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PETÍCIÓ
a zaj miatt

A repülőtér környékén erőteljesen megnövekedett zaj
miatt szeptember 27-én Pestszentlőrinc-Pestszentimre és
Kőbánya önkormányzatának
vezetői petíciót nyújtottak
át a HungaroControl Zrt.
vezetőségének, amelyben a
kialakult helyzet rendezése
érdekében tárgyalásra szólították fel a céget.

„Nagyon jó lesz ez nekünk”
Sportpályát avattak a SOFI-ban és az Aprók Falva óvodában
Békésen, minden fél számára

�

A LEHETŐ LEGSPORTOSABB NAPRA ÉBREDTEK SZEPTEMBER 26-ÁN A HAVANNA-LAKÓTELEPEN MŰKÖDŐ XVIII. KERÜLETI
SOFI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS ISKOLA TANULÓI, VALAMINT A DÁVID FERENC UTCAI APRÓK FALVA ÓVODA GYERMEKEI. SPORTOSRA ÉS OLYANRA, AMELYET MINDEN BIZONNYAL SOKÁIG MEGŐRIZNEK AZ EMLÉKEZETÜKBEN, KÜLÖNÖSEN ÚGY, HOGY NAPONTA LÁTNI ÉS HASZNÁLNI FOGJÁK AZT A SPORTPÁLYÁT, AMELLYEL AZ
INTÉZMÉNYÜK GAZDAGODOTT.

elfogadható módon szeretné rendezni a két kerület azt a vitás ügyet,
amely a légiforgalmi irányításban
augusztus 16-án életbe lépett változások nyomán keletkezett.
A petíció átadásának előzményei
hez tartozik, hogy egy új európai

RÓTH FERENC
A gyönyörű őszi időben, elnézve
a havanna-lakótelepi vadonatúj
létesítményt, azt érezhette az
ember, hogy az elkövetkező hetekben, sőt ezután mindig szinte
kötelező lesz a gyerekeknek itt
szaladgálniuk, csintalankodniuk, annyira mozgásra csábító a
30 x 12 méteres műanyag borítású sportpálya.
Miután Lévai István Zoltán
alpolgármester átvágta a szalagot az ünnepélyes átadáson,
azokat kérdeztük, akiknek a pályát építették.
A SOFI-s gyerekek szép
számban állták körül a pályát,
s talán le sem kell írni, hogy
valamennyien boldogok voltak.
Az egyik tanárnő meg is jegyez-

te, hogy hadakozunk ugyan az
állandó számítógép-használat
ellen, meg panaszkodunk, hogy
kevés helyet kap a mozgás a
gyermekeink életében, azonban
ilyen helyzetekben, ilyen események alkalmával látható, hogy a
mozgás iránti vágy természetes
igényként él bennük.

RUGDOSSÁK
A GÓLOKAT
– Hagyni kell őket, mert olyan
ez, mint amikor megéheznek.
Akkor úgyis esznek, addig
meg úgysem – tette hozzá.
Egy tíz év forma értelmes
fiúcska így foglalta össze a lényegét annak, hogy miért állták
körbe olyan örömmel a lakótelepi házak közé ékelődött, a

felfestésének köszönhetően több
sportágra is használható pályát,
s azt, hogy számukra mi a legfontosabb abból, amit a jövőjükre figyelő felnőttektől kaptak:
– Most már minden szünetben itt fogunk szaladgálni, itt rúgjuk a labdát. A
többiek is örülnek, s már ma
délután kipróbáljuk a pályát
is meg a hálót is. Rugdossuk
a gólokat!
Egy másik legényke, akiről egyelőre nem mondható
el, hogy vasgyúró lenne, így
„nyilatkozott”:
– Én is szeretek játszani a
többiekkel, de ha focizunk,
inkább beállok a kapuba, mert
ott nem löknek el… Meg a tévében is mindig azt figyelem,
hogy mit csinálnak a kapusok.

Az alpolgármester végül
ezekkel a szavakkal adta át a
pályát az érdeklődéssel várakozó gyerekeknek:
– Használjátok egészséggel a pályát, váljon belőletek
egészséges, a napi mozgásra
figyelő fiatal.

MINIPÁLYA
MINIKNEK

„Egy házzal odébb”, az Aprók
Falva óvoda udvarán is le lehetett olvasni a kicsik arcáról,
hogy nem mindennapi számukra az esemény. Látható
megilletődöttséggel
várták,
hogy az övék legyen a pálya,
amelyet Lévai István Zoltán és
Galgóczy Zoltán alpolgármester adott át. Ez kisebb mére-

tű, mint a havanna-lakótelepi,
6 x 12-es, de vegyük úgy, hogy
a műfüvet benépesítők is csak
„minik”. De semmi gond, lesz
még lehetőségük szaladgálni
akár tízszer ekkorán is…
Őket azért nehezebb volt
szóra bírni, mint az iskolásokat,
de egy-egy mondattal elárulták:
örülnek annak, hogy akár már
másnap rúghatják a lasztit az új
pályán.
Volt az Aprók Falva ovisai
között egy fiúcska, aki nem
mondott ugyan sokat, de amit
igen, azt érdemes megjegyezni:
– Eddig csak szaladgáltunk
összevissza, de most már van
jó pálya, nagy meccseket játszhatunk rajta. Nagyon jó lesz ez
nekünk.

Folytatás a 3. oldalon

uniós direktíva alapján a HungaroControl Zrt. ezen a nyáron a
repülőgépek felszállási eljárásának
megváltoztatásáról döntött. A hír
hallatán a XVIII. kerületi önkormányzat vezetői azonnali tárgyalásokat
kezdeményeztek a légi forgalmat
irányító cég vezetőségével, amelyeket követően augusztusban egy
észszerűnek tűnő megállapodás
született. Mindez azonban az elmúlt
hetek tapasztalatai alapján nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Ughy Attila és D. Kovács Róbert
polgármester, valamint Dömötör
István XVIII. kerületi alpolgármester
– aki egyben az érintett terület képviselője is – és Radványi Gábor X.
kerületi alpolgármester ezért szeptember 27-én petíciót adott át a légi
forgalmat irányító cég vezetőinek.

Bővebben az 5. oldalon
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IDŐSEK VILÁGNAPJA

2. oldal

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából a Pestszentimrei Sportkastélyban szeptember utolsó
vasárnapján várták a nyugdíjasokat. A köszöntéseket követően Szóka Júlia primadonna
operetteken kívül nótákkal, míg Berentei Péter
világslágerekkel énekeltette meg a lelkes közönséget, s az Éneklő Szakácsok elnevezésű
trió is vidámságot, derűt hozott a csarnokba.

ÖNKÉNTESEK

6. oldal

LŐGYAKORLATON vettek részt a nyár végén a
Bókay-kerti napközis táborba járó gyerekek.
Az eseményt kedvcsinálóként szervezte Fehér
Károly honvéd százados, aki reméli, hogy a
közeljövőben más korosztályokat, például a
középiskolásokat is sikerül megszólítani. A
cél egy önkéntes tartalékos század felállítása,
amelynek központja a kerületünkben is lehetne.

EMLÉKEZÉS 1956-RA

9. oldal

OKTÓBER 19-ÉN a pestszentlőrinci Béke téren
tartja ünnepi megemlékezését a kerületi önkormányzat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegő ünnepség
szónoka, Rácz János történész interjúnkban
kiemelte: örvendetes, hogy a hatvan évvel
ezelőtti események a külföldiek mellett már a
magyar fiatalokból is érdeklődést váltanak ki.

