
jelentős pozitív hatással lesz 
az épített környezetre, és ezál-
tal a helyi közösség komfort-
érzetét is növeli.

– Ami a fejlesztés második, 
záró ütemét illeti, amint az 
anyagi forrásaink lehetővé te-
szik, azt is elvégezzük – tette 
hozzá Lévai István Zoltán.

�megkezdődött a Haladás és a Balassa Bálint 
utca, illetve az Üllői út által határolt sarokterü-
let parkosítása. a lőrinci piac előtti rendezet-

len területet két ütemben kívánja fejleszteni a XVIII. 
kerületi önkormányzat. a parkosítás első üteme a 
tervek szerint decemberre elkészül.
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TováBB SZéPÜL 
PeSTSZeNTLőrINc
Kulturáltabb környezetet teremtenek

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
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.

váltoZiK A PArKolási rEnd
mivel a területen az autós forgalomtól elzárt közpark 
épül, megszűnik a parkolási lehetőség. a piac hasz-
nálatához azonban az önkormányzat a Balassa Bálint 
utcában új parkolóhelyeket alakít ki.

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)

lévai istván Zoltán és szarvas Attila alpolgármester a parkosításra váró területen egyeztetett a feladatokról
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Hamarosan megkezdődhet a Fáy utca környékének rehabilitációja KÖZÉLET 3

Folytatás az 1. oldalról 

– Pontosan melyik településrészt 
érinti ez a projekt?
– A kerületi fejlesztési projektek 
tervezését és menedzselését vég-
ző Városrehabilitáció18 Zrt. egy 
meghatározott szempontrend-
szer alapján jelölte ki az akcióte-
rületet, amely 

A NEFELEJCS UTCA, 
LENKEI UTCA, 
EGRESSY UTCA, 
LAKATOS ÚT, ÜLLŐI 
ÚT, DARÁNYI UTCA,  
DUGONICS UTCA, 
MADÁCH UTCA, 
BARTÓK UTCA, 
REVICZKY UTCA, 
ENDRŐDI UTCA, 
BENEDEK UTCA, 
HENGERSOR UTCA, 
PUSKÁS UTCA, 
LISZT FERENC UTCA, 
KÁRTOLÓ UTCA, 
MALOMKŐ UTCA 
ÉS FÁY UTCA ÖLELÉSÉ-
BEN FEKSZIK. 

A rehabilitációnak ugyanakkor 
nemcsak az itt élők lennének 
nyertesei, hanem Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre összes la-
kosa, a pozitív változás ugyan-
is az egész kerület presztízsét 
emelné.
– Melyek a legfontosabb lépései 
az előttünk álló folyamatnak?
– A lakóépületek és a lakókör-

nyezet megújítása, az intéz-
mények fejlesztése, a szociális 
környezet javítása és a helyi 
társadalom felkarolása, felzár-
kóztatása. Már elkészítettük az 
érintett lakóépületek felújítási 
terveit és a munkálatok költség-
becsléseit. 

A KOMFORT 
MINDENKINEK JÁR

A KORMÁNY 
GONDOSKODIK 
AZ IDŐSEKRŐL
Többek között a nyugdíjak vásárlóértékének 
növelésével, a nyugdíj-kiegészítéssel, a nyugdíj-
prémiummal és a nők negyven év munka utáni 
nyugdíjba vonulási lehetőségével gondoskodik a 
kormány az idősekről. A nyugdíjasokról történő 
kormányzati gondoskodás anyagi alapja a kiszá-
mítható nyugdíjbiztosítás. Az Orbán-kormány 
azt ígérte, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóér-
tékét, ám ezt még túl is teljesítette, hiszen az 10 
százalékkal emelkedett az elmúlt években, 2010 
óta pedig 23 százalékkal.

„

„

ORSZÁGSZERTE 
67 KÖZPONTBAN SEGÍTIK 
A NŐK ELHELYEZKEDÉSÉT
A nők munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítésére országszerte 
67 Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) jön 
létre. A Nők a családban és a munkahelyen című pályázat ered-
ményeképp megalakuló centrumok helyi szinten, helyi eszközök-
kel, a helyi igényekre reagálva nyújtanak segítséget a nők rugalmas 
foglalkoztatásához, a munka és a magánélet összehangolásához, 
valamint a munkába való visszatéréshez a gyermekvállalás után. 
A központokban az érdeklődők tájékozódhatnak a munkaerőpiaci 
lehetőségekről, kapcsolatba léphetnek a helyi munkaadókkal, vala-
mint a munkáltatóknak is szerveznek tájékoztatókat.

SZÁZEZER EMBERT ÉRINTHET 
A DIÁKHITEL-TARTOZÁS 
FELFÜGGESZTÉSE, ELENGEDÉSE
A diákhitel-tartozás felfüggesztéséről, illetve elengedéséről szóló kormánydöntés mint-
egy százezer embert érinthet. Nők esetében 2018. január 1-jétől az első gyermek szüle-
tésekor három évre felfüggesztik a törlesztést, a második gyereknél a felfüggesztés mel-
lett a tartozás felét elengedik, a harmadik gyereknél pedig teljes mértékben elengedik a 
tartozást. A felfüggesztést és az elengedést a 2018. január 1-je után született gyerekek 
után lehet igényelni, de már a várandósság harmadik hónapjától kezdve kérhető, és az 
örökbe fogadott gyerekek esetében is érvényesíthető. A kedvezménybe a már meglévő 
gyerekeket is beszámítják, tehát ha már van egy gyerek, és megfogan a második, akkor 
a tartozás felét elengedik. A felfüggesztés ideje alatt az állam a kamatterheket átvállalja, 
így a tartozás nem nő, és ha valakinek mindkét típusú diákhitele van, akkor eldöntheti, 
hogy melyikre érvényesíti a kedvezményt.

KORMÁNYZATI HÍREK

hosszú távú projekt meghozza a 
magánbefektetők építési kedvét 
is, örömteli lenne, ha a vállalko-
zók is lakóingatlan-fejlesztésbe 
kezdenének a környéken.
– Hogyan oszlanak meg a beruhá-
zás költségei?
– A közel 1,5 milliárd forint mi-
nimum 30 százalékát az úgyneve-
zett szo�  tevékenységekre, vagyis 
a társadalmi felzárkóztatásra, a 
közösségformálásra, a környezet-
tudatosságra és a helyi identitás-
tudat erősítésére fordítjuk. 
A tervezett fő tevékenységcsoma-
gok: megerősített szociális munka 
az akcióterületen; képzési, átkép-
zési és pályaorientációs program 
aktív korúak részére; a társadalmi 
integrációt elősegítő kompeten-
ciafejlesztés; az interkulturális 
elfogadást segítő programok; a 
közösségfejlesztés céljából közös-
ségi kert kialakítása; az egészség-
ügyi prevenciós és szűrőprogra-
mok erősítése; az óvodai nevelési 
programok bővítése; a gyermekek 
sikeresebb iskolai felzárkózását 
elősegítő, kiegészítő oktatási és 
készségfejlesztési programok; a 
szabadidős programválaszték bő-
vítése; bűnmegelőzési program.

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)

A VEKOP EGYIK FŐ CÉLJA 
CÉLJA A KERÜLET LAKÓINAK 
MINDENNAPI ÉLETKÖRÜLMÉ-
NYEINEK A JAVÍTÁSA.

A FÁY UTCA 2. SZÁM 
ALATT LÉVŐ 58 LAKÁ-
SOS, SZÁZ SZÁZALÉK-
BAN ÖNKORMÁNY-
ZATI TULAJDONBAN 
LÉVŐ KÉT LAKÓÉPÜ-
LET TELJES REHABILI-
TÁCIÓN FOG ÁTESNI: 
A JELENLEG KISMÉRE-
TŰ, KOMFORT NÉL-
KÜLI INGATLANOKAT 
EGYBENYITJÁK, AZ 
ÍGY KAPOTT LAKÁ-
SOKAT PEDIG KÍ-
VÜL-BELÜL FELÚJÍT-
JÁK, EMELLETT AZ 
ÉPÜLETEK UDVARÁT, 
KERTJÉT IS RENDBE 
TESZIK. 

További nyolc, a környéken lévő 
önkormányzati ingatlan szintén 
teljesen megújul, hogy aztán össz-
komfortos állapotban lehessen 
birtokba venni őket. Az ezekhez 
kapcsolódó üzlethelyiségek sem 
maradnak érintetlenek, azokat 
az önkormányzat saját forrásból 
renoválja. Kettőt közülük közös-
ségi célra alakítanak át, vagyis 
az integrációt fogják szolgálni a 
jövőben. Reményeim szerint a 

„

A képen színnel jelölve a projekt által érintett utcákat láthatják.

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

„
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Konyhabútor 
a tűzoltóságnak
Minden évben jelentős támogatást adnak 
az érintett önkormányzatok a Xviii–XiX. 
kerületi tűzoltóparancsnokságnak a köz- 
és vagyonvédelem körülményeinek javí-
tására. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata legutóbb a konyha kor-
szerűsítéséhez járult hozzá egymillió fo-
rinttal. 

Az elkészült, illetve megvásárolt konyhabútoro-
kat a két kerület vezetése közösen adta át októ-
ber 4-én a kispesti tűzoltóságon, ahol már rég-
óta vártak erre a pillanatra, hiszen a korszerű 
konyhaeszközök, bútorok komfortosabbá teszik 
a szolgálatot teljesítők mindennapjait. Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is ezt 
emelte ki beszédében, hozzátéve, hogy a konyha 
mindig központi szerepet tölt be a magyar em-
ber életében.

– Nem véletlenül született meg a családi 
tűzhely kifejezés – mondta –, hiszen a konyha 
a családok, a baráti társaságok, a kollégák talán 
egyik legfontosabb közösségi tere. Az önkor-
mányzatoknak nem lenne feladatuk a támo-
gatásunk, mégis évről évre megteszik, ami azt 
jelenti, hogy megbecsülik a tűzoltók áldozatos 
munkáját.

Gajda Péter kispesti polgármester és Tóth 
Kálmán XvIII. kerületi önkormányzati képvi-
selő a beszédében azt hangsúlyozta, hogy a két 
kerület vezetése nem lehet elég hálás a tűzoltók-
nak, akik mindent megtesznek a lakosság biz-
tonságáért.

– Próbálunk minden évben kisebb-nagyobb 
támogatást nyújtani a parancsnokságnak, hogy 
könnyebbé tegyük az itt dolgozó tűzoltók éle-
tét, hogy még magasabb szinten tudják végezni 
a munkájukat az érdekünkben – mondta Tóth 
Kálmán. – Idén egymillió forintot adtunk erre 
a célra, de jövőre sem marad el a támogatás, hi-
szen szeretnénk majd hozzájárulni a nyílászá-
rók és a parkolóhely felújításához is.

ezt követően Tordai László tűzoltó őrnagy, a 
XvIII–XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság ve-
zetője megköszönte a támogatást. 

Ê (temesi)

A biztonság hete 
a Kondorban 
Az orFK országos Balesetmegelőzési 
Bizottsága és a Magyar Biztosítók 
szövetsége első alkalommal, de ha-
gyományteremtő szándékkal rendez-
te meg szeptember 18. és 22. között 
a biztonság hetét. Ennek keretében 
a Xviii. kerületi rendőrkapitányság-
gal együttműködve balesetmegelőzési 
programot szerveztek a Kondor Béla 
sétányon szeptember 20-án. 

A nagyobb figyelem nagyon is indokolt, ugyan-
is az elmúlt évben Magyarországon 16 627 sze-
mélysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 
amelyben 607 ember vesztette életét.

A kerület nyolc általános iskolájának csak-
nem 750 tanulója és tanáraik a mindennapok 
biztonságát szolgáló-segítő és a közlekedési 
balesetek esetén érintett szakmai szervezetek 
képviselőivel találkozhattak a Kondor Béla sé-
tányon. A kerületi rendőrkapitányság motoros 
bemutatója, a katasztrófavédelem tűzoltása, a 
vöröskereszt balesetszimulációja és újraélesz-
tési bemutatója, a Közlekedéstudományi Intézet 
védőfelszereléseinek megismertetése mellett az 
országos Balesetmegelőzési Bizottság kerékpá-
ros ügyességi pályára invitálta a gyerekeket. 

A balesetek leggyakoribb oka a sebességtúl-
lépés vagy a relatív gyorshajtás. Nagyon gyakori 
baleseti ok az elsőbbségi szabályok megszegése, 
a kanyarodási szabályok be nem tartása is. ezek 
az esetek a figyelmetlenség számlájára írhatók. 
Az ittas vezetés miatti balesetek száma csök-
kent, ám még mindig több mint nyolc százalék. 
A drog hatása alatt való vezetés hasonló nagy-
ságrendű kockázatot jelent. A legfrissebb sta-
tisztikák szerint a vezetés közbeni mobilozás, 
sms-írás, csetelés szintén veszélyforrás, hatszor 
nagyobb a balesetokozás valószínűsége, mint ha 
valaki ittasan ül a volán mögé.  

Ê -gönczöl-

Tetten ért 
fatolvaj
Egy eltűnt személyt kerestek a rákos-
menti Mezei Őrszolgálat munkatársai 
szeptember 20-án a velük lévő rendőrrel 
közösen, amikor a Xviii. kerületi Csévé-
ző úton lévő erdőnél falopáson értek egy 
férfit. Az illető ellen feljelentést tettek, s 
a fa kivágásához használt láncfűrészt le-
foglalták.

Az őrszolgálat vezetője, Oláh Csaba az eset kap-
csán elmondta, hogy továbbra is előfordulnak a 
kerületi erdőkben hasonló falopások és illegá-
lis szemétlerakás, de érezhetően egyre kisebb 
számban.

– csökkenő tendenciáról beszélhetünk 
mindkét esetben, a korábban ugyancsak gyako-
ri kábelégetés pedig mára gyakorlatilag teljesen 
megszűnt. 

A falopás egyébként a károkozás mértékétől 
függetlenül bűncselekménynek minősül. A ve-
zető arra is figyelmeztetett, hogy a törvény sze-
rint a lehullott gallyakat sem szabad gyűjteni.

– Az erdészet munkatársai a kijelölt tűzrakó 
helyek mellé általában odakészítenek a bogrács 
alá vagy szalonnasütéshez felhasználható tüze-
lőt, így a kirándulóknak nem kell lemondaniuk 
erről, de ha mégis ők gyűjtik össze a bogrács 
alá valót, azért senki nem szól – mondta oláh 
csaba. – Akkor viszont nincs mit mérlegelni, 
amikor egyénileg vagy csoportosan motoros fű-
részekkel felszerelve több köbméter fát lopnak 
az erdőből egyértelműen eladási céllal.

A rákosmenti Mezei őrszolgálat 2009-ben 
alakult, és a mezőőröknek eleinte meg kellett 
küzdeniük azzal, hogy furcsán néztek rájuk, s 
nem vették őket komolyan.

– Bizony előfordult, hogy egy igazoltatás 
során nem adták át nekünk a személyi igazol-
ványt, és kénytelenek voltunk rendőrt hívni. 
Ilyen esetben az illető rosszabbul járt, mert az 
igazoltatás megtagadásával már szabálysértést 
követett el, ami pénzbírságot vont maga után. 
Az évek alatt ez jó irányban változott. Az em-
berek ismernek már minket, tudják, hogy mi a 
feladatunk, és azt is, hogy a rendőrséggel azo-
nos intézkedési jogkörrel rendelkezünk. végső 
esetben bilincset is használhatunk, és bekísér-
hetjük a renitenseket a rendőrségre.

Ê Puskás A.

Kerületi 
TeSzedd! 

A teszedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akció ma hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma. idén szeptember 
15–17. között már hetedik alkalommal va-
lósult meg a szemétgyűjtési akció szerte 
az országban.

A felhívásnak köszönhetően a XvIII. kerület 
több pontján vállalták lelkes önkéntesek a la-
kókörnyezetük megtisztítását. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata az ebben az 
évben alakult erdőgondnokság bevonásával és 
önkéntesek segítségével vett részt az akcióban 
szeptember 15-én. A Kapocs utca–Határ utca 
találkozási ponttól indulva végezték el a Kapocs 
utcai kiserdő takarítását. A helyszínen szomo-
rúan tapasztalták, hogy milyen nagy mennyisé-
gű az illegálisan lerakott hulladék. Öt órán át 
tartó kemény munkával 50 zsák szemetet gyűj-
töttek össze és vittek az elszállítási pontra. Az 
akció keretében nem gyűjthető hulladékokat az 
erdőgondnokság segítségével szállították el, tel-
jesen megtisztítva ezzel az érintett területet. 

– A szomorú aradi eseményekre jogtalan vádak 
alapján kerülhetett sor, ami intő példa a törté-
nelem és a jövő számára is – mondta Galgóczy 
Zoltán alpolgármester a megemlékező beszédé-
ben. – A hazaszerető tábornokok vérükkel fizet-
tek az ország függetlenségi törekvéséért. Nekünk, 
magyaroknak, a jelenben az a feladatunk, hogy 
ne csak az eseményekre emlékezzünk ilyenkor, 
hanem a 13 vértanú és gróf Batthyány Lajos mi-
niszterelnök hazaszeretetéből eredő, nem hiába 
tett áldozatára is. Arra az örökségre, melyet ránk, 
utódaikra, magyar polgárokra hagyományoztak.

A XvIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Nazarjan Hamlet főhajtással 
tisztelgett a mártírhalált halt, örmény származá-
sú Kiss ernő tábornok emléke előtt. 

– Folytatni szeretnénk a megkezdett közös 
utunkat. Örmény és magyar továbbra is kéz a 
kézben emlékezzen hőseire, és együtt szépítse, 
gazdagítsa közös hazánkat, Magyarországot – 
emelte ki az elnök.

A gyásznapi megemlékezésen Keller Linda, az 
Artashat örmény színház tagja verset, Träger Lili 

népdalénekes énekszámot adott elő. A megemlé-
kezés a Szózat közös eléneklésével zárult.

Az emléktáblánál az önkormányzat nevében 
Lévai István Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester, a polgármesteri hivatal képviseletében dr. 
Molnár Ildikó címzetes főjegyző, a helyi örmény 
önkormányzat nevében Kása Istvánné és Szerján 
Zoltán Bertold, a XvIII. kerületi Kormányhivatal 
részéről Hodruszky Csaba hivatalvezető koszorú-
zott.

A megemlékezés virágait Gecov Péter (kerü-
leti bolgár önkormányzat), Sunkel Dirk és Lel-
kes Gáborné (helyi német önkormányzat), Tóth 
Kálmán (Fidesz-KDNP), Makai Tibor (Jobbik), 
Somody László (Párbeszéd Magyarországért), 
Kassa Tünde (Felnőttek Gimnáziuma), Balázs Er-
zsébet (Ady endre Gimnázium), Jäckel Györgyné 
(Tomory Lajos Múzeum Baráti Köre), Mezeiné 
Bekóczay Hedvig (XvIII. kerületi óvodaveze-
tők), Laminé Antal Éva és Bodzásné Varga Ibo-
lya (robogó óvoda), valamint Haraszti Ferencné 
(Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub) helyezte el. 

Ê gönczöl A.

Minden kerületi lakos a haszonélvezője a köz-
szolgálatban több évtizedes tapasztalatot fel-
halmozó szakembergárda munkájának – nem 
is szólva a pedagógusokról. A rózsa Művelő-
dési Ház színháztermében 35 személynek a hu-
szonötödik, 25-nek a harmincadik és 35-nek a 
negyvenedik pályán eltöltött évét köszönte meg 
a kerületi önkormányzat emléklappal és virág-
csokorral.

– Az emberi közösségeinket annak idején úgy 
találták ki, hogy biztos és stabil lábakon álljanak 
– mondta a köszöntőjében Ughy Attila polgár-
mester. – Mindig legyenek olyan cölöpök, ame-
lyek megtartanak, amelyek elbírják és viselik azt 
a súlyt, amely megtartja a közösséget még akkor 
is, ha vihar, dúlás, veszedelem zajlik körülötte. 
egy nemzet, egy város, egy kerület nem tud ren-
des, tisztességes és kiszámítható életet élni, ha 
ezek a cölöpök hiányoznak, vagy nem tartanak, 

hanem inognak. Az önök munkája az egyik leg-
fontosabb cölöp ebben az országban.

Az ünnepséget követően állófogadásra invi-
tálták a jutalmazottakat, ám még a közös koc-
cintást megelőzően Kucsák László országgyűlési 
képviselő (képünkön) köszönte meg áldozatos 
munkájukat: 

– Huszonöt, harminc, a negyvenről már nem 
is szólva gombócból is sok, ám ha a gombóco-
kat szeretettel és szakértelemmel készítik, a nagy 
mennyiség sem üli meg a gyomrot. én itt, a ha-
sonlatomban ilyen gombócokra gondoltam… 

Az ünnepségen részt vett Lévai István Zoltán, 
Galgóczy Zoltán és Szarvas Attila alpolgármes-
ter, Havasi Zoltán, Torma Beáta és Tóth Kálmán 
önkormányzati képviselő, valamint Kőszegi Já-
nos, az önkormányzat oktatási, közművelődési, 
sport- és ifjúsági bizottságának elnöke is. 

Ê gönczöl A.

emlékezés az aradi vértanúkra
Közösen emlékezett az aradi vértanúkra október 6-án Kiss Ernő honvédtábornok em-
léktáblájánál a pestszentlőrinc-pestszentimrei önkormányzat és a kerületi örmény 
nemzetiségi önkormányzat. százhatvannyolc éve gyalázatos és gyáva módon végeztek 
ki 13 honvédtábornokot az aradi várban.  

A kerületért dolgoztak 
és dolgoznak
A tudásukat, felkészültségüket 25–30–40 éve bizonyító közalkalmazottakat, pedagógu-
sokat köszöntöttek a rózsa Művelődési házban október 5-én.



Városkép p 2017. október 11. XXVI. évfolyam 16. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

5Az egyik leggyakoribb háztartási baleset a szén-monoxid-mérgezés Közélet

Az egyik leggyakoribb háztartási baleset a szén-
monoxid-mérgezés, amelyet legtöbbször a nem 
megfelelő műszaki állapotú vagy helytelenül 
használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, 
kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz-
vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán okoz. A 
szén-monoxid a szénvegyületek tökéletlen égése 
során képződő színtelen, szagtalan gáz, amely 
– ha valamely rendellenesség miatt a lakótérbe 
kerül – megmérgezi az ott tartózkodókat. 

Ha valaki fejfájásnak, szédülésnek, émelygés-
nek, a látás- és hallásképesség csökkenésének a 
tüneteit észleli, szén-monoxid-mérgezésre lehet 
gyanakodni. Ilyenkor a tüzelőkészüléket azon-
nal el kell zárni, és a lakást ki kell szellőztetni. 

A legfontosabb az, hogy minden fűtési sze-
zon előtt ellenőriztessük a tüzelő- és fűtőberen-
dezések, illetve a kémények műszaki állapotát 
– ezzel máris fontos lépést teszünk a bizton-
ságunk érdekében. Az ellenőrzést olyan szak-
emberre kell bízni, aki a műszaki biztonsági 
felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az 
is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben tü-
zelőberendezés található, rendszeresen szellőz-
tessük, megakadályozva a mérgező gázok fel-
halmozódását. A szellőzőnyílásokat semmilyen 
esetben sem szabad eltömni, elzárni, és a szabad 
keresztmetszetüket időszakonként ellenőrizni is 
kell. 

Ê -kgy-

ÓvAToSAN 
A FűTéSSeL
Előzzük meg a füstmérgezéseket!
hidegre fordult az idő szeptember közepén. Aki tehette, már befűtött a saját fűtési rend-
szerrel rendelkező házakban – és a híradások sajnos azonnal tele lettek füstmérgezés-
ről szóló esetekkel. A fűtési szezon indulásakor különösen körültekintőnek kell lenni.
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PáLYáZATI 
FeLHÍváS

Budapest Főváros XvIII. kerület pestszentlőrInc-pestszentImre 
Önkormányzata a tulajdonosI BIzottság 290/2017. (IX.11.) sz. 

határozata alapján nyIlvános pályázatot hIrdet

a XvIII., Baross u. 5. alatt található 88 m2 alapterületű, tetőtéri, műterem megnevezésű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség festőművészeti, illetve festőrestaurátori célú, bérbeadás útján 

történő hasznosítására.

A pályázat célja:
A helyiség legfeljebb 5 évre szóló, bérbeadás útján történő hasznosítása a műteremmé történt 

korábbi kialakításnak megfelelően művészeti tevékenység végzésére. A helyiség minimális 
bérleti díja a tulajdonosi bizottság által meghatározott 46 200 Ft/hó. 

(A műterem előbérleti joggal terhelt.)

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 14. (kedd) 9:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
XvIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 

1184 Budapest, Üllői út 400. III. emelet, 305. szoba

A pályázat benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt borítékban „Műterem” jeligével kell személyesen 
benyújtani. A lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet.
A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, s minden, az ajánlattételi határidőn túl 

benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

A pályázatok bontása:
2017. november 14-én 9:15 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emelet 305. szobájában. 
A pályázati ajánlatokat tartalmazó borítékokat a vagyon- és Lakásgazdálkodási Iroda 

munkatársai bontják fel. Az ajánlatok felbontásán az ajánlattevők, 
illetve a meghatalmazottjaik lehetnek jelen. 

A pályázatok elbírálása:
Az elbírálásról a Tulajdonosi Bizottság a soron következő ülésén dönt, 

s a nyertes írásos értesítést kap.

A részletes pályázati anyag átvehető a Polgármesteri Hivatal 
III. emelet 305-ös szobájában 2017. október 12-től ügyfélfogadási időben. 

árveréSI
FeLHÍváS

Budapest Főváros XvIII. kerület pestszentlőrInc-pestszentImre 
Önkormányzata nyílt árverést hIrdet a tulajdonáBan lévő aláBBI 

Ingatlanok értékesítésére.

A XvIII., Nyerges köz 7. alatt található, 151404 hrsz-on nyilvántartott, 
523 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan.

Kikiáltási ára: 13.598.000 Ft
A XvIII., csap utca 12. alatt található, 157418 hrsz-on nyilvántartott, 

404 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

Kikiáltási ára: 7.918.000 Ft
A XvIII., Felsőcsatári út 27. fszt. 6. alatt található, 153019/0/A/6 hrsz-on nyilvántartott, 

43 m2 alapterületű, 2 szobás társasházi lakás a hozzá tartozó 43/222-ed tulajdoni hányaddal. 

Kikiáltási ára: 7.912.000 Ft
A XvIII., rákóczi u. 31. alatt található, 141194/0/A/3 hrsz-on nyilvántartott, 54 m2 alapterületű 

üzlethelyiség a hozzá tartozó 283/1000 tulajdoni hányaddal.

Kikiáltási ára: 8.540.000 Ft
A XX., Gábor u. 20/A alatt található, 172205 hrsz-on nyilvántartott, 229 m2 nagyságú telken 

lévő 68 m2 alapterületű, 1 + 2 ½ szobás családi ház.

Kikiáltási ára: 11.824.000 Ft
A X., Szállás u. 32–34. II. lph. I. em. 4. alatt található, 38428/4/A/19 hrsz-on nyilvántartott, 
26 m2 alapterületű, 1 szobás, társasházi öröklakás a hozzá tartozó 138/10000-ed tulajdoni 

hányaddal. 

Kikiáltási ára: 3.406.000 Ft
árverés időpontja:

2017. november 9-én, csütörtökön 9 órától 

árverés helye:
XvIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 

1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró

Az ingatlanokról készült árverési dokumentációk átvehetők a Polgármesteri Hivatal
III. emelet 302., 304. és 305. szobájában október 12-től ügyfélfogadási időben. 

Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

2017. OKTÓBER 14.
MUAY-THAI IFJÚSÁGI
MAGYAR BAJNOKSÁG

Helyszín:
VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM
1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.
Verseny korosztály: 10-16
Kezdési időpont: 12 óra
Jegyek a helyszínen 1.000.-Ft-os 
egységáron vásárolhatóak
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6 A Csörötnek utcában is készül a szilárd útburkolatKözélet

A 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai 
államtitkárság a „lovagkirály” trónra lépésének 940. és szentté avatásának 

825. évfordulója alkalmából. Az emlékév tiszteletére Budapest XvIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Kondor Béla Közösségi Ház 

és Intézményei együttműködésével

KErülEti PlAKáttErvEZŐ
vErsEnyt hirdEt

7–8. osztályos általános iskolások és középiskolások számára.

a verseny fővédnökei:
Kucsák László

országgyűlési képviselő 
és Ughy Attila
polgármester

a verseny védnöke: Galgóczy Zoltán alpolgármester

A verseny célja az ifjúság figyelmének felhívása a „lovagkirály” történelmi 
jelentőségére, arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta 

össze a közép-európai nemzeteket. életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos 
volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni 

pozícióját és szerepét a térségben.
László király az első olyan árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolta a közép-

európai népeket, hiszen Lengyelországban született, erdély védőszentje, a 
zágrábi püspökség alapítója, és Nyitrán halt meg. Szent László e népek közösen 

tisztelt királya és az itt élő nemzetek összetartásának, együttműködésének 
szimbóluma. Az emlékév alkalmat adhat arra, hogy a térség államai a történelmi 

hagyományokra alapozva hatékony együttműködést alakítsanak ki.

a pályázatok beküldésének módja: A pályázatokat postán vagy személyesen 
kell eljuttatni a  Kondor Béla Közösségi Ház címére (1181 Budapest, Kondor Béla 

sétány 8.), czinczkyné Fejes Mónika nevére. 

A pályaművekre kérjük ráírni:
„csillagok közt fényességes csillag” plakáttervező pályázat 

Beérkezési határidő: 2017. október 20.
ünnepélyes eredményhirdetés: 2017. november végén a Kondor Béla Közösségi 

Házban
A jelentkezési lap, illetve a további részletek elérhetők a bp18.hu honlapon.

�Budapest más 
érintett kerüle-
teihez hasonló-

an pestszentlőrinc-
pestszentimrén is 
folyamatban van a 
földutak megszüntetése. 
a kerületi lakosok régi 
vágya teljesül, amikor 
egy-egy utcában elké-
szül az új útburkolat, 
hiszen ezzel együtt sok 
más bosszúságot okozó 
gond is megoldódik. 
a kerület fekvése mi-
att az egyik fő – szinte 
mindenhol felmerülő – 
probléma a csapadékvíz 
elvezetése. 

Puskás AttilA    

A Lónyaitelepen lévő csörötnek utca 
egyike azon megújuló részeknek, ahol 
az ott élőknek hosszú évek óta több 
problémával is meg kell küzdeniük. 
Az utca nagyobbik része földút volt, 
és mélyebben fekszik a párhuzamos 
Gyöngyvirág utcánál. emiatt nagyobb 
mennyiségű csapadék esetén a víz a 
csörötnek utcában és az azt keresztező 
Tű utcában gyűlt össze.

saját erőBől
Az útfelújítás kapcsán Torma Beáta, a 
körzet önkormányzati képviselője el-
mondta, hogy az új, szilárd burkolat le-
fektetésével meg kellett várni a fővárosi 
csatornázási program végét.

– A munkák most már zajlanak, sőt 
hamarosan be is fejeződnek. Fontosnak 
tartom kiemelni, hogy a közel 40 millió 
forintos beruházást az önkormányzat 
saját erőből finanszírozza – hangsú-
lyozta a képviselő. 

Az utcában szilárd burkolatú új pad-

kákat építettek, és a kapubejárók kiala-
kításának lehetőségét is megteremti 
a kivitelező. A csapadékvíz-elvezetési 
rendszer szintén kiépül.

– Nagyon jó visszhangja van a fel-
újításnak – tette hozzá a képviselőnő. 
– A lakók örülnek, hogy teljesülhet ez 

a régi vágyuk, szilárd burkolaton köz-
lekedhetnek, és az esővíztől sem kell 
majd tartaniuk. Az elégedettségüket az 
is mutatja, hogy zokszó nélkül tűrték 
az építkezéssel járó valamennyi kelle-
metlenséget, legyen szó a közlekedésről 
vagy a munkálatokkal járó zajról.

látHató Fejlődés
Torma Beáta az útépítés kapcsán szót 
ejtett a képviselői körzetében az elmúlt 
négy-öt évben megvalósuló egyéb fon-
tos fejlesztésekről is. Többek között az 
eötvös Loránd általános Iskola udva-
rának felújításáról, az intézmény ener-

giaellátását segítő napelemek telepíté-
séről. 