ÖSSZEFOGÁS

11. oldal
15.

IDÉN IS NAGY SIKERE volt a szeptember 22-én
második alkalommal megrendezett ökumenikus családi napnak. Mintegy kétezren vettek
részt a programokon, amelyek között mindenki
megtalálhatta a neki tetszőt a Pestszentimrei
Sportkastélyban. A nap folyamán többek között
Pál Feri atya előadása és Caramel jótékonysági
koncertje varázsolta el az érdeklődőket.

BÁBUZSONGLŐR

16.
15. oldal

GYAKRAN BUKKANAK fel a magyar sportéletben
rejtett tehetségek, szépreményű pályafutás
előtt álló fiatalok. Ezek egyike a 12 esztendős
sakkozótalentum, a kerületben élő és tanuló
Bilku András, a Pestszentlőrinc SE versenyzője. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj
kerületi nyertese a zsenge kora ellenére már
most sok szép eredménnyel dicsekedhet.
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KÖZÉLET

A Sportkastélyban köszöntötték a kerületi nyugdíjasokat

A kerület
országgyűlési képviselője
KUNHALMI ÁGNES
Fogadóóra: minden hónap utolsó
csütörtök 17–19 óra között az MSZP
székházban (1181 Bp., Üllői u. 337.).
Bejelentkezés a 205-3045-ös
telefonszámon hétköznapokon
14–18 óráig.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
SOK ZENÉVEL
A NYÉVE három évtizede a szépkorúakért

SEGÍTÜNK
INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL

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)

DÖMÖTÖR ISTVÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

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

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

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 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.

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy.zoltan@
bp18.hu Alpolgármesteri fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján (2961318) minden hónap 2. hétfőjén
13.30–17 óra között a Polgármesteri
Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

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

KORMÁNYABLAK

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

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

UGHY ATTILA

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 Vajksziget iskolában.

Közérdekű
információk
és címek

1181 Városház u. 16.
Tel.: 896-4319
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

Képviselői fogadóórák

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

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-20-335-1708
Minden kedden 16–18 óra között
a Darus utcai iskolában, minden
pénteken 16–18 óra között a Gloriett
sportiskolában. További napokon
előzetes egyeztetés alapján.

Ughy Attila polgármester az idősek megbecsülését a társadalom fokmérőjének tekinti

�

Egy biztos, az időskorúakat évente legalább egyszer „hivatalosan”
ünnepeljük, méghozzá az október 1-jei idősek világnapján. A kerületünkben szeptember utolsó vasárnapján a Pestszentimrei Sportkastélyban gyűltek össze a nyugdíjasok, hogy a számukra szervezett jó hangulatú
délután részesei lehessenek.
TEMESI LÁSZLÓ		
A nézőtéren több százan várták a köszöntőkkel fűszerezett
vidám programot, amelyben
volt próza és zene könnyekkel, nevetéssel, együtt éneklés a
művészekkel – ki tudott volna
ellenállni a nagy slágereknek –,
tombolával, oklevélosztással.

ÖSSZEFOGJÁK A
NYUGDÍJASOKAT
A szépkorúakat, a megjelent politikusokat – köztük
Kunhalmi Ágnest, Pestszentlőrinc-Pestszentimre ország�gyűlési képviselőjét, az önkormányzat képviselőit, élükön
Ughy Attila polgármesterrel és
Szarvas Attila alpolgármesterrel –, valamint a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi
Egyesület (NYÉVE) örökös
elnökét, Kőfalvi Pált a NYÉVE
elnöke, Freyberger László köszöntötte, majd a következőket
mondta:
– Egyesületünk, mint a kerület legnagyobb nyugdíjasokkal foglalkozó civil szervezete,
immár három évtizedre tekint

vissza. Célja az itt élő nyugdíjasok összefogása. Évente
általában három nagy kerületi szintű rendezvényünk van,
tavasszal a nőnapi, ősszel az
idősek napja, télen a meghitt
karácsonyi ünnepségünk. Idén
bővült az ünnepeink száma,
mert az édesanyákról is megemlékeztünk anyák napján,
és ez olyan jól sikerült, hogy
hagyományteremtő szándékkal ezentúl évente szeretnénk
megszervezni. Mind a négy
nagyobb rendezvényünket az
önkormányzat anyagilag támogatta, támogatja, de a tagságunk is komoly segítséget
nyújt, amiért köszönet. Célunk
az is, hogy a NYÉVE név még
több kerületi nyugdíjas számára legyen vonzó, akiket továbbra is várunk a sorainkba.

PÉLDAMUTATÓ
KAPCSOLAT
Mielőtt felcsendült a zene,
Ughy Attila köszöntötte a szépkorúakat, kiemelve, hogy az
önkormányzat megbecsüli a
kerület nyugdíjasait, s kötelessége is támogatni őket, például

az idős rászorulókat élelmiszercsomagokkal. A polgármester
azt is elmondta, hogy a városrész vezetése és a nyugdíjasok
már igen sok jó ötletet valósítottak meg közösen, példamutató a kerületben a generációk
közötti kapcsolat, amit tovább
kell erősíteni. Ezután arról
beszélt, hogy időskorban is
érdemes az agyat tornáztatni,
például a Nyugdíjas Akadémia
előadásain, tanfolyamain való
részvétellel:
– Büszkén mondhatom,
hogy itt van a főváros legnagyobb Nyugdíjas Akadémiája,
amelyre már nyolcszázan jelentkeztek. Sok olyan izgalmas

témáról lehet itt hallani, amely
eligazítja a résztvevőket a világ
minél jobb megismerésében, a
sorok mögötti látásban, a gondolkodásban. Arra buzdítom
önöket, hogy minél többen jelentkezzenek az akadémiára,
hiszen igen hasznos időtöltést
kínál. S arra kérem a fiatalabb
korosztályt, hogy minél több
időt töltsenek az idősebb családtagjaikkal, akiktől sokat tanulhatnak.
Az oklevelek kiosztása után
– ezeket azok kapták, akik 10,
20, 25 éve a NYÉVE tagjai –,
versek hangzottak el, majd
felcsendült a zene. Szóka Júlia
primadonna operetteken kívül
nótákkal énekeltette meg lelkes
közönségét, míg Berentei Péter
világslágerekkel, s az Éneklő Szakácsok elnevezésű trió
is vidámságot, derűt hozott a
csarnokba.

Jubileum és megemlékezés
A két népszerű előadót, Szóka Júliát és Berentei Pétert jól
ismerik a kerületi nyugdíjasok, hiszen már többször léptek
fel a rendezvényeiken. Idén ők is ünnepeltek a Sportkastélyban, mert az énekesnő éppen 30, az énekes 35 éve
van a pályán. Berentei Péter most a 88 éves édesanyját is
elhozta, és neki is énekelt. Megható volt, amikor felcsendült a Mama, mondj még egy mesét című gyönyörű szám,
majd az előadó Aradszky Lászlóra emlékezett, aki tavaly
ilyenkor, halála előtt néhány nappal, még utoljára elénekelte
pestszentlőrinc-pestszentimrei közönségének a Nem csak
a húsz éveseké a világ című nagy slágerét.
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hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

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,
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@egyuttpart.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.
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Tornaszobát avattak a Mocorgó és a Szivárvány óvodában

FEJLESZTÉSEK
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TÉLEN IS LESZ HOL UGRÁNDOZNI

A gyerekeket nevelni kell a mozgás szeretetére

�

Két óvodában is tornaszobát vehettek birtokba a gyermekek Pestszentlőrincen. A Bókay-kertben lévő Mocorgó óvodában egy teljesen
új tornaszoba épült, míg a Lakatos-lakótelepen található Szivárvány
óvoda a régi tornaszobája helyén kapott egy modern, minden tekintetben
megújult játszóhelyet.

PUSKÁS ATTILA
Mindkét intézmény nevelési programjában kiemelt szerepet kap a
gyermekek korai mozgásfejlesztése, az új tornaszobák pedig megfelelő körülményeket biztosítanak
ennek megvalósításához.
Ughy Attila polgármester a
Mocorgó tornaszobájának szeptember 18-i átadásakor elmondta:
rendkívül fontos, hogy a gyerekek
már hároméves kortól elsajátítsák

a mozgás szeretetét, és hozzájussanak az egészséges testi fejlődésükhöz szükséges tornaszerekhez,
játszóeszközökhöz, valamint olyan
biztonságos, jól felszerelt játszóhelyekhez, mint amilyen ez a modern
tornaszoba is.

NEM CSAK
TORNAÓRA LESZ
A 125 gyermeket befogadó
Mocorgó óvodában koráb-

ban nem volt ilyen helyiség,
ugyanakkor a kormányprogram kiemelten foglalkozik az
óvodai tornaszobák kialakításával, így ezt a hiányt pótolni
kellett. Galgóczy Zoltán alpolgármester a beruházással
kapcsolatban elmondta, hogy
az nem csupán a tornaszoba
megépítését foglalta magában, hanem az ahhoz vezető
folyosó, illetve a szertár kialakítását is.

– Ez utóbbihoz szükséges
volt az eddigi tálaló és mosogatókonyha
megszüntetése,
majd újbóli kialakítása is. Az
eredmény egy esztétikus, a kor
igényeinek megfelelő tornaszoba lett – tette hozzá az alpolgármester.
A szobát nem csak a gyerekek napi mozgásigényének
kielégítésére tudja hasznosítani az óvoda. Az intézmény
vezetője, Takácsné Boda Erzsébet elmondta, hogy egyéb
foglalkozásokat – például
táncoktatást – is tudnak majd
itt tartani, és a rendszeresen
kijáró gyógytornász is itt foglalkozhat a gyerekekkel.

RÉGIBŐL ÚJ

– Régóta vágytunk már egy
biztonságos, szép pályára. Olyanra, ahol a mozgásukban érintett
és a kifejezetten jól mozgó tanítványaink egyaránt sportolhatnak,
futkározhatnak, játszhatnak a
testnevelésórákon, a sportszakkörökben és a tanórák közötti
szünetekben egyaránt. Egy éve
még csak szerettük volna, álmodoztunk erről, s most nagy örömünkre birtokba vehetjük.
Mivel speciális iskoláról van
szó, természetes, hogy ott volt az
ünnepségen Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség
elnöke is, aki kiemelte, hogy most
különösen nagyszerűnek tartják
a pálya átadását, amikor a speciális igényű sportolók világjátékára
készülnek, s nagyobb figyelem
övezi a munkájukat és a felkészülésüket.

– Mi egyetlen módon tudjuk
megköszönni a felénk forduló
figyelmet és szeretet. Úgy, hogy
mindent megteszünk a jó szereplésért a márciusi világjátékokon –
tette hozzá.
A megnyitó után a SOFI kosárlabdacsapata játszott izgalmas
mérkőzést.
Egy órával később már a legkisebbek vehettek birtokba egy pályát, a Dávid Ferenc utcai Aprók
Falva óvodában.
Óvodásokról lévén szó, ez a
kisebb, 6 x 12-es a pálya bőven
elég ahhoz, hogy „bejátsszák”.
Ezen a megnyitón Lévai István
Zoltán mellett Galgóczy Zoltán
alpolgármester vett részt, aki elmondta, hogy a kerületben egyre
több a sportpálya, egyre több a
zöldfelület, amelyen kiválóan lehet sportolni, mozogni, játszani.

A Szivárvány óvoda igényesen felújított tornaszobájának átadásán
Galgóczy Zoltán alpolgármester
úgy fogalmazott, hogy a modern
tornaeszközök – az ízületeket
kímélő padlótól az új játékokig –
segítenek abban, hogy a gyerekek
megszeressék és igényeljék a napi
rendszeres sportolást.
Banyár László, a felújítást kivitelező Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy a Szivárvány
óvoda mostanra már csaknem
teljesen megújult, s műszakilag
és külső-belső megjelenésében
is bárhol Európában megállná a
helyét.

Díjat nyert ovis rajzok
A Szivárvány óvoda tornaszobájának átadását felhasználva
gratulált az önkormányzat
nevében Galgóczy Zoltán az
intézmény dolgozóinak, de
elsősorban a gyerekeknek,
akik sikeresen vettek részt az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium rajzpályázatán.
A Mix and Move elnevezésű
pályázaton az idei Európai
Mobilitási Héthez kapcsolódva a kerékpározás és a
közösségi közlekedés együttes használatát népszerűsítő
alkotásokkal lehetett indulni.
– Az óvoda két csoportja
is 25-25 ezer forintot nyert a
kiváló rajzoknak köszönhetően
– mondta az alpolgármester.
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SPORTRA FEL!
Újabb pályákkal gazdagodtak a gyerekek

�

Újabb sportolási, a szabadidő egészséges eltöltésére alkalmas tér
nyílt a kerületi óvodások és iskolások előtt az elmúlt héten. Vadonatúj
műanyag borítású sportpályát adtak át a gyerekeknek szeptember
26-án a havanna-lakótelepi SOFI-ban (Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Iskola) és a Dávid Ferenc utcai Aprók Falva
óvodában.
Akár sportszigetnek is nevezhetnénk a Havanna-lakótelep
tízemeletes házai és fái között megbújó 30 x 12 méteres
műanyag borítású pályát, amelyet szeptember 26-án vehettek
birtokba a SOFI-ba járó fiatalok.
A Decathlon cég pályázatán, az

Életjel Alapítványon keresztül
kapott tízmilliós összeg elnyerésében hathatós támogatást
nyújtott az intézménynek Lévai
István Zoltán, a kerület sportjáért felelős alpolgármester, aki
természetesen ott volt a megnyitóünnepségen, s a beszédé-

ben kiemelte, hogy e pályának
köszönhetően újabb sportolási
lehetőség nyílt a kerületiek gyerekek előtt.
Ünnepi beszédében PálHor váth Rita intézményvezető a köszönet szavai után elmondta:

– Éljetek ti is ezzel a lehetőséggel, töltsetek minél több
időt a szabadban – biztatta a
gyerekeket.
Szép szavakkal köszönte
meg a létesítményt az intézményvezető Mikolényi Ilona,
méltatva, hogy a gyermekeik
újabb helyhez jutottak, ahol
mozoghatnak,
játszhatnak.
Élni fognak vele, az egészen
biztos…

Forintok az egészségre
A havanna-lakótelepi
sportpálya a Decathlon
cég és az Életjel Alapítvány
támogatásával, 10 millió
forintból készült el. Az
Aprók Falva óvoda 11 millió
forintos összköltségéhez
3,8 millióval járult hozzá az
önkormányzat.
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KÖZÉLET

A Havannán segített a Jövő Ifjúságáért Egyesület

ÉLELMISZERT OSZTOTTAK A FIATALOK
�
Tartós élelmiszerekből álló csomagokat osztott a rászoruló családoknak a Jövő Ifjúságáért Egyesület szeptember 29-én a Kondor
Béla Közösségi Házban. Amint azt Lukács László, a XVIII. kerületben működő szervezet elnöke elmondta, évente több alkalommal
tudnak hasonló adományt juttatni az adatbázisukban szereplő családoknak.