– Az iskola mellett a Szivárvány 
óvoda és a csibekas bölcsőde is meg-
újult, ami mindenképpen említést ér-
demel, tekintve, hogy ezt megelőzően 
tulajdonképpen 1965 óta nem történt 
jelentős intézményfelújítás a Lakatos-
lakótelepen.

A képviselőnő kiemelte, hogy az 
elmúlt hat évben folyamatosan válto-
zott az egykor Büdi-tóként emlegetett 
erőmű-tó környezete (Brenner János-
park). A mocsaras terület rendbetétele 
a szükséges engedélyek megszerzése 
után 2014-től indult be igazán. A me-
der kitisztításával, a part és a környezet 
pihenőparkká alakításával a leglátvá-
nyosabb területrehabilitációs fejlesztés 
van folyamatban több éve. Az önkor-
mányzat idén mintegy 70 millió forint-
tal támogatja a további munkát.

– ezenkívül a járdaépítés is jó ütem-
ben halad. A körzetemben minden va-
lószínűség szerint elkészül az erre az 
évre tervezett másfél kilométer hosszú-
ságú új, illetve felújított járdaszakasz – 
mondta Torma Beáta.

BUrKolAt 
A FŐvárosi FÖldUtAKrA
A Fidesz budapesti elnök-
sége – amelynek Kucsák 
lászló országgyűlési kép-
viselő is tagja – kidolgozott 
egy ötéves fejlesztési tervet, 
amely az összes fővárosi 
földút aszfaltozását magá-
ban foglalja. A beruházás 
részben állami támogatás-
ból valósul meg. Budapes-
ten összesen 313 kilométer 
belterületi földút van, amiből 
megközelítőleg 44 kilométer 
található a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén. Az aszfalto-
zás összköltsége eléri a 65 
milliárd forintot, így a Xviii. 
kerület is több milliárd forint-
nyi támogatásban részesül-
het a következő öt évben. 

A földutAknAk nincs jövőjük
Nem kell már tartani a csapadékvíztől
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Az ügyfélkapu adta egyéb lehető-
ségek a lakosság körében kevéssé 
ismertek, pedig az ügyek többsé-
ge (csaknem 250 ügytípus) akár 
elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül is intézhető, legyen szó 
magánéletről, tulajdonról, munká-
ról, társadalombiztosításról, pénz-
ügyekről, oktatásról, jogról, fo-
gyasztóvédelemről, közigazgatásról, 
vállalkozásról vagy okmányokról.  
Álljon itt néhány példa a folyama-
tosan bővülő listáról – a teljesség 
igénye nélkül:

– Adó- és járulékbevallás, adó-
igazolás kérése, anyakönyvi és 
házassági kivonat igénylése, beteg-

életút követése, a legtöbb autóval 
kapcsolatos hivatalos ügy (forgal-
mi engedély, gépjármű-igazgatási 
ügyek), nyugdíjügyek, TAJ- és lak-
címkártya, erkölcsi bizonyítvány 
igénylése, elveszett vagy lejárt ok-
mányok pótlása. 

– Az ügyfélkapu hasznos szolgál-
tatása az is, hogy bizonyos okmá-
nyok (például személyi igazolvány, 
jogosítvány, lakcímkártya) lejárati 
időpontjáról e-mailben tájékoztatást 
küld, így időben gondoskodhatunk 
azok cseréjéről. 

– A közkedvelt Otthon Melege 
Program keretében meghirdetett pá-
lyázatok (például háztartási nagy-

gépek vagy kazán cseréje) szintén 
csak az ügyfélkapus azonosítást kö-
vetően nyújthatók be, éppúgy, mint 
egyes Erzsébet-programhoz köthető 
pályázatok.

– A kisgyermekesek számára 
fontos információ, hogy a családi 
pótlék, a gyes és a gyet már ügy-
félkapun keresztül is igényelhető a 
Magyar Államkincstártól.

A helyi kormányablakok nyitá-
sának elsődleges célja az volt, hogy 
az állampolgárok egy helyen, a la-
kóhelyükhöz közel, gyorsan intéz-
hessék az ügyeiket. Az elektronikus 
ügyintézés ezeket a kényelmi szem-
pontokat hivatott bővíteni, hiszen 
ily módon a nap bármely szakában 
– akár otthonról – várakozás nélkül 
van lehetőség a hivatali ügyek inté-
zésére. Emellett időpont is foglalha-
tó a kerületi kormányablakba, így 
ha személyesen szeretnék az ügye-
iket elintézni, akkor sem kell vára-
kozni az ügyfélszolgálaton. 

Mindenkinek ajánljuk az elekt-
ronikus ügyintézést, aki rendelke-
zik internet-hozzáféréssel, hiszen 
így gyorsan, rugalmasan intézhetők 
a hivatalos ügyek, és elkerülhető a 
sorban állás.

További információ: https://
ugyfelkapu.magyarorszag.hu.

KorMányhivAtAl – AZ ÖnÖK sZolgálAtáBAn

MIre JÓ  
AZ ÜGYFéLKAPU?
Online ügyintézés bármikor, sorban állás nélkül! 
Az ügyfélkaput a legtöbben a személyi jövedelemadó elektronikus bevallására használják, 
hiszen kényelmesebb, ha nem kell a bevallást kinyomtatni, borítékolni, postára adni.

lévai istván Zoltán alpolgármester és torma beáta képviselő a csörötnek utcában ellenőrizte a fejlesztést
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kErékgyártó györgy    

Az olvasó bizonyára emlékszik a Bujtor István fő-
szereplésével forgatott Ötvös csöpi-filmekre (A 
Pogány Madonna, csak semmi pánik stb.) és arra 
a jelentre, amikor egy Balaton-parti autós üldözés 
közben Ötvös nyomozó átkerül egy rendőrségi 
Ladába, és rácsodálkozik a műszerfalra szerelt 
szerencsehozó lópatkóra. A középkorúak talán 
idézni is tudnák a nyomozó itt elhangzó szavait: 
„A materialista világnézet nevében lefoglalom.”

Nos, úgy tűnik, hogy a Hagyományőrző rend-
őrszázad tagjainak helyén van a humoruk. Ugyan-
is a szeptember 29-i Időutazás című rendezvényen, 
amelynek a gerincét a veterán autós találkozó al-
kotta, bemutattak egy 1981-ben szolgálatba helye-
zett, de ma is tökéletes állapotban lévő Lada 1200-
as helyszínelő kocsit – és a műszerfalon ott volt a 
lópatkó, bárki megcsodálhatta.

Ha szól a szIréna
A találkozó a Széky endre Pestszentimre Történe-
ti Társaság kezdeményezésére, az önkormányzat 
támogatásával jött létre. Pándy Tamás helytörté-
nész, a civil szervezet elnöke a helyszínen is el-
mondta azt, amit már korábban a városképnek: 
az ötlet a Minyóczki Árpád XvIII. kerületi rend-

őrkapitánnyal folytatott beszélgetés során merült 
fel, különös tekintettel a hagyományőrző század-
ra, mivel az eddig sem Pestszentimrén, sem a ke-
rület más részein nem mutatkozott még be. 

A kiállításhoz csatlakoztak néhányan a volks-
wagen Bogár rajongói és gyűjtői közül (imrei tu-
lajdonos is akadt a sorukban), de láthatók voltak 
itt régi MZ, Simson és más motorkerékpárok, sőt 
kerékpárok is. Utóbbiak legtöbbje a csepel egyko-
ri terméke volt, köztük olyan régiségekkel, mint 
az 1950-es évek elejétől gyártott Mátra.

– Az erős civil közösségeket az jellemzi, hogy 
képesek egy-egy jó ötletből kiindulva értékeket 
teremteni – beszélt Ughy Attila polgármester, a 
rendezvény fővédnöke arról, hogy miért állt szíve-
sen az önkormányzat a kezdeményezés mellé. – A 
Széky Társaság jól kidolgozott ötletéből azonnal 
látszott, hogy olyan rendezvényt terveznek, amely 
minden korosztály számára érdekes, szórakoztató 
lehet. Nekünk tulajdonképpen csak annyi dolgunk 
volt, hogy megkérdezzük, miben segíthetünk.

A rendezvény ezen a pénteki napon két részre 
oszlott. Délelőtt 10-től kerületi iskolások nézhet-
ték meg a kiállítást. A hivatalos megnyitó pillana-
tában, 14 órakor a szervezők 600 és 1000 közöt-
tire becsülték azok számát, akik megfordultak a 
Sportkastély mellett addig. A délután folyamán 

azután bárki beléphetett a területre, ingyenesen. 
Azt, hogy a legfiatalabbak rendkívüli módon ér-
deklődnek a bűnüldözési technika iránt, többek 
között abból lehetett tudni, hogy a veterán autók 
mellett bemutatott modern rendőrségi gépkocsi 
szirénája nagyjából kétpercenként visított bele a 
pestszentimrei délutánba.

A találkozón egyébként információs és szemlél-
tető sátrakkal, bemutatókkal képviseltette magát a 
polgárőrség és az önkéntes tűzoltó egyesület.

HetVen a negyVenes 
Kevés olyan imrei család lehet, amelynek egyet-
len tagja sem utazott a 40-es számot viselő villa-
mossal, amely hetven évvel indult útjára először. 
ez a járat különös helyet foglal el a budapesti 
közlekedés történetében. A háború után ez volt az 
első új viszonylat, amelyet a közlekedési társaság 
létesített. Megvalósulása – mint azt Pándy Tamás 
elmondta – az imreiek nyakasságának köszön-
hető. A helybeliek ugyanis hevesen tiltakoztak 
az ellen, hogy Pestszentlőrinccel egybegyúrva a 
főváros egy új kerületét alkossák, nem akartak 
Budapest szélévé válni, ragaszkodtak az önállósá-
gukhoz. A kampányoló kommunista párt azon-
ban megértette, hogy számára nagy erő van az 
imreiek régi vágyában: hogy villamos kösse ösz-
sze őket a város belsőbb részeivel. Így kezdődött 
a lobbizás a pestszentimrei viszonylat mellett, 
amely végül megvalósult, s az imrei vasút utca 
és a lőrinci Béke tér között közlekedő villamos a 
40-es számot kapta. Történetéről Pándy Tamás 
könyvet is írt, amely a városi Tömegközlekedés 
Történeti egyesület gondozásában jelent meg, és 
amelyet az Időutazás-programhoz kapcsolódóan 
a Sportkastély előterében rendezett egynapos ki-

állításon mutatott be Kucsák László országgyűlési 
képviselő.

– A villamosutazás világát nemcsak utasként 
volt lehetőségem megismerni gyerekként, hiszen 
édesapám az 50-es viszonylaton vezetőként, édes-
anyám pedig jó ideig kalauzként dolgozott – me-
sélte Kucsák László. – A 40-esnek valóban sajátos 
hangulata volt. Tömött volt, hidegben nagyon 
hideg, de egy gyerek azért inkább az olyan érde-
kességeket figyelte meg, mint a fékezésre szolgáló 
nagy öntöttvas kerék vagy a felnyitható csapóajtó. 
Sokat utaztam a 40-essel, s én is úgy emlékszem 
rá vissza, mint a „mi villamosunkra”. 

égj, máglya!
Az önkormányzat évek óta megrendezi a Szent 
Mihály-napi máglyagyújtást. Az idei az Időutazás 
záróeseménye volt. A máglyát a Sportkastély mel-
letti területen rakták, ahonnan a járművek addigra 
már levonultak. Szent Mihály napja az őszi nap-éj 
egyenlőséget követő régi jeles ünnep, a pásztorvi-
lágban ezen a napon hajtották be az áprilisi Szent 
György-napkor kiterelt jószágot. A máglya az ün-
nep jele és a teremtés fényének jelképe is.

JÖhEt AZ 51-Es
Pándy tamás A legendás 40-es 
villamos című kötetét a városi 
tömegközlekedés történeti Egyesület 
adta ki. Mint azt a kiállításon az 
egyesület titkára bejelentette, a közös 
munka folytatódik: a közeljövőben az 
51-es villamos történetét szeretnék 
hasonlóképpen feldolgozni. 

Időutazás PestszentImrén
A hajdani közlekedés eszközeire emlékeztek a Sportkastélynál

� első alkalommal rendeztek veterán autós találkozót a pestszentimrei 
sportkastély mellett szeptember 29-én. az eseményt az önkormány-
zat jelentős támogatásával a széky társaság szervezte hagyomány-

teremtő szándékkel, és összekapcsolta azt több más érdekes program-
mal. például az esti máglyagyújtással, hiszen ez a péntek egyúttal szent 
mihály napja is volt.
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�nyolcadik alkalom-
mal rendezték meg 
pestszentlőrinc-

pestszentimrén azt a 
táncos fesztivált, amelyen 
minden évben több száz 
fiatal mutatja be a tudá-
sát. az idei találkozón 11 
csoport közel 350 tánco-
sa lépett a sportkastély 
küzdőterére, és a közön-
ség hét különféle stílusban 
– modern és néptánc, 
kerekes székes és jeltánc, 
hip-hop, dzsessz- és latin 
tánc – előadott produkci-
óknak tapsolhatott.

Puskás AttilA    

A fesztivál alapgondolata a versenyen 
kívül a tánc örömének élvezése és meg-
osztása. Számos visszatérő fellépő van, 
de szinte minden évben jönnek újon-
nan bemutatkozók is.

értéKet őrIzneK
A táncosokat az önkormányzat nevé-
ben Galgóczy Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte, aki rövid megnyitó beszédé-
ben elmondta, hogy az itt élők büszkék 
lehetnek arra, hogy milyen sok értékes 
táncműhely működik a kerületben. 

– A fellépő tizenegy csapatból öt ér-
kezett Pestszentőrinc-Pestszentimréről.  
ez is mutatja, hogy milyen nagy ha-
gyománya van itt a táncoktatásnak. A 
fesztiválon évről évre egyre több táncos 
vesz részt, köztük sok gyerek, ami na-
gyon fontos, hiszen a mozgás szeretetét 
nem lehet elég korán átadni, és erre a 
tánc az egyik legnagyszerűbb módszer 
– mondta az alpolgármester.

a tánc öröme a cél
– A mottónk, a „Mutasd meg a tán-
cod!” is azt jelzi, hogy a fesztiválon 
nem annyira a versenyzés a cél, hanem 
a tánc öröme, a barátkozás és a tapasz-
talatcsere. Örülünk annak is, hogy idén 
két újonc résztvevőnk is van, a modern 
táncokat bemutató Passion és Pixie 
Dance is a XvIII. kerületből érkezett. 
Sajnos az állandó dán tánccsoport ez-
úttal nem tudott eljönni – mondta el 
Bereczky-Balázs Nikolett, aki a másik 
főszervezővel, Szikes Péternével együtt 
már hagyományosan nemcsak a kezdés 
előtti utolsó pillanatokig, hanem még 
a fellépések közti szünetekben is leste 
a szereplők kívánságait, hogy minden-
ki tökéletesen tudjon a produkciójára 
összpontosítani.

STÍLUSoK KAvALKáDJA
Az elfogadásra is nevelhet a tánc
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Ki tudja, miféle szelek fújnak manapság, s honnan, 
csak mintha egyre vadabbak lennének. Vajon a termé-
szet, avagy Isten akar-e nekünk üzenni? Persze a fő 
kérdés az, hogy meghalljuk-e.