– Harmadik éve működünk
együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, és ez idő alatt
már több mint tíz alkalommal
tudtunk különböző tartalmú,
de fontos, alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat
osztani. Mindig más, de jó minőségű termékeket kapunk és
adunk tovább – mondta a Jövő
Ifjúságáért Egyesület tevékenységéről Lukács László.
A különféle jótékonysági
akciók vagy egyéb rendezvé-

nyek során rendszeresen számíthatnak középiskolás diákok önkéntes munkájára, és ez
most sem volt másként. A fiatalok segítségével összeállított
és kiosztott csomagok ezúttal
egy kisebb rúd téliszalámit,
instant tésztás leveseket, kukorica- és zöldborsókonzerveket,
valamint sütőport és cukorkát
tartalmaztak.
– Az adatbázisunkban 720
ember szerepel, és bár az utóbbi időben sokan elköltöztek

a Havanna-lakótelepről és a
környékéről, így is mintegy
600 fővel számolhatunk, ami
200–220 családot jelent. Az
adatbázisunk
folyamatosan
változik, most is érkeztek és
regisztráltak újak, de kapcsolatban vagyunk a családsegítő
szolgálattal is, ahonnan szintén kapunk jelentkezéseket
rászoruló családoktól – tette
hozzá Lukács László.
-puskás-
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Kicsiben kampányol az MSZP
Lakossági piknik sorozatának második állomásán, a Pöstyén téren várta az MSZP szimpatizánsait a párt XVIII. kerületi szervezete szeptember 29-én. Az érdeklődők kötetlen
formában beszélgethettek Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselővel, illetve a párt helyi
képviselőivel.
A kitelepülés alkalmával szó
volt egészségügyről, oktatásról, a kerületben épülő új közösségi terekkel kapcsolatban
felmerült kérdésekről, valamint arról, hogy a felszállási
eljárás megváltozása nyomán
a XVIII. kerület egy részén a
korábbiaknál nagyobb zajterhelés keletkezik a repülőgépek le- és felszállása miatt.
Természetesen a Szemeretelep
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Tanévkezdés rendőri
jó tanácsokkal
A 2018/19-es tanév kezdetével valamennyi járművezetőnek ismét fokozottan kell számolnia
az iskolák, játszóterek, sportpályák környezetében, valamint a hozzájuk vezető útvonalakon
nagy számban megjelenő gyerekekkel, akiknek figyelme a napi iskolai feladatokon, történéseken elgondolkodva lanyhulhat. Ezért a járművezetők fokozott odafigyelése is szükséges a
balesetek megelőzéséhez.
Az iskolába siető gyermekek –
életkori sajátosságaik folytán
– a kockázatokat még másként
ítélik meg, a járművek sebességét és távolságát a felnőtteknél nehezebben és esetenként
pontatlanabbul becsülik meg,
így hajlamosak az úttesten átszaladni, illetve tárgyak vagy

járművek takarásából hirtelen
az úttestre lépni. A személyi
sérülés és az anyagi kár megelőzése érdekében ezért nagyobb felelősség hárul a járművezetőkre.
Ezen túlmenően az iskolák
környékén a járművezetők a
megállásuk és az esetleges vá-

rakozásuk során legyenek figyelemmel a közúti közlekedés
többi résztvevőjére is, megelőzve ezáltal a szabálytalan
várakozásból eredő torlódások
kialakulását, amely a többi autósra és a közösségi közlekedés
járműveire egyaránt hatással
lehet.

kertvárosi jellegéből adódóan
felvetődtek a jelentős átmenő
forgalmat lebonyolító utcák
forgalomcsillapításának lehetőségei. Többek szerint más
területekhez hasonlóan, egyes
helyeken fekvőrendőrök építése lenne a szükséges.
A találkozón, ahol családias
hangulatú bográcsozás zajlott,
az Európai Ügyészséghez való
csatlakozást követelő petíciót

is alá lehetett írni. A tervek
szerint a szocialista párt hasonló összejövetelt tart majd
több más kerületi helyszínen
is, abban a reményben, hogy
a több kisebb rendezvénnyel
több embert tudnak megszólítani a jövő évi európai parlamenti, illetve helyi önkormányzati választások előtt.
P. A.
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A repülőtér új eljárási protokollja két kerület lakosait is hátrányosan érinti

KÖZÉLET
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TÁRGYALÁSOK A
ZAJCSÖKKENTÉSÉRT

Petíció a kerületi lakosok érdekében

�

Békésen, minden fél számára elfogadható módon szeretné rendezni Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Kőbánya önkormányzata azt a vitás ügyet, amely a légiforgalmi irányításban
augusztus 16-án életbe lépett változások nyomán keletkezett. A repülőtér környékén erőteljesen megnövekedett zajhatások miatt szeptember 27-én a két kerület vezetői petíciót nyújtottak át a
HungaroControl Zrt. vezetőségének, amelyben a kialakult helyzet rendezése érdekében tárgyalásra
szólították fel a céget.

Dömötör István alpolgármester, Ughy Attila polgármester, valamint D. Kovács Róbert kőbányai polgármester és Radványi Gábor
alpolgármester a petíciót követő tájékoztatón
BODZAY ZOLTÁN
A petíció átadásának előzményeihez tartozik, hogy egy új európai
uniós direktíva alapján a HungaroControl Zrt. ezen a nyáron
a repülőgépek felszállási eljárásának megváltoztatásáról döntött.
A hír hallatán a XVIII. kerületi
önkormányzat vezetői azonnali
tárgyalásokat kezdeményeztek a
légi forgalmat irányító cég vezetőivel, amelyeket követően augusztusban egy észszerűnek tűnő
megállapodás született. Mindez
azonban az elmúlt hetek tapasztalatai alapján nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket.
Ughy Attila és D. Kovács Róbert polgármester, valamint
Dömötör István XVIII. kerületi
alpolgármester – aki egyben az
érintett terület képviselője is – és

Radványi Gábor X. kerületi alpolgármester ezért szeptember
27-én petíciót adott át a légi forgalmat irányító cég vezetőinek.

VAN OLYAN
MEGOLDÁS
Ughy Attila a petíció átnyújtását
követő tájékoztatón elmondta:
a problémát abban látja, hogy
augusztus 16-án megváltozott
a repülőgépek le- és felszállásakor az eljárásrend a Liszt Ferenc
repülőtér 1-es kifutópályáján,
s ezzel mind Kőbánya, mind a
XVIII. kerület jelentős részén a
korábbiaknál sokkal nagyobb
zajterhelés keletkezik. Érzékeltetésképpen a polgármester hozzátette, hogy nemcsak a zajszintben
észlelhető változás, hanem olyan
rezgésszám-növekedés is tapasz-

talható – elsősorban a felszállások
következtében – az érintett területen, hogy a kredencen és a vitrinben összekoccannak a poharak.
– Augusztus 16-ig volt egy
olyan közmegegyezés, amikor a
településrészek és a repülőforgalom együtt tudott élni. A célunk
az, hogy visszaálljon az eredeti
állapot. Tudjuk, hogy biztonsági
megfontolásokból vezette be az új
repülési eljárásrendet a HungaroControl, és mi sem szeretnénk,
hogy csökkenjen a biztonság, de
hiszünk benne, hogy van olyan
megoldás, amelyik mindenki számára elfogadható eredményt hoz
– hangsúlyozta a polgármester.

999 ALÁÍRÁS
Ughy Attila hozzátette, hogy
szeretnék, ha megnyugodhat-
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REGGELI A BRINGÁSOKNAK
�

Péksüteményt, gyümölcsöt és üdítőt kaptak azok a kerékpárosok,
akik munkába vagy iskolába menet biciklivel megálltak a pestszentlőrinci Kossuth téren, ahol szeptember 20-án már ötödik alkalommal
várta a kerületi önkormányzat és a Magyar Kerékpárosklub közös bringás
reggelije az érdeklődőket.

– A kerületben sokan és sokat
tesznek azért, hogy népszerűsítsék a kerékpározást mint alternatív
közlekedési módot, illetve a kerékpársportot. Egy európai uniós
projekt keretében már készülnek a
XVIII. kerületet, Soroksárt és Csepelt összekötő kerékpárút tervei –
mondta el a reggeli kapcsán Kissné
Baumann Gizella, a Városgazda
Utánpótlás Akadémia szakmai
igazgatója. – A Bókay-kertben már
a tesztüzem zajlik, és hamarosan át-

adjuk az elkészült BMX-pályát. Ez a
pálya is a kerékpár- és a szabadidősport népszerűsítését szolgálja. Aki
egyszer megtanult kerékpározni,
az nem felejti el. Korosztálytól függetlenül használható eszköz, és ha
valaki idősebb korban ül nyeregbe,
ha nem is a versenypályán, de jó
szolgálatot tesz a saját egészségének.
A két és fél órás reggeli alatt közel 80 kerékpáros állt meg a Kossuth téren, és közülük többen is
regisztráltak a BikeSafe-rendszer-

be. Ez az országos adatbázis rögzíti a kerékpárok fényképét, alvázszámát és egyéb adatait, így egy
esetleges későbbi bűncselekmény
esetén megkönnyíti a rendőrség
munkáját, és elősegíti azt, hogy a
bicikli mihamarabb visszakerüljön a jogos tulajdonosához. Az
ingyenes nyilvántartásba vételre
a XVIII. kerületi rendőrkapitányságon (Üllői út 438.) havonta egy
alkalommal van lehetőség.

-puskás-

nának az itt élők, akik között
olyanok is vannak, akiknek
a családja csaknem száz éve
vásárolt itt telket, korábban,
mint amikor a repülőtérről
akár csak terv is született volna. Kiemelte, hogy a kerület
vezetői nem szeretnék, ha az
érintettek élethelyzete olyan
mértékben romlana, hogy el
kellene menniük, vagy az ingatlanuk értéke annyira lecsökkenne, hogy erre már lehetőségük sem lenne.
A XVIII. kerület vezetői azért
adták át a HungaroControl vezetőségének az összegyűlt 999
aláírást tartalmazó petíciót, hogy
nyomatékot adjanak annak a szándékuknak, hogy visszaüljenek a
tárgyalóasztalhoz, ahol szeretnék
az augusztus 16. előtti állapotokat
elérni.

A XVIII. kerületi önkormányzat petíciója a HungaroControl Zrt. vezetőségéhez
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzatának vezetősége a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér forgalmát érintő új műszeres szabvány indulási eljárások
vonatkozásában arra kérte a HungaroControl Zrt-t, hogy egyoldalúan ne vezessen be olyan eljárásokat, amelyek a repülőgépek le- és felszállásával kapcsolatos műveleteiben a lakosságot
zajkeltésével, illetve károsanyag-kibocsátásával kapcsolatosan
hátrányosan érintik.
Ughy Attila polgármester és Dömötör István alpolgármester, a
területrész képviselője tárgyalásokat kezdeményezett a HungaroControl Zrt. vezetőségével annak érdekében, hogy a 2018.
augusztus 16-án hatályba lépő új eljárási protokoll kedvezően
érintse a kerület lakosságát.
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 2018. augusztus 16-án bevezetett új eljárási protokollja azonban a tárgyalásokon elhangzottak ellenére hátrányosan érinti a kerület lakosságát,
amely állapot – a több mint tíz évvel ezelőtti időszakra emlékeztetve
– a kerület vezetősége számára is elfogadhatatlan.
Jelen petíció megfogalmazásával nyomatékosan arra
kérjük a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zrt. vezetőségét, hogy haladéktalanul kezdjék meg a
környező települések és kerületek vezetőivel az elmaradt
egyeztető tárgyalásokat az új, mindenki számára elfogadható eljárási rend bevezetéséről, valamint az új eljárási rend kidolgozásáig haladéktalanul állítsák vissza az
augusztus 16-a előtti eljárási protokollt, biztosítva ezzel
az érintett lakosság nyugalmát.
Budapest, 2018. szeptember 27.
Ughy Attila 		
polgármester

SAJÁT HITELES
MÉRŐESZKÖZ
D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere szerint a X. kerületben
is gyökeresen megváltozott a helyzet. Olyan sűrűn lakott területek
fölött vált intenzívvé a repülőforgalom, ahol korábban ez nem volt
jellemző. Ilyen Óhegy és a mintegy
húszezer lakost számláló Újhegy.
Percenként süllyednek, illetve
emelkednek a gépek, amelyek ellehetetlenítik az ott élők életkörülményeit, mert folyamatosan rezgésterheléssel kell számolniuk. A
Bajcsy-Zsilinszky Kórház szintén a
repülőgépek útvonalában van.
– Korábban az önkormányzat
egy évben jellemzően 10–15 panaszos levelet kapott, míg most
naponta több tucat levél érkezik,
hogy tegyünk valamit a helyzet

Dömötör István
alpolgármester

megváltozása érdekében. A képviselő-testület több határozatot is
hozott. Az egyik ilyen döntésünk
szerint arra kérjük az illetékes minisztert, tegyen annak érdekében,
hogy a légi forgalom szabályozása
mindenki számára megnyugtató megoldás szerint rendeződjék.
Ezen túlmenően önkormányzatunk saját mérőeszközeivel is
igyekszik alátámasztani az igazát,
ezért döntött olyan regisztrált, hitelesített mérőeszköz használatáról,
amellyel igazolni tudjuk, hogy milyen változások következtek be, milyen súlyos terhelés éri kerületünk
lakosait – tette hozzá a kőbányai
polgármester.
Kérdésre válaszolva Ughy
Attila elmondta, hogy a petíció
átvételekor a HungaroControl
vezetői késznek mutatkoztak a
tárgyalásokra.

VÁROSKÉP p 2018. október 2. XXVII. évfolyam 16. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
6

KÖZÉLET

A szolgálat hasznosságérzetet ad, és közösséget is teremt

LEHETNE AZ ELSŐ
A KERÜLETÜNK

Önkéntes tartalékos század felállítására készülnek

százados. – A lövészet mellett a
KRESZ-t is gyakoroltuk, méghozzá a helyi KRESZ-pályán kerékpárokkal.
Fehér Károly azt is elmondta:
tervezik, hogy a közeljövőben
középiskolásokat vigyenek hasonló eseményre. A cél természetesen nem a szórakoztatás,
hanem az, hogy kedvet kapjanak
a fiatalok az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz.

MIT IS JELENT?