Nem nagyon értem én ezeket az „újfajta” szeleket, mondtam minap piaci barátnéimnak, bizony nem. valahogy túl sokszor és 
túl erősen fújnak. Nem mondom, az én gyerekkoromban is voltak viharok, hajaj, emlékszem olyanra, hogy az iskolába alig 
tudtam eljutni, azt éreztem, bármelyik percben felkaphat a szél, de persze nem, legfeljebb a kendőmet szakította le a fejemről, 
kaptam is emiatt az anyukámtól… Nekem különben mindig is tetszettek a szelek, őszintén mondom, szerettem nagy szélben 

sétálni, nem csak akkor, amikor éppen csak simogatta az arcomat. Jó, persze, a vihar az más. Abban már mintha düh volna, valami 
értelmetlen harag, mintha valami titokzatos erő félre akarna söpörni mindent maga előtt. érthető, ha ilyenkor fél az ember egy picit. 
A Schwartz tanító bácsi világosan elmagyarázta annak idején, hogy is van ez a dolog, mármint a szél, hogyan keletkezik, mi idézi elő, 
vagyis hogy a levegőtömegek horizontális irányú mozgását légnyomáskülönbségek indítják el a földön, mert a légkör is csak olyan, hogy 
egyensúlyi állapotra törekszik, ahol adott magassági szinten azonos nyomás alakul ki. Mutatta is a két kezével, az egyik volt a melegebb 
levegő, ami felemelkedik, a másik a hűvösebb, ami a melegebb helyére érkezik – így alakul ki a szélmozgás, és a szél mindig a magas 
nyomású hely felől az alacsony nyomású területek felé fúj, és hogy milyen erősségű, az attól függ, hogy mekkora a kettő közötti légnyo-
máskülönbség. értitek, gyerekek? Nem biztos, hogy mindenki egyformán értette közülünk, de azért boldogan skandáltuk vissza, hogy 
ééértjük!!! Pedig akkor azt még nem is próbálta elmagyarázni a Tanító úr, hogy ezek a légtömegek lökésszerűen érkeznek (amit igencsak 
figyelembe kell venni a szélsebesség mérésénél), meg hogy ezek a szelek arra is szolgálnak, hogy kiegyenlítsék az alsó és a felső légrétegek 
közötti hőmérsékleti különbségeket, arról nem is beszélve, hogy milyen fontos befolyásoló tényezők egy-egy adott terület domborzati és 
hőmérsékleti viszonyai. Anyukám persze azt mondta, hogy a szeleket az angyalok szárnya kavarja – amikor éppen csak lebegtetik, akkor 
enyhe fuvallat érezhető, de amikor nagy a szárnycsapkodás, mert valahova nagyon kell sietniük (legfelsőbb parancsra), akkor bizony már 
nagyon megérezni itt, a földön. A viharokat viszont az ördög fújja, mert neki aztán mindegy, hogy valami kárt tesz vele a földön, sőt ép-
pen annak örül, ilyenkor dörzsöli is a markát… Szerencse, hogy a Jóisten erre azért nagyon is odafigyel.
Hát, éppen ez az! erről beszélgettünk a „lányokkal”… hogy mintha az utóbbi időben már nem figyelne annyira. Igaz, nem tudható, 
hogy régen hogyan is voltak ezek a dolgok, hiszen nem volt így egybekapcsolva az egész világ, mintha egyetlen nagy, összefüggő hír-
lánc volna. Mondjuk egy „brutális szupercella” csap le Bécsre, s már nézheted is tévében, örülve, hogy ezúttal minket, magyarokat, 
megkímélt. De persze láthattuk, hogy egyáltalán nem kímélt meg. Sőt! Nem is emlékszem olyan évre, amikor ennyi „viharkár” érte 
volna ezt a mi kis országunkat. Az ember csak kapkodja a fejét. és nemcsak a háztetőket kapdossa le a szél sorra, de már embereket 
csapdosnak agyon a leszakadó faágak, a hulló tetőcserepek, arról nem beszélve, ahogy újabban a villám csapdos körülöttünk, igazán 
nem könnyű eldönteni, hogy hova álljon az ember, ha villámlik az ég alja.
és már a tornádó sem kímél minket! erről eddig csak azt tudtam, hogy forgószél (örvénylő légoszlop), és hogy néha másból sem áll 
a tévéhíradó, mint hogy milyen pusztítást végez éppen az Irma meg a Harvey hurrikán a karibi térségben, de aztán még az egyesült 
államokat sem kíméli. Hát, nem könnyű szegényeknek! Szerettem volna minderről többet tudni, ezért bementem a könyvtárba, hogy 
internetezzek egy kicsit (aranyosak ezek az ottani lányok, olyan türelmesek, amikor segíteni kell nekem, mert kell, az nem is vitás!), s 
most már sok mindent tudok, el is magyaráztam a barátnőimnek, amit megértettem belőle, nem mintha nagyon érdekelte volna őket.
Igazából csak akkor kapták fel a fejüket, amikor azt kérdeztem, vajon mi is a helyzet ezekkel az új keletű viharokkal, tornádókkal, 
hurrikánokkal, mi lehet a „jelentésük”, úgymond, magasabb szempontok szerint. Talán elfáradóban a Jóisten, és egyre szemtelenebb 
az ördög? vagy egyszerűen csak a Természet (így, nagybetűsen!) akar valami fontosat elmondani ez emberiségnek mindezzel? Mert 
persze azt nem tudhatja, hogy az „emberiség” soha semmire sem figyel.
Jolán, mint mindig, most is csak legyintett, mondván: ez nem a „mi” dolgunk, dobjunk be inkább egy kevertet. Persze ti már nem 
tudjátok, hogy mi az a kevert! Szerencsére azonban a sarki Józsi csapos még igen, és mindig el is készíti Jolánnak, mert mi, „többi lá-
nyok”, még a nyelvünket se dugnánk bele. rum és császárkörte összeöntve, brrr, elég volt belőle lánykoromban, az ötvenes évek elején, 
amikor divatban volt…

EgyEnlŐ EsélyEK
a táncos fesztivál fellépői 
között idén is felléptek olyan 
csoportok, amelyek tagjai a 
hétköznapi életben valamilyen 
testi vagy értelmi fogyatékos-
ság miatt hátrányból indulnak 
ép társaikkal szemben. a 
táncparketten ez a hátrány 
szerencsére eltűnik. 
a napsugár anna amatőr 
zenei jeltánc társulat és a 
roll dance csoport állandó 
fellépőnek számít. a jeltánco-
sok között siket, down-kóros 
és értelmi fogyatékos tánco-
sok jelbeszéddel és mozgás-
sal kísérnek különböző stílusú 
dalokat, illetve játsszák el 
azok tartalmát. 
a kerekesszékes és ép tánco-
sok alkotta párokból álló roll 
dance idén romantikus, illetve 
tüzes latin koreográfiával ara-
tott nagy sikert.

Angolul tanulni jó!
hatvanhárom gyerek vehette át a különböző szin-
tű nyelvvizsga-bizonyítványát a Xviii. kerületi 
helen doron nyelviskola október 7-i ünnepségén 
a rózsa Művelődési házban. A pestszentlőrinc-
pestszentimrei önkormányzat nevében dámsa Jó-
zsef képviselő köszöntötte a kisdiákokat.

– rendkívül fontos nyelvet tanulnak a gyerekek, hiszen az 
angolt szinte a világ minden pontján beszélik, megértik 
– mondta Dámsa József. – Az én fiatalkoromban a nyelv-
tanulás nem volt evidencia, mára viszont kinyílt a világ a 
gyerekek előtt, s az internet és a nyelvtudás segítségével 
akár a föld túlsó oldalán is találhatnak barátokat. csak 
buzdítani tudom őket, hogy tanulják tovább és gyakorolják 
az angol nyelvet, mert a nyelvtudás kincset ér.

A Helen Doron Magyarország szakmai vezetője, Mészá-
ros Szilvia az ünnepségen elmondta, hogy a tanulási mód-
szer névadója, kitalálója a mai napig maga írja az oktató 
anyagokat, a dalszövegeket, és igyekszik az angol nyelven 
kívül másra is – például a környezet- és állatvédelemre – 
felhívni a gyerekek figyelmét.

Az angol nyelvész, Helen Doron tanítási módszerét a vi-
lág 35 országában alkalmazzák, és összesen több mint 200 
ezer gyerek tanul így angolul.

Frenkel Gergely, a cég stratégiai vezetője kiemelte, hogy 
a nyelviskola-hálózat XvIII. kerületi partnerénél a 2008-
as indulás óta négyszeresére nőtt a diákok száma. Jelenleg 
mintegy 400 gyerek tanul a kerületben ezzel a módszerrel. 

Ê Puskás A.
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A sokoldalú 
Arany János
A vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi 
általános iskola és gimnázium meglepő-
en korai kezdéssel hirdette meg az Arany 
János a népzenében című koncertjét. A 
Kondor Béla Közösségi ház környéke 
szeptember 29-én reggel 8 órakor még 
dérfoltos formáját mutatta.

A vendégeket Pásztor Józsefné intézményvezető 
üdvözölte, majd átadta a mikrofont Galgóczy 
Zoltán alpolgármesternek, aki stílszerűen derűs 
jó reggelttel köszöntötte a nagy számban megje-
lenő zeneértő gimnazistákat. 

rövid beszédében kiemelte, hogy Arany Já-
nos sokoldalúsága szinte páratlan: 

– Irodalmi munkássága az örökkévalóságnak 
szól, akadémiai tagsága sokak számára új infor-
máció lehet, ám talán még kevesebben isme-
rik népdalgyűjtési szenvedélyét. A Hungarian 
Folkembassy zenekar Népdalok a kornak – 
Arany János népzenében továbbélő versei című 
koncertjével is tisztelgünk Arany születésének 
200. évfordulója előtt. 

Az önkormányzat támogatásával megvaló-
sult közel egyórás előadás igazi pozitív napin-
dítónak bizonyult. A zenekar mozgásra ingerlő 
korabeli „slágerzenével”, Rácz József Jászai Ma-
ri-díjas színművész, a Nemzeti Színház tagja 
narrátori teljesítményével, Hetényi Milán, a 
Magyar állami Népi együttes szólistája, a Nép-
művészet Ifjú Mestere énekével gondoskodott a 
magas színvonalról. 

végül álljanak itt a kiváló Hungarian Folk 
embassy (Magyar Népzenei Nagykövetség) 
tagjainak nevei: a Junior Príma díjas Rosonczy-
Kovács Mihály zenekarvezető, másodprímás, a 
szintén Junior Príma díjas Soós András prímás, 
valamint Orsós Tamás brácsás, Hegedűs Luca 
cimbalmos és Hanusz Zoltán nagybőgős.

Ê g. A.

A régmúltra 
emlékeztek
tizedik alkalommal találkoztak az egyko-
ri állami lakótelepen élők a Kondor Béla 
Közösségi házban, hogy együtt emlékez-
zenek a régi időkre. 

A Havanna-lakótelep helyén az 1920-as években 
kezdték meg a telep kialakítását. ennek legfőbb 
oka az volt, hogy az 1920. június 4-én megkö-
tött trianoni békeszerződés után megindult a 
menekültáradat a korábbi magyar területekről, 
és a menekülőknek fedél kellett a fejük fölé, a 
vagonlakásokból állandó otthonba kellett jut-
tatni őket.

A közel 1400 lakást magába foglaló lakóte-
lepnek saját iskolája, temploma, kultúrháza, fut-
ball-, tenisz- és jégpályája is volt.

– A ma Havanna-lakótelepként ismert és 
fejlődő területnek rendkívül gazdag a történel-
me. Több mint hatezer ember élt itt a két vi-
lágháború között. A telepen volt vezetékes víz, 
villany és vízöblítéses toalett is, ami abban az 
időben egyáltalán nem számított hétköznapi 
dolognak – mondta Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester a szeptember 26-i találkozón elhangzott 
köszöntőjében. – Az 1960-as években elinduló 
lakótelep-fejlesztési program keretében 1965-
ben elkezdődött a KISZ-, vagyis a mai Szent Lő-
rinc-lakótelep építése, s 1978 és 1985 között két 
ütemben felépült a Havanna-lakótelep, amely 
tulajdonképpen város a városban. Fénykorában 
25 ezer ember lakott itt, napjainkban 17 ezer 
körül van a lakosok száma.

Az alpolgármester a találkozó kapcsán ki-
emelte, hogy az állami lakótelep egykori lakó-
inak találkozója egybecseng az önkormányzat 
azon törekvésével, hogy a kerületet erős, össze-
tartó közösségek alkossák. 

– Az évente megrendezett összejöveteleken 
tapasztalt magas létszám azt bizonyítja, hogy 
ebben a közösségben fontosnak vélik a kapcso-
lattartást, azt, hogy rendszeresen találkozzanak 
és emlékezzenek az évszázados múltra vissza-
tekintő egykori vagy sokaknak még ma is ott-
hont adó lakóhelyükre – tette hozzá Galgóczy 
Zoltán.

A lakótelepi találkozó résztvevőinek a szer-
vező Tomory Lajos Múzeum munkatársai tár-
latvezetést tartottak az élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az állami lakóteleptől a Havannáig című 
kiállításon.

Ê Puskás A.

Zongorát 
is avattak 
van, amikor egy nagy terem is kicsinek 
bizonyul. Ezzel az örömteli ténnyel szem-
besülhettek a dohnányi iskolában a zene 
világnapja alkalmából megrendezett zon-
goraavató hangverseny résztvevői szep-
tember 29-én.

A zene világnapját Yehudi Menuhin hegedűmű-
vész javaslatára 1975 óta ünnepli a világ, októ-
ber 1-jén. Az ebből az alkalomból a Dohnányi 
ernő Zeneiskolában tartott hangversenyen az 
avatás tárgya egy Steinway essex zongora volt, 
amely csillogva-villogva várta a zeneszeretőket. 

A telt házas koncert előtti hangulatra talán a 
„családias” jelző a legtalálóbb. A zeneiskola ta-
nárai fuvolával, hegedűvel, fagottal a kezükben 
a zenétől igen távol álló témákról, gyerekneve-
lésről, főzésről csevegtek, majd néhány perccel 
később a pódiumra lépve maradandó zenei él-
ményben részesítették a nagyérdeműt. A hang-
verseny szereplői között felfedeztünk három 
trombitás növendéket is. ők a közeljövőben 
sorra kerülő, Lubik Imréről elnevezett országos 
zeneiskolai trombitaversenyre készülve jutottak 
„edzési” lehetőséghez. előadásuk hallatán kije-
lenthető, hogy jó eséllyel indulnak a versenyen.

Bár a meghívón nem szerepelt, két másik 
jeles évforduló is fémjelezte a koncertet. Idén 
ünnepeljük Dohnányi ernő születésének 140. 
évfordulóját és a zongoraművész, zeneszerző 
nevét viselő zeneiskola 50. születésnapját. 

A műsorvezető az iskolában tanító Draskóczy 
Zoltán gitárművész volt, s a rendezvényen részt 
vett Galgóczy Zoltán alpolgármester és Bak Fe-
renc, a Külső-pesti Tankerület igazgatója is. 

Ê gönczöl A.

Hogyan 
viselkedünk?
A mindennapi élet viselkedési normáiról, 
az egymás közötti kulturált kommuniká-
ció fontosságáról tartott előadást görög 
ibolya protokollszakértő a Pátria Páholy 
Egyesület meghívására szeptember 29-
én a városháza-díszteremben.

Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Mi-
niszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán, s 
1992-től protokollfőnökként szervezte a kor-
mány hivatalos rendezvényeit. A parlament 
korábbi protokollszakértőjeként számtalan kor-
mányküldöttség és sok híresség fogadását ké-
szítette elő. Többek között Károly herceg, Kal-
kuttai Teréz anya, Michael Jackson és Stevie 
Wonder, a vak énekes is a gondjaira volt bízva.

Az előadó elsősorban arról beszélt, hogy 
mennyire fontos az udvariasság a hétköznap-
okban, és hogy egy-egy ember nem megfelelő 
viselkedése folytán milyen könnyen általánosít-
juk például egy korcsoport tulajdonságait.

– Ezek a mai fiatalok! – szoktuk monda-
ni mi, idősebbek. Pedig nincs igazunk, hiszen 
például a köszönés, a kulturált beszélgetés és 
viselkedés nem életkor-, hanem személyfüggő. 
Kőbányán élek egy tízemeletes panelházban, és 
azt tapasztalom, hogy az ott lakó emberek alap-
vetően köszönnek egymásnak, kortól és nemtől 
függetlenül, sőt beszélgetnek is egymással, és 
kibeszélik azt, aki barátságtalan vagy nem kö-
szön.

A protokollszakértő elmondta, hogy nem-
csak a hivatásából adódóan, hanem hétköznapi 
emberként is igyekszik a környezetét rávezetni 
a megfelelő viselkedési normákra, és úgy véli, 
hogy ezt bárki megteheti egy kis odafigyelés-
sel.