�

Lőgyakorlaton vettek részt a nyár végén a Bókay-kerti napközis
táborba járó gyermekek. Az eseményt kedvcsinálóként szervezte
Fehér Károly honvéd százados, aki reméli, hogy a közeljövőben a
középiskolásokat is sikerül megszólítani.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
Nem nehéz észrevenni, hogy
az olyan fesztiválokon, amelyeken a Magyar Honvédség toborzósátrat állít fel, a
gyerekek (többnyire persze
a fiúk) szívesen nézegetik az

egyenruhákat, és örömmel
veszik kézbe – szakember
irányításával – a bemutatott
kézifegyvereket. Láthattunk
ilyet már a Bókay-kertben is.
Ennél is nagyobb élményben
volt részük azoknak, akik más
napközis táborozókkal együtt

az egyik nyár végi napon az
önkormányzat által biztosított
buszokon ellátogathattak a
Vágóhíd utcai lőtérre.
– Ezúttal a kisebbeknek volt
lehetőségük, hogy légpuskákkal próbára tegyék a tudásukat
– mondta Fehér Károly honvéd

Magyarországon 2004 novemberében szereltek le az utolsó
sorkatonák. Sorozás azóta nincs,
tény azonban, hogy egy jól képzett tartalékos állományra szükség van – önkéntes alapon. A
kormányzat jelentős forrásokat
rendelt a hadkiegészítés mögé,
és megkezdődött a tartalékos
rendszer kiépítése, amelyen belül fontos szerep jut az önkéntes
területvédelmi tartalékosoknak.
– A határvédelem sok erőt
von el a honvédségtől. A járásokban azonban szükség van
olyan századokra, amelyek,
amellett, hogy katonai alaki és
fegyveres kiképzést kaptak, felkészültek katasztrófavédelmi
helyzetek elhárítására, illetve
arra, hogy rendezvényeken,
eseményeken segítsék a rendészek munkáját. Ők lennének
a területvédelmi tartalékosok

– magyarázta Tóth Kálmán önkormányzati képviselő, aki a
Vasvári Pál Polgári Egyesület
társelnökeként és a Vasvári-toborzófesztivál főszervezőjeként
jó kapcsolatot ápol a honvédséggel, így a kerületi tartalékostoborzás motorjává is vált.

ITT LEHETNE
AZ ELSŐ

Az idei nyár végéig országosan
már 7000 önkéntes területvédelmi tartalékos kötött szerződést a toborzóirodákon keresztül a honvédséggel. Ez szép
szám, de még messze van attól,
amennyi a kormányzati elképzelésben szerepel: a 20 ezertől.
A tervek szerint járásonként
legalább egy század felállítása
volna az ideális, Budapesten
kerületenként egy, ám a fővárosban eddig még nem alakult
ilyen.
– Szeretnénk, ha a XVIII.
kerületben jönne létre az első
– árulta el Tóth Kálmán. – A
szomszédos Gyálon már működik a század, jó kapcsolatban
állunk velük, segítenek.

Az önkéntes területvédelmi
tartalékos szolgálat azoknak
való, akik szeretnének tenni
valamit a lakóhelyükért. Aki
jelentkezik, évente összesen
húsz hétvégi napot tölt gyakorlatozással, és vállalja, hogy
szükség esetén a felettesek irányításával részt vesz például
katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában. Mindez rendre, rendszerességre és felelősségre szoktat, ugyanakkor egy
olyan közösség részévé teszi az
önkénteseket – férfiakat és nőket egyaránt –, amelyre máskor
is számíthatnak.
– Rengeteg jó példa van előttünk – mutatott rá Tóth Kálmán.
– Svájc, Németország, Ausztria
rendkívüli módon megbecsüli
az ilyen önkéntes szolgálatot.
Törekszünk arra, hogy ez nálunk
is így legyen.
A képviselő hozzátette, hogy
hamarosan létrehoznak a kerületen belül egy olyan tájékoztatópontot, ahol bárki személyesen
érdeklődhet az önkéntes tartalékos szolgálatról, és már megkezdődött a kiképzésre alkalmas
helyi objektumok kijelölése is.

 „Rengeteg jó példa van előttünk. Svájc, Németország, Ausztria rendkívüli módon megbecsüli az ilyen önkéntes szolgálatot. Törekszünk
arra, hogy ez nálunk is így legyen” – mondta
Tóth Kálmán.
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AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁSÉRT
Vidám nap babáknak, mamáknak

�

Jó program volt a kerületi kisgyerekeknek és szüleiknek az az
esemény, amelyet az anyatejes táplálás népszerűsítésére rendeztek
meg a Pestszentimrei Közösségi Házban (PIK) szeptember 21-én.

Nemcsak kisbabák és anyukák voltak jelen a PIK-ben az
anyatejes táplálás világnapja alkalmából tartott rendezvényen,
hanem azért néhány apuka is
eljött. Ezt a világnapot eredetileg augusztus 1-jén tartják, de a
szervező Pestszentimrei Védőnői Szolgálat a nyári szabadságok miatt halasztotta későbbre
az eseményt. A rendezvényen a
babák és az anyukák, valamint
a védőnőkön kívül ott volt dr.
Holové Zsolt György, a XVIII.
kerületi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Irodájának
vezetője, Gémesi A. Tünde népjóléti referens, dr. Haintz Andrea
kerületi tisztifőorvos, Sáfrány
Ágota intézetvezető főnővér, valamint Ferencz Irén és Mészáros
Zoltánné kerületi vezető védőnő.
Holové Zsolt György gyakorló apukaként osztotta meg
a tapasztalatait, amikor a kisbabás időszak első hónapjairól,

az egész család fáradtságáról
beszélt.
– Azért is gyűltünk össze ma
az anyatejes táplálás megünneplésére, hogy tiszteletünket
fejezzük ki azoknak az édesanyáknak, akik ilyen módon
tudtak, illetve tudnak gondoskodni gyermekeikről – hangsúlyozta az irodavezető.

van szükség. Elmondta, hogy a
hisztirohamnak is van jelentősége – életkori sajátosság, a fejlődő idegrendszer jele.
Az anyatejes táplálás vagy
más néven a szoptatás világnapját 1992-től tartják meg
világszerte. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF azért indította el ezt az átfogó programot

 Féléves kortól már kaphatnak a babák egészséges, a fejlődésüket segítő kiegészítő ételeket,
de az anyatejnek – amennyiben ez lehetséges
– kétéves korukig az étrendjük meghatározó
részének kellene maradnia.

Gyarmati Krisztina óvodapszichológus A dackorszak közepén című előadásában többek
között erre a nehéz korszakra
hívta fel a figyelmet. Jó tanácsokkal igyekezett ellátni a szülőket az ilyen stresszhelyzetek
oldására, amihez higgadtságra,
nyugalomra,
humorérzékre

a csecsemők egészséges táplálása érdekében, mert egyre több
kisbaba hal meg szerte a világon
azért, mert nem jut anyatejhez.
A rendezvényen is elhangzott többek között, hogy a hat
hónapnál fiatalabb gyermekek
számára mindennél fontosabb,
hogy anyatejhez jussanak, ám

sok nő a munkája és egyéb körülményei miatt feladja a szoptatást. Az anyatejben pedig
minden olyan vitamin, ásvány,
enzim és antitest megtalálható,
amely elengedhetetlen a csecsemő fejlődéséhez és növekedéséhez. Az élet első hat hónapjában
nincs szükség sem külön itatásra, sem kiegészítő táplálásra.

Féléves kortól már kaphatnak
a babák egészséges, a fejlődésüket segítő kiegészítő ételeket,
de az anyatejnek – amennyiben
ez lehetséges – kétéves korukig az étrendjük meghatározó
részének kellene maradnia. Az
UNICEF azt is tanácsolja, hogy
ha a gyerek igényli, akár éjjel is
szoptassa meg az édesanya.

A rendezvényen felléptek a
Zöldliget óvoda kis néptáncosai, s
a hátukra erősített babákkal adták
elő táncukat anyukák. Ezt követően ajándékokat kaptak azok a
kerületi kismamák, akik sokáig
szoptatták a kisbabájukat, különösen azok, akik ráadásul másoknak
is képesek voltak anyatejet adni.
-bodzay-
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Pályázati felhívás

KULTÚRA
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BURSA HUNGARICA

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási támogatása

�

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan. (A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható az önkormányzat hirdetőtábláján és
a www.bp18.hu oldalon.)
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal
kapcsolatos adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok
látják el.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica ösztöndíjban kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek.
3. A pályázat benyújtásának
módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx.
Azok a pályázók, akik a
korábbi pályázati években
regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be. A pályázói regisztrációt vagy a belépést
követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok
pályázói részére. A pályázati
űrlapot minden évben újra ki
kell tölteni! A személyes és a
pályázati adatok ellenőrzését,
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a Budapest Főváros
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (1184
Budapest, Üllői út 400. II.
emelet) kell benyújtani.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak
minősül.
4. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az
illetékes települési önkormányzat bírálja el 2018. december 6-ig.
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a
formai ellenőrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben,
amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok
önkormányzati elbírálásának határidejét. Az
önkormányzat
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet
be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett. A
hiánypótlási határidő: 5
nap.
b) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság
alapján,
a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem
jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál,
és azokat megfelelőként
jelölték meg.
c) Az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem
a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott vagy formailag nem
megfelelő pályázatokat
a bírálatból kizárja, és
a kizárást írásban indokolja.
d) Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot
érdemben elbírál, és a
döntését írásban indokolja.
e) Csak az önkormányzat
területén
lakóhellyel

rendelkező pályázókat
részesítheti támogatásban.
f ) Az elbírálás során korra,
fajra, nemre, bőrszínre,
felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultságának
objektív vizsgálata alapján
járhat el.
A pályázatok elbírálása során
előnyt élvez az a pályázó, aki:
1. árva vagy félárva, 2. vagy
fogyatékossági
támogatásban részesül, 3. vagy szülője/
gondviselője regisztrált munkanélküli, 4. vagy családjában
az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét
nem haladja meg (jelenleg 28
500 Ft//hó/fő).
A pályázók lakóhelyén az
iratok becsatolását követően a Polgármesteri Hivatal
munkatársai környezettanulmányt végeznek. Amen�nyiben megállapítást nyer,
hogy a pályázó a pályázatban
nem a valóságnak megfelelő
adatokat tüntetett fel, akkor
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből a pályázata kizárható, a megítélt támogatás
visszavonható.
A pályázó az elbíráló szerv
döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet, a pályázati döntés
ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak.
A megítélt ösztöndíjat az
önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról.
A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
5. Értesítés a pályázati
döntésről
A települési önkormányzat
a meghozott döntéséről és
annak indokáról 2018. december 10-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.
6. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja
el, melynek elérhetősége:

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
1381 Budapest, Pf.: 1418
Telefon: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu
(Bursa Hungarica)

„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZAT
Az „A” típusú pályázatra azok
a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend)
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíjra minden pályázati
fordulóban újra kell pályázni.
A pályázat kötelező mellékletei
a) 
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony
igazolás a 2018/2019.
tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó
egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban
áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése
alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a
másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében
a hallgató az állami felsőoktatási
intézményt
köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a
pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
c) 
A szociális rászorultság
igazolására a pályázati
kiírásban meghatározott
okiratok benyújtása kötelező.
Az ösztöndíj folyósításának
feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2018/2019. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amen�nyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak,

a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát az adott
félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a
hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg
a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása –
a folyósítás véghatáridejének
módosulása nélkül – teljes
egészében szünetel.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév második
(tavaszi), illetve a 2019/2020.
tanév első (őszi) féléve.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az
a felsőoktatási intézmény
folyósítja, amelytől a hallgató – az állami költségvetés
terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. A kifizetés előtt
a jogosultságot és a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban
2019. április.

„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZAT
A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2018/2019. tanévben
utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások
vagy
b) felsőfokú
diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert
érettségizettek,
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázat kötelező mellékletei
a) Igazolás a pályázó és a
pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
b) A szociális rászorultság
igazolására a pályázati kiírásban meghatározott okiratok benyújtása kötelező.
A „B” típusú ösztöndíjasok
szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
Amennyiben
az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során
az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttműködést
egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális
rászorultságának megszűntét
vélelmezi, azaz az ösztöndí-

jas az ösztöndíját elveszíti.
A felsőoktatási intézménybe
jelentkezők számára megítélt
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről.
A pályázó a felvételi határozat (vagy a besorolási
döntés) másolatának megküldésével köteles 2019. augusztus 31-ig a Támogatáskezelőnek bejelenteni, hogy a
2019/2020. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben
kezdi meg a tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a
2019-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget,
az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú
pályázat keretében támogatásban részesülő ösztöndíjas
a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú
ösztöndíját
automatikusan
elveszti.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2019/2020. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a
2021/2022. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2019/2020. tanév első féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban
2019. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi
félévekben október hónaptól,
a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a
felsőoktatási intézményhez
történő átutalást követő első
ösztöndíj-kifizetéskor indul,
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint
történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október,
illetve március hónapban
kezdődik, s azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben
kell kifizetni. Az intézményi
ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az
önkormányzati ösztöndíjrész
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
Az intézményi ösztöndíjrész
független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
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Nemzetiségi fesztivált rendeztek a Bókay-kertben

KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA
Ének az esőben – akár ezt a címet is adhattuk volna a cikknek, hiszen a XVIII. kerületi Nemzetiségi Fesztivál zenei programja többnyire színpadon kívül és esőben zajlott. Ne higgyük,
hogy ez bárkit is zavart: a koraősz rendkívül vidám eseménye kerekedett ki belőle.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
– Óriási sikerem van. Az előbb egy lány azt
mondta, hogy ő nem szereti a grillezett húst,
de az enyém nagyon ízlett neki – mondta elégedetten Kása Istvánné, a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese a szeptember 22-én a Bókay-kertben
rendezett nemzetiségi fesztiválon az örmények
sátrában, ahova Nazarján Hamlet elnök tessékelt be bennünket. Ide betérni többszörösen
is megérte: nemcsak a finom falatok miatt,
nemcsak azért, mert megtudhattuk, miből áll
az örmények jellegzetes fűszerkeveréke, vagy
hogy az egyszerű technológiával készült örmény laposkenyér napokig eltartható, hanem
azért is, mert hosszan el lehetett beszélgetni
Szárkiszján Ádám hegedűművésszel, az örmény önkormányzat vendégével, aki rengeteg
gondolatot osztott meg az érdeklődőkkel ételekről, utazásról, Közép-Európáról és a Kaukázusról.