– Ha például valaki csúnyán beszél, rendsze-
resen a „b-betűs” szóval fejezi ki magát, akkor 
megtehetjük, hogy megfelelő szavakkal kérde-
zünk vissza. Például: tényleg elrontottad? 

Görög Ibolya életének mindennapjait nagyon 
sokáig kitöltötte a protokoll, a szigorú szabá-
lyok betartása és betartatása. Magánemberként 
azért nem figyel ennyire másokat, de azt elárul-
ta, hogy az ápolatlanságot nem szereti, és egy 
férfinak a cipőjét nézi meg először.

Saját bevallása szerint szinte sportot űz ab-
ból, hogy szeressék, éppen ezért, ha kritizál va-
lamit, akkor is a jóval kezdi, és azon keresztül 
hívja fel a figyelmet a hibára.

Ê Puskás A.

Nem véletlen, hogy a művelődési ház mellett a 
nyugdíjas klub is a rózsa nevet viseli, ugyanis 
harminc évvel ezelőtt ebben az intézményben 
alakult meg a civil szervezet, és azóta is itt tartják 
a találkozóikat és a különböző rendezvényeket. 
S ha már a „rózsásokról” beszélünk, feltétlenül 
meg kell említeni Dudás Istvánné Rózsikát, aki 
nemcsak létrehozta a klubot, hanem huszon-
öt évig vezette is azt. őt követve ma is Kovács 
Ferencné, Ági fogja össze a csapatot. 

A rózsika fémjelezte negyed évszázadban a 
klubfoglalkozásokon új barátságok születtek, s 
a nyugdíjasok számos közös külső programon 
is részt vehettek, köztük utazásokon Magyar-
országon és a határainkon túl. Az egészségük 
megőrzése érdekében a hazai gyógyfürdőket is 
gyakran felkeresték, nyaranta eljutottak egyhe-
tes gyógyüdülésekre is. Szintén Dudás Istvánné 
érdeme az, hogy a rózsa-klub alapító tagja a 
Nyugdíjasklubok és Idősek „életet az éveknek” 
országos Szövetségének.

Kovács Ferencné, amellett, hogy folytatja 
a már jól bevált programokat, továbbiakkal is 
színesíti a palettát. A „rózsások” a klubfoglal-
kozások keretében változatos témájú előadáso-
kat hallgathatnak, különféle kulturális progra-
mokon, sportrendezvényeken, kirándulásokon 
vehetnek részt: például legutóbb, szeptember-
ben Nyíregyházára látogattak el.   

A tagok járnak az eLTe Harmadik Kor 
egyeteme és a XvIII. kerületi Nyugdíjas 
Akadémia előadásaira és ez utóbbi tanfolya-
maira is.

– A célunk az, hogy a nyugdíjasaink aktív éle-
tet éljenek, ezért is bővítjük a korábbi program-
jainkat – hangsúlyozta a klubvezető. – A rózsa 
Nyugdíjas Klub rendszeresen sikeresen indul 
az önkormányzat által a civil szervezetek prog-
ramjainak támogatására kiírt pályázatokon.  
A jubileumi ünnepségen Ughy Attila polgár-
mester és Kovács Ferencné mondott köszöntőt.

Ê Fülep E. 

A Siklós Péter üzenetét hordozó plakátról sok 
minden kiderül. Íme, néhány gondolat: „erede-
tileg zenei pályára készültem, de az ember sorsát 
néha a véletlenek, néha mások irányítják. Auto-
didakta módon tanultam a fotográfiát. Szeren-
csésnek mondhatom magam, mert a szakmát és 
a hobbit együtt gyakorolhatom, akár a színházi, 
akár a koncertfotózáson. A mai kiállításra nagy 
részben olyan arcokat válogattam össze, amelyek 
valamilyen módon hatottak rám. változatlanul 
keresem az arcokra eső fényeket, úgy a színpa-
don, a műteremben, mint a való élet forgószín-
padán.”

Meglepő kéréssel kezdte a köszöntőjét 
Galgóczy Zoltán alpolgármester: 

– Siklós Péter nemrég ünnepelte nyolcvana-
dik születésnapját. Láthatóan remek formának 

örvend, így arra kérem, lásson el minket élettani 
tanácsokkal is. Joggal vagyunk büszkék a mes-
terre, számtalan hazai és nemzetközi díj nyerte-
sére, aki a mai kiállítás anyagának kiválasztásá-
nál is saját, a képeiről áradó szenvedélyének adta 
meg magát. 

Feledy Balázs művészeti író így méltatta a fo-
tóművész munkásságát a megnyitó beszédében:

A színház-, a dzsessz-, a tánc- és a cirkuszmű-
vészet elkapott pillanatai, arcai bizonyítják: Sik-
lós Péter akkor és ott van, ahol lenni érdemes.

A megnyitó részeként zenei élményekkel is 
gazdagodhattunk: ütemesen mozgó lábak kí-
sérték a Brass on Brass együttes vérfrissítő 
dixielandszámait. 

A kiállítás október 8-ig látható.
Ê gönczöl András

rózsika rózsái a rózsában 
Jubileumi ünnepséget rendezett a rózsa nyugdíjas Klub fennállásának 30. évfordulója 
alkalmából szeptember 29-én a rózsa Művelődési házban. 

Arcokra eső fények
Karakteres arcokkal, sejtelmestől az élénkig terjedő színekkel, a mozgás művészi meg-
örökítésével szembesülhettek a siklós Péter fotóművész – a kerületi művészeket tömö-
rítő MohA egyesület tagja – kiállításának megnyitójára érkezők a Kondor Béla Közös-
ségi házban szeptember 25-én.
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Gyökerek 
és szárnyak 
gyökerek és szárnyak – A kezdetek… 
címmel nyílt kiállítás rózsavölgyiné 
tomonyák gitta tanítványainak a művei-
ből október 3-án a lőrinci nagykönyv-
tárban. A kerületben ismert művésztanár 
élvezetes tárlatvezetésén sok mindent 
megtudhattunk egykori diákjairól, akik 
közül többen áldoznak ma is a művészet 
oltárán.

A könyvtár kis galériája megtelt grafikákkal és 
festményekkel, hiszen az évtizedek során igen 
sok tanítványa volt a már nyugdíjas rajztanár-
nak. Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta több mint 
fél évszázadig oktatott a kerületben, többek kö-
zött a Karinthy Frigyes Gimnáziumban, amely-
nek igazgatója, Hutai László meleg szavakkal 
köszöntötte egykori munkatársát, kiemelve: év-
tizedeken át együtt lélegzett, és együtt dobbant 
a szíve a tanítványaival, akik ezt az odaadást 
meg is hálálták az alkotásaikkal.

– Szeretet és odaadás találkozott mindig 
a pedagógusi munkájában – hangsúlyozta az 
igazgató. – Itt most széles spektrumon mutatják 
be a tehetségüket a diákjai, akik annak idején a 
játék helyett inkább a tollat és az ecsetet részesí-
tették előnyben, akiknek Gitta néni dadája, ápo-
lója, mentora és néha hajcsára volt egyszerre. 

Az igazgató azt is megemlítette, hogy az is-
kolában eresztettek gyökeret ezek a tehetséges 
művészpalánták, s ott kaptak szárnyakat is, 
amelyek messzire repítették őket, ezért is Gyö-
kerek és szárnyak a kiállítás címe. 

rózsavölgyiné Tomonyák Gitta ezután hosz-
szasan ecsetelte valamennyi kiállító tanítvá-
nyának munkásságát, illetve életpályáját. A 
megnyitón Galgóczy Zoltán alpolgármester is 
gratulált a művésznek.

Ê temesi l.

A praktikus 
iszlám 
Az iszlám vallásnak a világban betöltött 
jelenlegi szerepéről beszélt a nyugdíjas 
Akadémia október 7-i előadásán Udvar-
völgyi Zsolt. A történész, főiskolai docens 
meglátása szerint a muszlim közösségek 
Európa-szerte erősödnek, de többnyire 
az európai gondolkodás mentén, a jóléti 
társadalom vívmányait használva létez-
nek. 

Udvarvölgyi Zsolt bemutatta a közel-keleti hely-
zetet, beszélt az Iszlám állam elleni háborúról 
és a szíriai polgárháborúról is. Azt is elmondta, 
hogy a menekültek jelentős része a jobb élet re-
ményében érkezik európába, és kiemelte, hogy 
a legtöbb európai muszlim közösség elutasítja 
az erőszakot.

– Ugyanakkor vannak, akik azt az elvet vall-
ják, hogy van a muzulmán világ, a többi pedig 
az, amit meg kell téríteni – tette hozzá Udvar-
völgyi Zsolt. 

Az európai muszlimok politikai törekvései-
ről szólva a történész kifejtette, hogy több nyu-
gat-európai országban alakultak már muzul-
mán pártok. 

– A helyi közösségekre építve modern, trendi 
külsőségekkel, fiatalos pártvezetőkkel jelennek 
meg. Hollandiában a török származású fiata-
lok által alapított Denk nevű párt idén bejutott 
a parlamentbe – mondta az előadó, aki szerint 
ebben szerepet játszott az is, hogy a mohame-
dán vallás követői – ellentétben a keresztény 
egyházakkal – rendkívül jól használják a mo-
dern kommunikációs csatornákat. 

– Jelen vannak a világhálón, a közösségi 
oldalakon és a legnépszerűbb videómegosztó 
portálokon is. Léteznek olyan oktatóvideók is, 
amelyek megtanítják például, hogyan kell a val-
lási előírásoknak megfelelően imádkozni.

Udvarvölgyi Zsolt a magyarországi 
muszlimokról elmondta, hogy nem jelentős a 
létszámuk, és kevesen gyakorolják rendszeresen 
a vallást.

– Becslések szerint 40–50 ezer magát muzul-
mánnak valló ember él Magyarországon, közü-
lük azonban csak néhány ezren járnak el a há-
rom itthoni muszlim közösség imahelyeire.

Ê Puskás A.

vállalkozom, 
tehát vagyok
Kerületi középiskolásoknak tartottak elő-
adásokat ifjú vállalkozók a rózsa Műve-
lődési házban vállalkozom, tehát vagyok 
címmel. Azzal a céllal szervezte meg az 
önkormányzat és a Fiatal vállalkozók or-
szágos szövetsége (FivosZ) az előadás-
sorozatot – októberben 6-án és 13-án –, 
hogy a pályaválasztás előtt álló diákok-
nak ötleteket adjanak.

Megtelt érdeklődő középiskolásokkal a mű-
velődési ház nagyterme, ahol a rendezvényt 
Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg 
ezekkel a szavakkal:

– Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk a 
kerületünkben élő fiataloknak, milyen lehető-
ségek vannak a munkaerőpiacon, amikor majd 
választás előtt állnak. ezért hívta életre az ön-
kormányzatunk a Fiatal vállalkozók országos 
Szövetségével közösen ezt a fórumot, amelyen 
sikeres vállalkozók tartanak előadásokat. és 
nem véletlenül adtuk azt a címet, hogy vállal-
kozom, tehát vagyok, mert ti is bátran vállal-
kozzatok!

A biztatás után Békési Brigitta közgazdászt 
hallgathatták meg a diákok. A csinos ifjú hölgy 
egy új mozgásformát talált ki, amelyre később 
Beautyrobic nevű vállalkozását építette.

– egyetemi tanulmányaim mellett indítot-
tam el a vállalkozásomat és alapítottam meg 
a cégemet, amely fokozatosan lett sikeres – 
mondta. – emlékszem, az első foglalkozáson 
alig voltunk páran, inkább csak a barátnőim 
jelentek meg. Türelem és kitartás kell ahhoz, 
hogy sikeresek legyetek.

A másik előadó, Szántó Ferenc szintén köz-
gazdász-végzettségű, ő értékesítőket képez, és 
motivációs előadásokat tart rendszeresen.  

– Fontos – hangoztatta –, hogy konkrétan 
határozzátok meg a céljaitokat, mert csak akkor 
tudtok sikeresek lenni. Az is nagyon lényeges, 
hogy milyen emberekkel veszitek magatokat 
körül, kik inspirálnak benneteket.

A jó tanácsok mellett a cégeikről is részlete-
sen beszéltek az előadók. Inotay Petra, a FIvoSZ 
női bizottságának elnöke elmondta lapunknak, 
hogy az önkormányzat kereste meg a szövetsé-
get, és örömmel jöttek a kerületbe, hogy a helyi 
fiatalokat motiválják céljaik elérésében, jövendő 
vállalkozásaik elindításában.

Ê temesi l.

erdély képeken
szép erdélyi tájakra, utcákra, portákra 
kalauzol el a képeivel Kiss lenke, aki ma-
rosvásárhelyi gyökerekkel érkezett a ke-
rületünkbe évtizedekkel ezelőtt, s a Buda-
pesti Kamaraszínház és a lőrinci színpad 
művészeti munkájában vett részt. hobbi-
ból fest, „termései” a hónap közepéig lát-
hatók a városháza galériában.

 Az október 2-i megnyitón az Üde Színfolt 
Kulturális egyesület nevében Tasnádi Gábor 
köszöntötte a megjelenteket – hiszen a tárlatot 
az egyesület vezetője, Somfai Zsuzsa rendez-
te –, megjegyezve, hogy amikor végignézzük a 
negyven szebbnél szebb festményt, eszünkbe 
juthatnak az impresszionisták, akik a fényekkel, 
színekkel „játszottak” a képeiken. 

– Itt is a táj és a természet gyönyörűsége fog 
meg bennünket – mondta. 

Lévai István Zoltán alpolgármester a meg-
nyitójában azt emelte ki, hogy szerencsére már 
többször találkozhattunk Kiss Lenke erdélyi 
gyökerű képeivel a kerület különféle kiállítóhe-
lyein.

– Nagy szerelmem a Székelyföld, ahova húsz 
éve rendszeresen járok, s jó viszontlátni a gyö-
nyörű tájakat, utcákat és portákat ezeken a szép 
festményeken, amelyeknek a Küküllő mente az 
egyik ihlető forrása – tette hozzá. – Bízom ab-
ban, hogy az elkövetkező években minél több 
hasonló kép kerül ki a művésznő műterméből. 

A marosvásárhelyi művészeti iskolában di-
vattervezőként végzett Kiss Lenke megígérte, 
hogy nyugdíjas éveiben sem teszi le az ecse-
tet… 

A kiállítás október 13-ig látható a polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadási idejében, de a 
képek utána megtekinthetők lesznek a Polgárok 
Házában is.

Ê (temesi) 

Már kora reggel megtelt a Kondor Béla utcai 
épület, ahol a vendégeket Bálint Ramóna, az in-
tézmény vezetője és Kucsák László országgyűlési 
képviselő köszöntötte. A rendezvényt Dömötör 
István nyitotta meg.

– Örömmel indítjuk útjára immár másodszor 
az őszikék-vándorkupát, hogy tartalommal tölt-
sük meg az épületet, s különféle programokkal 
színesítsük nyugdíjasaink életét, akik mindig 
szívesen látogatják a hétköznapokon a szociális 
szolgálatainkat. ez az egyik legsikeresebb ellátási 
területünk – mondta az alpolgármester.

S valóban, egy ilyen egész napos 
programkavalkád sokak lelki fájdalmára nyújt 
gyógyírt, miközben a megfáradt végtagokat is 
megmozgatja. volt itt papírkosárfonás, moza-
ikkép-kirakás, gobelinezés, kukoricamorzsolás 
(ebbe még Kucsák László is „beszállt”) és szellemi 
totó is, délben pedig az ebédhez szólt a nóta. Kar-
cagról jött a két birka, amelyet az udvaron főzött 

meg Őrlős Tibor és fia, Gábor két üstben. Az éne-
kesek is onnan jöttek: Kolostyák Gyula, Monzinger 
Ferenc és Drágán Lajos másfél órás műsorral szó-
rakoztatta a kerület nyugdíjasait, utána pedig sza-
kácsnak öltözve folytatták tovább a dalolást.

– Sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne 
minél jobban összehozni az időseket, ezért talál-
ta ki a Somogyi szolgálat ezt a programsoroza-
tot, amely ezúttal is sikeres volt – mondta Bálint 
ramóna. – ezzel az a célunk, hogy közösséget 
építsünk és a kerületen belüli szociális szférában 
dolgozók is szorosabbá tegyék a kapcsolatukat. 
ezenkívül tájegységek és népcsoportok bemu-
tatásával közelebb szeretnénk hozni a vidéket a 
fővárosi emberekhez, ezért állt most Karcag és 
környéke a középpontban.

A rendezvényen a Gyöngyvirág Szociális Szol-
gálat nyerte el a vándorkupát, Freyberger Lászlót, 
a NYéve elnökét pedig kunkapitánnyá avatták. 

Ê (temesi)

A produkciót Kucsák László országgyűlési kép-
viselő és Dömötör István alpolgármester is figye-
lemmel kísérte. 

– Az előadás üzenete az, hogy Magyarország 
minden elutazót visszavár. Akkor is, ha rövi-
debb, és akkor is, ha hosszabb időre utazik el 
valaki – mondta Kucsák László. – Nagyon jó öt-
letnek tartom, hogy létrejött ez a rövid előadás, 
mert azt mutatja, hogy a kerületi nyugdíjasok 
kreatívan gondolkodnak, jó ötleteik vannak, és 
nekünk is mindent meg kell tennünk azért, hogy 
a nyugdíjas éveiket a lehető legtartalmasabban 
tölthessék. 

Hasonlóképp vélekedett Dömötör István, aki 
a villámelőadás méltatása során megemlítette, 

hogy a XvIII. kerületi önkormányzat többféle 
módon igyekszik támogatni az időseket.

– Az ellátórendszer a házi segítségnyújtástól 
kezdve az átmeneti bentlakásos intézményen át 
a demensellátásig sok mindent tartalmaz, de a 
külső szemlélő számára a nappali ellátás a legiz-
galmasabb, amiben olyan aktív időskorúak vesz-
nek részt, akik szeretnék tartalommal megtölteni 
a mindennapjaikat. ez a produkció erről is szólt. 
Meglepődtem, de nagyon örültem, amikor meg-
kerestek ezzel a kitűnő flashmob-ötlettel. Figyel-
tem az emberek arcát, amikor megszólalt a zene. 
egy pillanatra megállt az idő, majd sorra kapták 
elő a fényképezőgépeket és a mobiltelefonokat.

Ê P. A.

Tréfás programok  
és vidám nótaműsor 
színes kavalkád helyszíne volt a somogyi lászló szociális szolgálat október 5-én: a 
kerület nyugdíjasai az Őszikék-vándorkupáért vetélkedtek. A kupáért második alka-
lommal népesítették be több mint százan a szolgálat helyiségeit és az udvart. A tréfás 
programokon kívül vidám nótaműsor is volt a birkapörkölthöz.

Beszédes kezek a repülőtéren
A honfoglalás című film betétdalát adták elő jelbeszéddel a somogyi lászló szociális 
szolgálat ellátottai az idősek világnapja alkalmából október 4-én a liszt Ferenc repülő-
téren. A 2A terminál indulási csarnokában az utasok közül sokan megálltak, és érdek-
lődve tekintgettek a fekete ruhás, fehér kesztyűs fellépőkre, amikor váratlanul felhang-
zott demjén Ferenc dala.
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ökumenikus nap a Sportkastélyban ezernél több vendéggel egyház

�a reformáció 500. 
évfordulója jegyében 
kerületi szintű öku-

menikus napot rendezett 
hat helyi egyház a múlt 
szombaton. ezernél is 
több érdeklődő fordult 
meg a pestszentimrei 
sportkastélyban.

 
Amint belépett az ember a Sportkas-
télyba, találkozhatott a reformáció 500 
rendezvénysorozat gyakori szereplő-
ivel: ismert vagy kevésbé ismert egy-
házi és nem egyházi személyiségekkel. 
A csarnok szomszédságában felállított 
sátrak között sétálva pedig megismer-
kedhetett azokkal, akiknek a neve 500 
éven át is fennmaradt, s feltehetően 
még újabb évszázadokig nem merül 
feledésbe a tetteiknek, a munkásságuk-
nak köszönhetően.

elmesélt életeK
A reformáció történetét bemutató első 
sátorban természetesen Luther Már-
tonnal találkozhattunk, akinek a kései 
megtestesítője elmondta, hogy a sátrak 
felállításának ötletgazdája Árvai Tamás 
adventista lelkész, akinek az elképzelé-
se valószínűleg sok helyen visszaköszön 
majd egyházi rendezvényeken. 

A premier kiválóan sikerült, ugyanis 
a sátrak mindegyikénél sokan várták, 
hogy Luthertől a második világháború 
hős katonájáig, Desmond Dosszig meg-
ismerjék a „szereplők” életének azt a ré-
szét, amely miatt felejthetetlenné váltak.

Luther Mártont Kálvin János követte 
a sorban, majd annak a Dávid Ferenc-
nek a sorsát ismerhette meg a közön-
ség, aki az 1568-as tordai országgyűlé-
sen hírül adta a vallásszabadságot.

HItelesneK lennI
A harmadik sátorban a XvIII. század-
ban élő John Wesley anglikán lelkész 
rizsporos parókában arról beszélt, hogy 
hitelesnek kell lenni a vallásgyakorlás 
közben, s a szavai elérhetik a ma em-
berét is.

A negyedik helyen egy törékeny an-
gol leány, a XIX. században élő Mary 
Jones története kelt életre. Megtudhat-
tuk, mi mindent tett meg az iskolai 
bibliaolvasás nyomán hitre jutó lány 
azért, hogy ő is megvásárolhasson egy 
bibliát.

Az ötödik, legutolsó sátorban egy 
amerikai közlegény bokázott a felettese 
előtt, aki semmire sem tartotta őt, ami-
ért fegyver nélkül ment a háborúba. De 
Desmond Doss, az akkor 26 éves fia-
talember így tett, s életben maradt, sőt 
egyetlen lövés nélkül mentette meg 75 
társa életét is. 

FIlmszaKadás – 
FelnőtteKneK Is
A lényeg az, hogy a sátras történetek 
annyira lebilincselők és meghatók vol-
tak, hogy a vendégek akkor is elége-
detten távozhattak volna, ha csak ez 

szerepelt volna az ökumenikus nap kí-
nálatában.

Persze bőséggel akadt más is. A gye-
rekekre gondolva a játszóház már dél-
előtt kinyitott, s egészen a sötétedésig 
csúcsforgalmat bonyolított le.

Azok sem csalódhattak, akik a mű-
vészetre, a színielőadásra voltak kíván-
csiak. A Sztehlo gimnázium lassacskán 
profinak mondható társulata vastapsot 
kapott a Sportkastély közönségétől, mi-
után bemutatta – a sokadik sikert arat-
va – a Filmszakadás című musicalt.

gondoljuK 
Komolyan!
Az ökumenikus nap fővédnöke, 
Ughy Attila a szép nap hangulatá-
hoz illő mondatokkal köszöntötte a 
vendégeket.

– Becsüljük meg ezt a napot, 
örüljünk neki, mert minden percé-
ben itt van velünk az öröm, a szere-
tet – mondta a polgármester.

Az ökumenikus napon, ahol csu-
pa jó szándékú, egymás felé nyitni 

akaró és képes emberrel találkoz-
hattunk, ott volt Lévai István Zol-
tán és az egyházi ügyekért felelős 

Szarvas Attila alpolgármester is. A 
rendezvény gyertyás felvonulással 
zárult.

mInden Percben  
öröm és szeretet
Luther Márton és Kálvin János is ott volt…
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egészen biztos, hogy minden 
olvasónk járt már a Kossuth té-
ren, s látta annak hátsó részében 

(értsd, a legtávolabbra az Üllői 
úttól) álló klinkertéglás épületet 
a szép tornyával, hófehér lépcső-

sorával. Nos, ha nem is „nagy-
javításon”, de jelentős munká-
latokon van túl a református 
templom, amelyre, ahogyan az 
ötödik éve itt szolgáló Sándor 
Balázs fogalmazott, „ráfért már 
a felújítás, a megszépítés”.

Abból, amit a templomban 
és annak alagsorában tett séta 
közben elmondott a lelkész, ki-
derült, hogy nem csak esztétikai 
okból volt szükség a munkákra.

– Tudtuk már két éve is, hogy 
az ablakkeretek cseréjét csak 
elodázni tudjuk, elkerülni nem. 
veszélyesek voltak már, hiszen 
hetvenöt évet szolgáltak, s az 
időjárásnak már nem nagyon 
tudtak ellenállni. első hallásra 
nem tűnik ez megoldhatatlan 
feladatnak, de az ablakok közel 
tízméteres magasságát is le kel-
lett győzni. Nem volt könnyű, 
az augusztus sokunk számára 
szinte csak ezzel telt, de láthatja, 
megoldódott, s ma már tényleg 
úgy fehérlenek a klinkertéglás 

épületünkön, mintha mindig itt 
lettek volna…

Üresjárat 
nélKÜl
Sándor Balázs elmondta, hogy 
új elektromos vezetékeket is be 
kellett húzni a falakba, ami a 
hatalmas felületek miatt sem 
volt egyszerű.

A templom, az altemplom 
és a gyülekezet összes helyisége 
hófehéren világít, arról árulkod-
va, hogy itt bizony festés is volt. 
ez megint csak a nagy felületek 
miatt nem volt kis munka.

– Amikor valaki otthon be-
lekezd egy nagytakarításba, 
annak sem látja a végét. ez meg 
azért jóval több volt annál, de 
gyakorlatilag már készen va-
gyunk, s mindent el tudtunk 
végezni. Most már ki merem 
mondani: a legfontosabbnak azt 
tartottuk, hogy össze legyenek 
hangolva a munkafázisok, hogy 

mindig legyen itt szakember, de 
üresjárat nélkül. Amit itt lát, az 
azt bizonyítja, hogy sikerült.

a Feleség 
ajándéKa
egy otthoni felújítás után is az 
utolsó kérdések egyike az, hogy 
mennyibe került, kijövünk-e a 
pénzünkből a következő hónap-
ban. A Kossuth téri gyülekezet-
nél természetesen másként vető-
dött ez fel, de azért ott is „leltárt 
csináltak”.

– Nem volt kevés pénz, de se-
gítettek bennünket, így mindent 
kifizettünk, ahogyan illik. Az 
önkormányzat nagylelkű volt, 
nyolcmillió forintot adott, s az 
egyházmegye is támogatta az 
építkezést hárommillióval. Sőt 
még az orgonánk felújítására is 
jutott pénz – említette boldogan 
a lelkész, akinek többszörösen 
is megvolt az oka a boldogság-
ra, ugyanis a felesége, a szintén 

lelkész Gabriella nemrégiben 
egészséges gyermekkel ajándé-
kozta meg.

rÖvid 
tEMPloMtÖrténEt 
A lőrinci reformá-
tusoknak 1912-ben 
anyagi okok miatt le 
kellett mondaniuk 
a már megtervezett 
templom megépítésé-
ről…
A templomépítés év-
tizedében – 1931–1941 
között – idősebb 
Mányoki sándor volt a 
gyülekezet lelkipász-
tora…
A templom a község 
által adományozott 
telken épült fel…
Az építőanyagot rész-
ben a lebontott lipták-
gyári csarnok bizto-
sította, ám fontos, 
hogy a helyi iparosok 
oroszlánrészt vállaltak 
a munkából…
Az 1941-ben felszen-
telt templom háborús 
világban fogadta a 
lőrinci híveket, de 
ma is áll, ma is várja 
őket…

SZéPeK IS, BoLDoGoK IS
Felújították a Kossuth téri református templomot
A végéhez ért Pestszentlőrincen a Kossuth téri refor-
mátus gyülekezet templomának a tér megújulásával 
párhuzamosan megvalósuló felújítása. Az elvégzett 
munkáról sándor Balázs lelkészt kérdeztük, ő mutatta 
meg az „új” otthonukat.

 EZErnél is tÖBBEn
– A református, az evangélikus, a baptista, az adventista, az 
unitárius és a római katolikus egyház összefogásának, valamint 
az önkormányzat támogatásának köszönhetően sikeres volt az 
ökumenikus nap, amelyre ezernél is többen jöttek el – mond-
ta háló gyula pestszentimrei baptista lelkész, az esemény 
főszervezője.
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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 sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. 
Önmagára és munkájára 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 érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának 
felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület 
előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő 
növényállomány 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 
közterületekről 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 ErdŐgondnoK: Társaságunk erdőgondnok munkavállalókat keres a kerületi 
Önkormányzat tulajdonában álló erdők területén végzendő kertészeti, tisztántartási 
feladatainak ellátására. Feladatok: - a kerületi Önkormányzat kezelésében álló 
erdők területén kertészeti munkák ellátása (fűnyírás, növények telepítése, ápolása, 
állapotuk felmérése, stb.), - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel 
kísérése, az esetleges balesetmentesítés javaslattétel, gallyazások elvégzése, - az 
erdők területének tisztántartása, a szemét- és egyéb hulladékok rendszeres gyűjtése, 
az elszállításuk elősegítése, - folyamatos kapcsolattartás a munkáltatóval, az 
Önkormányzattal, és erdészetekkel, - időszakos jelentések készítése. Elvárások: 
középfokú, kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önálló 
munkavégzés, jó problémamegoldó képesség, kezdeményezőkészség, B kategóriás 
vezetői engedély.

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 munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó 
problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.

n KŐMŰvEs: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. 
Feladat: útépítői, útkarbantartói 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.

n Bér- és tB ügyintéZŐ: Feladatok: - a bérszámfejtéshez, a 
társadalombiztosításhoz valamint a munkaügyhöz kapcsolódó adatok és 
dokumentumok pontos és naprakész vezetése; - munkaviszony/megbízási jogviszony 
létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, munkaviszonnyal 
kapcsolatos változások dokumentálása; - munkaidő nyilvántartás kezelése, 
ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - a társadalombiztosítási 
kifizetőhelyi feladatok ellátása, ellátások számfejtése, nyilvántartások vezetése, a 
kapcsolódó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, levelezés lebonyolítása; - 
munkaidőkeret szabályainak betartása, nyomon követése; - munkáltatói igazolások 
kiadása; levonások rögzítése, kezelése; - munkavállalókkal és a belső szervezetekkel 
való kapcsolattartás, ügyfélközpontú szemlélet; - adó- és járulékbevallások; 
kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok és vezetés felé; - a területet 
érintő szabályok és törvényi előírások naprakész ismerete. Elvárások: középfokú 
szakirányú TB ügyintézői végzettség; 1-3 éves hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat (pályakezdő/szakmai gyakorlattal rendelkező pályázók jelentkezését is 
várjuk); nexONBÉR program ismerete, használatában szerzett tapasztalat; önállóság, 
jó problémamegoldó képesség; precizitás, pontos munkavégzés; felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Amit 
kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai 
fejlődés, képzéseken való részvétel.

n BérügyintéZŐ: Feladatok: - a bérszámfejtéshez és a munkaügyhöz 
kapcsolódó adatok és dokumentumok pontos és naprakész vezetése; - munkaviszony/
megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások dokumentálása; - munkaidő 
nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - 
munkaidőkeret szabályainak betartása, nyomon követése; - munkáltatói igazolások 
kiadása; levonások rögzítése, kezelése; - munkavállalókkal és a belső szervezetekkel 
való kapcsolattartás, ügyfélközpontú szemlélet; - adó- és járulékbevallások; 
kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok és vezetés felé; - a területet érintő 
szabályok és törvényi előírások naprakész ismerete. Elvárások: középfokú szakirányú 
végzettség; 1-3 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (pályakezdő/
szakmai gyakorlattal rendelkező pályázók jelentkezését is várjuk); nexONBÉR program 
ismerete, használatában szerzett tapasztalat; önállóság, jó problémamegoldó 
képesség; precizitás, pontos munkavégzés; felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Amit kínálunk: 
biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai fejlődés, 
képzéseken való részvétel.

n hUMánPolitiKAi AssZisZtEns: Társaságunk ”humánpolitikai 
asszisztens” munkakörbe keres munkatársat, a munkavállalókkal kapcsolatos 
teljes körű humán-politikai feladatok, valamint az ehhez szükséges személyügyi 
dokumentumok kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátására. 
Feladatok: - munkaerő toborzás/kiválasztás teljes körű lebonyolítása; - munkavállalók 
ki-, és beléptetésének teljes körű adminisztrációja; - munkavállalók személyi 
anyagainak ellenőrzése, aktualizálása; - nyilvántartások, munkavállalói listák 
naprakész elkészítése és vezetése; - állományi migráció lekövetése; - beérkező 
levelek feldolgozása, rendezése, továbbítása; - oktatással, képzésekkel összefüggő 
adminisztratív feladatok; - munkavállalók teljesítményértékeléséhez kapcsolódó 
adminisztratív feladatok; - egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: 
középfokú szakirányú végzettség és/vagy 1-3 éves szakirányú tapasztalat; releváns 
jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása; jó szervező, kommunikációs 
és problémamegoldó készség; megbízható, önálló, precíz és felelősségteljes 
munkavégzés; monotónia tűrés; Microsoft Office (Word, Excel) teljes körű ismerete. 
Előnyt jelent: Nexon program ismerete; szakirányú/felsőfokú végzettség. Amit 
kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség; családias munkahelyi légkör; szakmai 
fejlődés, képzéseken való részvétel.

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megne-

vezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Posta-
cím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

sZolgáltAtás

n szakbecsüs hölgy vásárol borostyáN éksZErEkEt! Emelet teljes 
hagyatékot, porcelánt, festményt, ezüstneműket, dísztárgyakat. teljes 
lomtalanítást is vállal! Díjmentes kiszállás! 0670/411-76-46

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

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással, radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés 
– szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napel-
lenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 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

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

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!!! 06-70-604-20-13

állás/MUnKA
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 munka-
képességű 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 JElEntKEZZ! várunk a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet állo-
mányába felügyelő beosztásba, ha elmúltál 18, van érettségid, büntetlen előéletű magyar 
állampolgár vagy. Amit kínálunk: br. 228.800 forint+juttatások. Várjuk fényképes önéletrajzod: 
fovarositoborzas@bv.gov.hu. Érd: 06-1/475-5546

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

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________

Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160
Sina Simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/161
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162

Tövishát utca 15. fszt. 137 – 16m2 – üzlet – 150228/65/A/137
Tövishát utca 23. fszt. 147. - 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/147

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

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153
Tövishát utca 7. fszt. 157. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157

– 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9
– 30 m² - üzlet - hrsz: 151921

0. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341
- 46 m² - üzlet - hrsz: 152341
- 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332

6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6
-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147
-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839
– 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14

– 296 m2 – étterem – hrsz: 150811
– 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2

- 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 

szám alatt
az OTP 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. október 24. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:
2017. október 27. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

297-44-61
Internet www.varosgazda18.hu

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Zrt. a XVIII. kerületi 
alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
Alacska út - 2138 m²- telek – hrsz: 156058/b

Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3

Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136
Csontváry utca 21. fszt. 224. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A/224

Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A
Forgó utca – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3

Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69
Havanna utca 1. fszt. 70. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/70
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61

Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450
Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451

Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6
Havanna utca 50. fszt. 223. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/223

Havanna utca 50. fszt. 225. – 32 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/225
Havanna utca 50. fszt. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/227
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem
utca (Als - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2

Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102
Rákóczi utca 31. fszt. 3. - 54 m2 – üzlet - hrsz: 141194/A/3

Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132
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Az Amplifon mint a világ legnagyobb halló készülék 
forgalmazója már több mint 65 éves nemzetközi

tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink szá ‐
mára kivételes lehető ‐
ségeket tudunk biztosítani.
Három év teljes körű in -
gyenes garanciát adunk
minden általunk forgal-
mazott halló  készü lékre,
és ez nem jár semmilyen
plusz   költséggel ügy feleink
számára. Emellett egye ‐
dülálló szol gál tatási háttér‐
rel rendel ke zünk a hal‐
lókészülék illesztés, a szer ‐
viz és a kiegészítők forgalma ‐
zása tekintetében is.
VELÜNK BIZTOSRA
MEHET!
Magyarországon ország -
szer  te 76 Hallás köz pont -
ban várják audiológusaink,
akik egy től-egyig a szak ma
leg kiválóbb képvi selői. A
vára kozás elkerülése miatt,
előre egyez tetett idő pontban
várjuk Önt kellemes, kor ‐
szerűen fel szerelt Hallás köz ‐
pont jaink ban! Attól a pil‐

lanattól kezdve, hogy eljön
hozzánk in gye nes hallás vizs ‐
gá latra, élete végéig szá ‐
míthat audio lógusaink segít‐
ségére, hi szen ügy fe leink
számára a kont roll vizsgála‐
tok, és a nálunk vá sárolt
halló ké szü lékének be állí tása
teljesen díjmentes.
JELENTKEZZEN
INGYENES HALLÁS �
VIZSGÁLATUNKRA!
Ha a hallásvesztés legapróbb
tüne teit is észleli magán, ke ‐
resse fel leg közelebbi hallás ‐
központunkat, hogy audioló‐
gusunk felmérje hallá sa ak‐
tuális állapotát. Fontos, hogy
időben felmérjük a bajt és
megtegyük az első lépést a
telje sebb élet felé. Minél
hamarabb keresi fel hallás ‐
központunkat, annál na ‐
gyobb az esély, hogy egy
igényeihez passzoló halló ‐
készülékkel jelen tősen ja vít -
 hat életmi nőségén.

MIÉRT VÁLASSZA
AZ AMPLIFONT?

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

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

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS 
2017. OKTÓBER 11-TŐL 27-IG

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

Ismerje meg 
az Amplifont!
Az 1950‐ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető
halló készülék forgalma ‐
zójává vált, ami 5 föld ‐
rész 20 orszá gában
3250 hallás központot,
1700 együtt működő
part  nert és 240 szol ‐
gáltató köz pontot tartal‐
mazó glo bá lis hálózatot
tudhat ma gáénak. Az
Amp lifon munka társai
már több millió em-
bernek segí tettek újra
felfedezni a han gok
világát. Szakmailag ma ‐
gasan képzett audiológu‐
saink segí te nek Önnek
megtalálni azt a meg ‐
oldást, mellyel leg jobban
javítható a hallása. Élen
járunk az innova tív tech‐
nológiák al kal   mazá sá ‐
ban, folya ma  to san fej ‐
lesztjük a szol gál ta tása ‐
inkat és szé lesítjük a for ‐
galma zott termékeink
pa lettáját.
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Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083 

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
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A Berwin ruhagyár Zrt. munkatársat keres
az alábbi munkakör betöltésére:

RaktáRos
(egy műszakban, teljes munkaidőben)

eLváráSoK:
– raktárosi területen szerzett tapasztalat

– középfokú végzettség
– pontosság, precizitás
FőBB FeLADAToK:

– alapanyag átvétel/betárolás/kiszedés 
(komissiózás)

– anyagleltározásban való részvétel
eLőNYT JeLeNT:

- termelő vállalatnál szerzett tapasztalat
– targonca vizsga 

– számítógépes ismeretek
(excel, Word, outlook)

Bér:
– megegyezés szerint

MUNKAvéGZéS HeLYe:
Budapest, 18. kerület, Tóth á. u.1/a.

(a vállalat telephelyén)

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
windsorb@berwin.hu

A Berwin ruhagyár Zrt.
munkatársat keres 

az alábbi munkakör betöltésére:

szabászatRa 
teRítő, vágó 

és jelölő 
eLváráSoK:

– alapfokú végzettség
- megbízhatóság

– nagyfokú precizitás
–  „csapatjátékos”

– nyitottság új ismeretek elsajátítására

Bér:
– megegyezés szerint

MUNKAvéGZéS HeLYe:
Budapest, 18. kerület, Tóth á. u.1/a.

(a vállalat telephelyén)

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
vamosz@berwin.hu

Nyitva:  hétfő – péntek: 7:00-18:00,  szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu
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14 Dolák-Saly Róbertet várják a Havanna-lakótelepreProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 15. 15 óra: Az asszony körbejár 
(kézről kézre) – zenés vígjáték a Pesti Művész 
Színház előadásában. Belépőjegy: 2400 Ft, 
diákoknak/nyugdíjasoknak 1700 Ft.
Október 21. 16 óra: Magyar táncház gyerme-
keknek, 19 óra: Magyar táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 300, illetve 500 Ft. Zenélnek: 
Túri András, Olasz György és barátai. Vörös 
Árpád táncot tanít, és népszokásokat elevenít 
fel. A program részeként 17.30-tól kézműves 
foglalkozás Gattyán Ágnes vezetésével.
Október 26. 16 óra: TAMA – Tárkányi Endre 
irodalmi estje
Október 27. 17 óra: A Kondor Béla Közösségi 
Ház képzőművész körének, Kottek-műhelyének 
és tűzzománc-szekciójának munkáiból a 
Magyar Festészet Napja tiszteletére rendezett 
kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond Csillag 
László, a TAMA elnöke, meghívott kiállító: 
Csillag LőZsu, a MAOE tagja.
Október 28. 16 óra: Máté Péter-emlékest. 
Közreműködik: Molnár György Lyra-díjas 
harmonikaművész és koncertzenekara. Sztár-
vendég: Szulák Andrea és Gallusz Nikolett. 
Belépőjegy: 3200 Ft.
Október 29. 18 óra: Halványlila gőz – a L’art 
pour l’art Társulat műsora. Belépőjegy: 2400 Ft.
Október 26-ig Rejtőzködő címmel Pósfainé 
L. Kovács Júlia festményei láthatók az aulában. 
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. Segít a 
karcsúság megőrzésében, az izomzat feszessé, 
a törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: Nagy 
Melinda. Részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom, 10 
500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A fog-
lalkozás az energia-egyensúly helyreállításával 
erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New 
Dance World tánciskola, gerinctorna, ringató, 
zumba, callanetics, baba-mama klub, Etka-
jóga) jelentkezni és azokról további információt 
kérni az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől pén-
tekig 9–19 óráig, hétvégén a rendezvényekhez 
igazodva. Az itt található Ticket Expressz-
irodában jegyek válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 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
Október 21. 10 óra: Karateverseny a Bushido 
SE szervezésében
Október 22. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll-verseny
Október 28. 9 óra: Bababörze

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Október 14. 18 óra: PLER-Budapest–Győr férfi 
NB I/B-s bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 15. 10 óra: Pestszentimrei SK–Kinizsi 
női kézilabda-mérkőzés
Október 15. 12 óra: Pestszentimrei SK–Heroes 
férfi kézilabda-mérkőzés
Október 21. 10 óra: Malév–REAC női kézilab-
da-mérkőzés
Október 21. 17.30: RÉV–Hatvan női NB II-es 
kézilabda-mérkőzés
Október 22. 10 óra: Pestszentimrei SK–Híd 
férfi kézilabda-mérkőzés
Október 22. 16 óra: PLER-Budapest–Budai 
férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-mérkőzés
Október 28. 10 óra: Malév–XVI. kerület női 
kézilabda-mérkőzés
Október 29. 10 óra: Pestszentimrei SK–Külker 
férfi kézilabda-mérkőzés
Október 29. 12 óra: Pestszentimrei SK–RÉV 

női NB II-es kézilabda-mérkőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 18. 16.30: Társasjátékklub
Október 25. 17 óra: Izgő-mozgó klub. A téma 
az időjárás.
Kezdő internethasználói foglalkozás indul 16 
órában. Időpontok: október 25., november 8., 
15., 22. 9–13 óráig. Jelentkezni 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 internetezhet-
nek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Október 13. 16 óra: Receptcsere – befőzések 
télire, ötletek, tanácsok
Október 18. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
nem csak gyermekeknek – csutka- és makk-
játékok készítése
Október 20. 17 óra: Én vagyok a kedvenc 
állatom – Dolák-Saly Róbert zenés gyermek-
műsora. A részvétel ingyenes!
Október 25. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
nem csak gyermekeknek – textilbábok 
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
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.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 12. 15 óra: Szüreti mulatság a 
Havanna-csoport szervezésében
Október 12. 16.30: Gerinctorna
Október 14. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Október 15. 10 óra: Csokikoncert
Október 15. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 17. 16.30: Gerinctorna
Október 17. 17 óra: Tárgyeset – kerületi 
festőművészek kiállításának megnyitója 
Október 17. 17.30: A máig ható múlt – Pais 
István filozófiatörténész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata. Téma: A zsidó vallás, a ke-
reszténység és az iszlám ünnepeinek eredete.
Október 18. 15 óra: Terefereklub
Október 18. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 19. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Október 19. 16.30: Gerinctorna
Október 20. 9 óra: A SOFI és a Vörösmarty 
iskola ünnepi műsora október 23. tiszteletére 
Október 20. 16 óra: Cserebere – civil börze a 
ClubNetCet szervezésében
Október 21. 9 óra: Tudatos szeretet – szülő-
gyermek tréning
Október 21. 14 óra: Öreg cigány hegedűjén – 
Fényes György magyarnóta-műsora
Október 22. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 24. 16.30: Gerinctorna
Október 24. 18 óra: Az érzelmi intelligencia 
szerepe a boldogságunkban. Előadó: Cserbik 
János pedagógus, lelkész. Téma: Gyermeki 
érzelmeink, gyermekeink érzelmei, értjük-e 
önmagunkat, értjük-e a gyermekeinket?
Október 25. 17 óra: Minikonferencia a 2017-es 
Velencei Biennáléról. A konferencia meghívott 
vendége Bálványos Anna művészettörténész.
Október 25. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 26. 15 óra: Tündér Lala – mesejáték 
Szabó Magda regénye alapján a Nevesincs 
Színház előadásában. (Telt házas előadás!)
Október 26. 16.30: Gerinctorna
Október 27. 10 óra: A rút kiskacsa – zenés 
bábjáték az Ametist Bábszínház előadásában. 
(Telt házas előadás!)
Az Aulagalériában október 30-ig a Tárgyeset 
című kiállítás látható. Az emeleti galériában 
október 29-ig Dankházi János festőművész 
kiállítása tekinthető meg.
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.

városháZA gAlériA

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

toMory lAJos MúZEUM 
központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
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 tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria: 1956. október 23. Kiállítás 
Faragó György fotóriporter képeiből. 
(Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-től 
17.30-ig, október 23-án és november 1-jén 
zárva lesz.)
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 2B 
terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul és 
angolul, helytörténeti séták, múzeumpedagógi-
ai foglalkozások minden korosztálynak (a teljes 
kínálat megtalálható a honlap Múzeumpe-
dagógia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

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 október 21-én és 28-án (szom-
baton), október 31-én (kedden) és november 
1-jén (szerdán) zárva lesz, egyébként 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
Október 12. 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás. 
(Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Október 13. 10 és 15 óra: Tündér Lala – a Ne-
vesincs 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.
Október 18-án: Mindennapi zene iskolásoknak 
– interaktív énekóra. , amelynek keretében 
professzionális zenészek vezetik be az 
általános iskolásokat egy-egy hangszer vagy 
műfaj rejtelmeibe. Ez alkalommal a Budapest 
Saxophone Quartet a vendég. A program 
megvalósulását a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatja.
Október 18. 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 kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Október 21. 15 óra: Zentangle – könnyű 
rajzolás felnőtteknek. Pihentető és felszaba-
dító élmény ez a természetes rajzmeditációs 

alkalom, amely nem igényel semmilyen előkép-
zettséget. Ötletekkel, eszközökkel, inspirációval 
és szeretettel várunk mindenkit! Részvételi díj: 
3500 Ft/alkalom. A foglalkozásokat Hrubos 
Margit rajzmeditációs oktató vezeti. A program 
legalább 5 fő jelentkezése esetén indul. 
(Jelentkezés: Hrubos Margit, 06-30-325-2193 
vagy a PIK elérhetőségein.)
Október 21. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Október 24. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: a NIA tánc- és mozgástechnika, előadó: 
Antal Andrea. Belépőjegy: 400 Ft.
Október 25. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. Részvé-
teli díj: 200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Október 25. 17.30: Kertbarátklub. Téma: a 
jó bor készítése, előadó: Nagy Ákosné. A 
részvétel ingyenes!
Október 26. 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás. 
(Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Október 27. 9.30: Baba-mama klub. Belépő-
jegy: 750 Ft, testvérkedvezménnyel: 1250 Ft.
Október 27. 14 óra: Tom Sawyer kalandjai 
– az Apolló Színház előadása. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Október 28. 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.

üNNEPElJüNk Együtt!
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
ünnepségére, melyet október 20-án, pénteken 
16 órakor tartunk a XVIII. kerületi Béke téri 
kopjafánál. Az ünnepi szónok Csibi Krisztina, a 
Magyarság Házának igazgatója lesz. 

kisállAt-kiállÍtás
Október 14-én (szombaton) 10 órától egzotikus 
kisállat-kiállítás és -vásár lesz a PIK Házban. 
A programon a legkülönfélébb kisállatokkal 
lehet majd megismerkedni, és vásárlásra is 
lehetőség nyílik. Belépőjegy: 500 Ft.

állAtok világNAPJA 
Változatos programokat kínáló családi napra 
várják az érdeklődőket Pestszentimrén az állatok 
világnapja alkalmából: a Marcipán Trió állatos 
koncertet ad; mesesarok interaktív állatmesékkel 
és felpróbálható állatjelmezekkel; arcfestés; 
kézműves foglalkozás; a legkisebbeknek baba-
sarok. Milyen állatunk legyen? címmel dr. Zöldi 
Tamás állatorvos előadása és személyre szabott 
tanácsadása. A belépés ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. Időpont és helyszín: október 15. 
(vasárnap) 10 óra, PIK Ház.

MAgyAr FEstésZEt NAPJA
A Kondor Béla Közösségi Ház szeretettel vár 
mindenkit a Magyar Festészet Napja tiszte-
letére megrendezett Tárgyeset című kiállítás 
megnyitójára október 17-én 17 órakor. Köszön-
tőt mond Galgóczy Zoltán alpolgármester, a 
kiállítást megnyitja P. Szabó Ernő művészet-
történész. Gitáron közreműködik: Draskóczy 
Zoltán és Visky Dénes művésztanár. 

Máté PétEr-EMlékEst
A magyar könnyűzene ikonikus alakja 
Máté Péter. Hiába, hogy csak 37 évet élt, 
hiába, hogy már 32 éve elhunyt, a dalai máig 
közkedveltek, az üzenetük ma is aktuális. 
Ismét felcsendülnek majd kerületünkben a 
Máté-örökzöldek, ezúttal Molnár György Lyra-
díjas harmonikaművész és koncertzenekara 
előadásában. Sztárvendég: Szulák Andrea és 
Gallusz Nikolett.
Időpont és helyszín: október 28. (szombat) 
16 óra, Rózsa Művelődési Ház. Belépőjegy: 
3200 Ft.

AZ AbsZurD HuMor EstJE 
A magyar abszurd humor jellegzetes 
képviselője a L’art pour l’art Társulat, amely 
rendszeresen vendégszerepel kerületünkben. 
Ezúttal legújabb előadásukat, a Halványlila 
gőzt hozzák el. Időpont és helyszín: október 
29. (vasárnap) 18 óra, Rózsa Művelődési Ház. 
Belépőjegy: 2400 Ft.

KIs Könyvtárban 
nagy ProgramoK
A FsZEK havanna-lakótelepi Könyvtára októberben há-
rom, novemberben és decemberben egy-egy izgalmas 
szórakoztató programmal várja az érdeklődőket. 

– A megszokott könyvtári szolgáltatásokon túl gyermek- és családi 
programokat is kínálunk. október 19-én SoFI-s gyermekek látogat-
nak el hozzánk. Tósoki Anikó előadóművész, mentálhigiénés szak-
ember Lélek – öröm – játék címmel tart számukra foglalkozást. A 
sofisok visszatérő vendégei könyvtárunknak, örömmel és szeretettel 
veszik kézbe a könyveket, láthatóan jól érzik magukat a könyves-
polcok között – mesélte Hargitai Judit, a könyvtár vezetője. 

emlékei szerint a könyvtárban még nem lépett fel országosan is-
mert előadóművész, de október 20-án így lesz. 

– Szeretnénk több generáció kedvében járni Dolák-Saly róbert 
meghívásával. előadásának már a címe is mosolyt fakasztó: én va-
gyok a kedvenc állatom. 

A könyvtárvezető praktikus tanáccsal is szolgált: 
– Majdani vendégeiknek javaslom, hogy korábban érkezzenek a 

17 órás kezdésnél, már ha ülőhelyről szeretnék végigkacagni az elő-
adást… 

A Holle anyó című bábjátékot október 27-én az a Fabula Báb-
színház mutatja be, amely a tavalyi vuk-előadásával megbabonázta 
a közönségét.

November 15-én az állatbarát apróságok állnak majd a közép-
pontban. 

– A gyerekek imádják az állatbemutatókat, záporoznak a kérdé-
sek, és fényesre simogatják az állatokat. Jó idő esetén madárröptetés 
is lesz a szabad ég alatt.

varázslat- és hókuszpókusz-kedvelők figyelem: december 1-jén 
Juhász Marcell kétszeres országos bűvészbajnok interaktív műsora 
zárja az őszi programsorozatot. 

végül, de nem utolsósorban: minden program ingyenes!
Ê gönczöl A.

HIdeg ellen 
madácH 
FIlmKlub
Az utolsó csavar című amerikai filmdrámával startolt október 8-án 
a Madách Filmklub 2017-es őszi évadja. éppen ideje volt, hogy a 
2005-ben Kardos Gábor és barátai kezdeményezésére létrejött klub 
újra a vászon elé csábítsa a mozikedvelőket, hiszen túl vagyunk a 
nap-éj egyenlőségen, hosszabbodni kezdtek az esték és hűvösödni a 
napok. A filmnézés éppen jó időtöltés ilyenkor, különösen, ha olyan, 
a mozizás klasszikus közösségi élményét visszaadó szerveződésről 
van szó, mint amilyen a Madách Filmklub.

egy októberi és egy novemberi vetítés lesz még az őszi sorozat-
ban. október 29-én rob Marshall chicago című zenés filmjét lát-
hatjuk olyan sztárokkal a főszerepekben, mint renée Zellweger, 
catherine Zeta-Jones és richard Gere. November 26-án egy újabb 
filmdrámát vetítenek – a Karácsonyt –, Susan Sarandonnal, Alan 
Arkinnal és Penélope cruzzal.

Az előadások mindig vasárnap 16 órakor kezdődnek, és ingye-
nesek.

Ê k. gy.

Koncert  
a rePülőtéren 
A zenészek kísérletező kedvének és a közönség nyitottságának kö-
szönhetően manapság a komolyzene gyakran kilép a hangverseny-
termek tökéletes és elegáns világából. A komolyzenészek is szívesen 
ülnek ki egy kis utcai muzsikálásra, sőt az is előfordul, hogy egyes 
zeneművek rendkívül szokatlan környezetben szólalnak meg. Így 
lesz ez a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 1-es terminálján októ-
ber 22-én 19.30-kor kezdődő koncerten is. 

erről az épületről kevesen tudják, hogy annak a Dávid Károly 
építésznek a munkája, aki a magyar modernizmus egyik kiemel-
kedő alakja volt, és akire a világhírű francia építész, Le corbusier 
munkássága hatott a leginkább. A modernista környezethez ilyen 
muzsika is illik, ezért a Somogyi-Tóth Dániel karmester, valamint 
a Kodály Filharmónia Debrecen által igazgatott zenekarok, ének-
karok, ütőegyüttesek két vajda János-darabot, illetve orff carmina 
Buranaját szólaltatják majd meg. 

A hangverseny létrejöttét Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata támogatja.

Ê k. gy.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Az ovi-Sport Alapítvány szakembere, Pál Dávid 
érthető és logikus választ adott a Bóbita óvoda 
szeptember 26-i pályaátadó ünnepségén a névvál-
toztatás okát firtató kérdésre. 

– Amikor a két éve elhunyt Buzánszky Jenő, az 
Aranycsapat tagja megálmodta ezt a lehetőséget 
az óvodás gyerekeknek, elsősorban a saját sport-
ágát, a labdarúgást tartotta szem előtt. Amikor 
aztán tavaly novemberben átadtuk az első tizen-
egy pályát, kínálta magát, hogy bővítsük a kört, s 
az elnevezésből kiderüljön, hogy ezeken a pályá-
kon a foci mellett más sportágak alapjai is elsajá-
títhatók.

oVIs KI mIt tud?
Hogy mennyire így van ez, arra a legjobb példát 
az szolgáltatta, hogy amikor Lévai István Zoltán, 
a kerület sportjáért felelős alpolgármester meg-
kérdezte a bóbitásokat, hogy szerintük mire lehet 

használni a 6 x 12-es területet, a focin túl felso-
roltak még vagy négy-öt sportágat. A vadonatúj 
pályák mellé még az ősztől is ajándékot kaptak 
az ovisok, mert az átadásokat gyönyörű idő kí-
sérte.

A Bóbitában az önkormányzat részéről Lévai 
István Zoltán mellett Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester vett részt az átadási ünnepségen, aki azt 
tanácsolta a gyerekeknek, hogy éljenek a lehe-
tőséggel, töltsenek minél több időt a pályán, s 
érezzék jól magukat. Az óvoda nevében Szakács 
Tímea intézményvezető köszönte meg a pályát, 
hogy aztán néhány perccel később már a kis tu-
lajdonosok vegyék azt birtokba.

már KÜlFöldön Is…
A következő állomás – másnap – a Mezeiné 
Bakóczay Hedvig vezette Napraforgó óvoda volt, 
amelynek az ünnepségén Lévai István Zoltán 

mellett Kucsák László is részt vett. Az ország-
gyűlési képviselő elmondta, hogy az átadások-
nak még nincsen vége, még az idén újabb pályá-
kat avatnak. Az ovi-Sport Alapítványt képviselő 
Furka Zsanett örömmel újságolta, hogy a pá-
lyákra külföldön is felfigyeltek. 

– Több helyről érdeklődtek már az építmények 
iránt, sőt Albániában már értékesítettünk is. 

Lehet, hogy világkarrier előtt állnak az ovi-
Sport-pályák?

éKszer az ÜllőI úton
A múlt szerdán a csemete óvodán volt a sor. Ne-
héz úgy írni erről az intézményről, hogy az ember 
ne ragadtassa el magát. Az, hogy zöld- és madár-
barát-óvodáról van szó, tiszteletet parancsoló, ám 
ezek mellett a legtalálóbb jelző az ékszerdoboz 
lehet az Üllői úti forgalomtól mindössze néhány 
méterre fekvő intézményre. Gondozott, tükör-
sima gyep, virágágyások, fenyőfák, sok-sok, a 
környezetbe illő játék és sportpálya. röviden ösz-
szefoglalva ezt tudja nyújtani az ide járó gyere-
keknek a csemete, amiről a felnőtt tréfásan csak 
annyit mondhat, hogy jövőre ide kér beutalót…

Mivel szabad területben nem dúskálnak, a 
sportpályája éppen csak befért a kertbe. De be-
fért, és ez a lényeg.

Nem véletlenül várta izgatottan a vendégeket 
Németh Jenőné intézményvezető, mert a csapatá-
val volt mire büszkének lennie.

jó Helyen Van…
Az ünnepi beszédében Lévai István Zoltán alpol-
gármester kiemelte, hogy újabb pályával gazda-
godtak a kerületi óvodák, s az átadások folyta-
tódnak. Az átadáson szintén jelen levő Galgóczy 
Zoltán hangsúlyozta: „Igyekszünk minden egyes 
négyzetcentimétert kihasználni, hogy sportolásra 
alkalmas területet teremtsünk.”

A felnőttek szavaira jött a gyerekek válasza. 
Sorversenyeket vívtak, bizonyítva, hogy jó helyen 
van a legújabb ovi-Sport-pályának.

A BÓBitA, A nAPrAForgÓ és A CsEMEtE ÓvodásAi ÖrülhEttEK

játssz és spoRtolj!

� az ovi-Foci (ma már ovi-sport) pályák tavalyi átadása után most szeptember 
végén és október elején újabbakat vehettek birtokba a kerületi óvodások. 
ezúttal a Bóbita, a napraforgó és a csemete kicsinyei kaptak műfüves pá-

lyát, hogy megtegyék az első lépéseket a bajnokká válás felé, de leginkább azért, 
hogy megtanulják, mit jelent sportos, egészséges életet élni.

úJPEst – KiPiPálvA
a csemete óvodában az ovi-sport alapít-
ványt képviselő sebestyén Kata elmondta, 
hogy ez a pálya az országban a 242., a 
kerületben pedig már a 14. 
– Igaz, újpestnek ma még egy pályával 
többje van, de mivel még az idén újabbakat 
ad át lőrincen az alapítvány, elmondható, 
hogy a kerületünk legyőzte újpestet is.

Javában tart már a tanév, ezért a szep-
tember utolsó hetében elrajtoló 2017–
18-as diákolimpia kerületi versenyei 
gondoskodtak arról, hogy a gyerekek 
ne „savanyodjanak bele” a padba és a 
tanulásba. Futás (mondjuk így: atléti-
ka) és sportlövészet szerepelt a menü-
sorban.

Az Iharos-emlékversenyen termé-
szetesen ott volt a Bókay-kertben a 
rendezésben főszerepet játszó Tasnádi 
András, a Brassó Utcai általános Is-
kola igazgatója is, aki nyilván akkor 
sem tévedne diákolimpia-ügyben, ha 

az álmából felébresztve kellene meg-
szerveznie. Nem csoda, hiszen 36 éve 
szolgálja a diáksportot. 

– Kezdünk „összenőni”, de lehet, 
hogy ez már meg is történt. Nem baj, 
mert boldog vagyok, amikor látom a 
gyerekeket, akik úgy érzik, hogy éle-
tük fő versenyére készülnek. Akarnak, 
majd látni is fogja, hogy mennyire – 
mondta a főszervező, s a szavai meg 
is elevenedtek. A lelkesedésről csak 
annyit: fülvédő kellett volna egy-egy 
évfolyam futamának a rajtja után…

A versenyszámok során az általá-

nos iskolás harmadikosoktól kezdve 
a középiskolásokig mindenki rajthoz 
állt, hogy teljesítse a kertben (s annak 
kerítésén kívül is) az ezer métert. Igaz, 
ez nem volt szentírás, mert néhány 
méternyi eltérés nem okozott gondot. 
Legalább annyival is többet töltöttek 
mozgással, sportolással a gyerekek.

– valamivel hosszabb a távolság, 
de méterre pontosan nem is lehet ki-
tűzni ezt a kanyargós, szintkülönbsé-
ges pályát. Az elmúlt évek során soha 
senki nem panaszkodott még emiatt 
– mesélte Tasnádi András, akitől azt 
is megtudtuk, hogy az idén húsz álta-
lános iskola és öt középiskola 350 ta-
nulója állt rajthoz az ebben az évben 
40. születésnapját ünneplő diákolim-
pián.

Nem véletlen, hogy a kerületi di-
ákok olimpiájának ez a versenye az 

Iharos Sándor-emlékverseny nevet is 
viseli. ezzel is adózni kívánnak a ren-
dezők a magyar atlétika egyik legna-
gyobbjának az emléke előtt.

A Bp. Honvéd futója a pályafutá-
sa során 12 világcsúcsot állított fel, s 
„mellesleg” 31 magyar bajnoki címet 
nyert. A kerületi kötődése pedig az, 
hogy 1930-ban a pestszentimrei Szél-
ső utcában született. ő volt az, aki 
egy-egy futásával, világcsúcs-kísérle-
tével tele lelátókat tudott varázsolni 
még a Népstadionba is.

A diákolimpiai versenyek idei éva-
dának kerületi megnyitóján Lévai 
István Zoltán alpolgármester szólt a 
gyerekekhez, az egész tanévre sikeres 
szereplést kívánva nekik.

A verseny után a Gloriett sportis-
kola bejáratánál megkoszorúzták Iha-
ros Sándor emléktábláját.

A sPortlÖvŐK
FolytAttáK
A diákolimpiai versenyek sora 
október 5-én a sportlövészet-
tel, a Prokopp sándor-emlék-
versennyel folytatódott.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

IHAroS-eMLéKverSeNY 
idén szeptember 25-én rendezték meg az iharos-emlékversenyt, 
amely egyúttal a diákolimpia kerületi nyitóeseménye is volt. Az álta-
lános és középiskolák számára kiírt viadalt nagy érdeklődés kísérte.
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Az akció 2017. szeptember 20-tól 2017. október 30-ig, 
vagy a készlet erejéig tart.

Szüreti fesztivál Deák Bill Gyulával és az Irigy HónaljmiriggyelProgramajánló