A nemzetiségi fesztivál a kerületi civil élet
egyik pezsgő, színes kulturális és gasztronómiai eseménye. Ilyenkor a helyi nemzetiségi önkormányzatok egy-egy velük kapcsolatban álló
művészeti csoportot hívnak meg, hogy ízelítőt
adjanak saját zenéjükből, táncaikból, a színpad
közelében berendezett tábori konyhák pedig ontják a finomabbnál finomabb falatokat. Ebben az
évben a program egy kicsit másként alakult, mert
közbeszólt az időjárás.
– Nem csak hideg lett, erős szél is támadt. A későbbiekben eső és erősebb szél várható, ilyen körülmények között felelőtlenség volna a színpadra engedni
a fellépőket – tájékoztatott a helyszínen Szarvas
Attila alpolgármester, aki a nemzetiségi ügyeket is
képviseli az önkormányzatban.
Láthatóan nagy hatással volt a bolgár népzene és
tánc azokra is, akik a mostani fesztiválon látták az
obzori ifjúsági néptáncegyüttes műsorát. A Fekete-tenger partján fekvő, gyönyörű testvérváros csoportja volt az egyetlen, amelyik ezen a napon színpadra léphetett – tekintettel arra, hogy több mint
ezer kilométert utaztak ezért a fellépésért –, de ők

is gyorsan, színpadi átöltözés nélkül, még az igazi
rossz idő érkezése előtt tartották meg a műsorukat.
Így is nagy sikerrel…
A gasztronómiai program viszont nem maradt
el, mindenki oldott hangulatban érkezett az eseményre, és úgy döntöttek, sütnek-főznek, amíg
lehetséges. Minden konyhán készült valami,
majd ki-ki a másiknak kínálgatta a finomságokat: a görög szuvlakit, a lengyel péksüteményt, a
bajor perecet. És bár a színpad bezárt erre a kora
délutánra, a fesztiválozók nem maradtak mulat-

A Bókay-kertben rendezett hagyományos
nemzetiségi fesztivál résztvevői a kerületi bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, ruszin és
szerb közösség tagjai voltak.

ság nélkül. Erről elsősorban a görögök gondoskodtak, akik a hűvös idő és az időnként szemerkélő eső ellenére boldogan járták és tanították
táncaikat a sátrak közötti téren.
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TÁNCOLNI A RENESZÁNSZBAN
– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre
a rendezvényre, és hogy láthatóan remekül is
érzik magukat. Tetszik, hogy a kiállított mesterműveknél elidőznek, megcsodálják az alkotásokat, és büszkén mutatják egymásnak saját
kis remekműveiket. A különböző technikákkal
elkészített pajzsok és zászlók pompás díszítőelemei az iskola udvarán berendezett reneszánsz
térnek. Köszönettel tartozom mindenkinek,
aki részt vett ezen a színpompás délutánon –
mondta Diráné Huszár Gertrúd a szeptember
21-én az Ady Endre Általános Iskolában tartott
reneszánsz rendezvény végén.
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának titkára volt az ötletgazdája és a főszervezője annak a reneszánsz délutánnak, amelyet
az önkormányzat támogatásával rendezett meg

az alapítvány. Az esemény apropója az volt, hogy
2018-at Mátyás király emlékévének nyilvánította
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.
Ennek jegyében az alapítvány egy pajzs- és
zászlókészítő pályázatot írt ki a kerületi általános
iskolásoknak. A pályaműveket szeptember 21-én
mutatták be az Adyban, és e köré szerveződött a
reneszánsz délután. A néhány órás program rendkívül színes volt: a Musica Historica Együttes
közreműködésével reneszánsz táncokat tanultak
a diákok, volt íjászverseny, sportmérkőzések, szőlőpréselés, dárdahajítás, Ki mit tud? és kézműves
foglalkozás, amelynek során régi mesterségek fogásait ismerhették meg a vállalkozó kedvűek. A
titkár tájékoztatása szerint az eseményen összesen
180 gyerek vett részt több kerületi iskolából.

K. Gy.
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KANIZSA JÓZSEF 60 ÉVE KÖLT

Hat évtizede ír, költ, benne van az irodalmi életben, és több mint három évtizede fogja
össze az irodalom- és művészetbarátokat. Kanizsa József író-költő-kritikust, a Krúdy-kör
titkárát kettős jubileuma alkalmából köszöntötték, hiszen az 50. kötete is most jelent meg.
Kőbányán él, de a szíve – hangoztatja – Pestszentlőrincért is dobog, szívesen jár a kerületünkbe. Szeptember 17-én 60 év az irodalomban
címmel tartottak irodalmi estet Kanizsa József
barátai a kőbányai KÖSZI Kő-caféban, hogy
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkárát a kerek
évforduló alkalmából a vers és a zene nyelvén
köszöntsék. Azért ezt a helyszínt választották,
mert már negyedszázada kapnak itt rendszeres
bemutatkozási lehetőséget a kör irodalom- és
művészetbarátai.
A kőbányai kulturális központ, a KÖSZI igazgatója, Győrffy László az ünnepelt munkásságát
méltatva kiemelte, hogy Kanizsa József milyen
sokat tett és tesz a művészetek népszerűsítéséért.
– Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig legyen
köztünk és írjon az örömünkre – tette hozzá.
Németh Nyiba Sándor olimpikon, költő, zeneszerző zenével, a pestszentlőrinci Ujvári Ferenc
pedig verssel köszöntötte a Krúdy-kör fáradhatatlan titkárát, aki ezután versválogatással tekintett
vissza hosszú írói, költői pályájára.
– Göröngyös, de szép út volt – mondta az irodalommal eltelt hatvan évről, amely alatt most jelent
meg ötvenedik kötete Rám szabott sors címmel.
Kanizsa József a 35 éves Krúdy-kört 32 éve vezeti titkárként. Erről az időszakról is beszélt:
– Harmincöt év egy irodalmi kör életében jelentős időszaknak számít, mert az ilyen hosszú megmaradás függ a vezetőség és a tagság szorgalmától, áldozatos munkájától, a mecénásoktól, valamint
a hálás közönségtől. Úgy látszik, nálunk ez mind együtt van, s reméljük, hogy még nagyon sokáig
együtt is lesz. Köszönet nektek és köszönet a támogatóknak – az ünnepelt itt megemlítette a XVIII.
kerületi Zila Kávéházat is, amely hosszú évek óta ad otthont a társaság rendezvényeinek, mint legutóbb is, szeptember 20-án. Arra a kérdésre, hogy miért szereti Pestszentlőrincet, a következőket
válaszolta:
– Mert mindig szeretettel fogadnak bennünket a Zilában, több tagunk is ebben a kerületben él, és
nem utolsósorban azért, mert Krúdy Gyula is szívesen járt ide például lőgyakorlatra.

Temesi László

KERÁMIÁK AZ EÖTVÖS ISKOLÁBÓL
A kerületi Eötvös Loránd Általános Iskolában a 2016/2017 tanév végén EGÉSZSÉG vezetésével indult a kerámiaszakkör. A kezdeti lépések művészeti, technikai segítője a nemrégiben elhunyt
Nádasdi Mihály szobrász volt.
A szakkört rendszeresen látogató tanulókon kívül projektjelleggel az iskola számos diákja vett
részt a Városháza Galériában rendezett kiállítás anyagának elkészítésében, amely így mintegy 100
tanuló egyéni, illetve közös művéből állt össze. Az alkotások kiválogatásában részt vett a szakkör
folyamatos munkáját is segítő Németh Józsefné rajztanár.
A kerámiák egy részét Weöres Sándor gyermekversei ihlették, más művek a Mátyás-emlékévhez,
illetve az iskola hagyományőrző, -ápoló tevékenységéhez, a felsős témahetekhez, az ökoiskolához vagy
pályázatokhoz (például Apró virágoskertek) kapcsolódóan születtek meg.
-kgy-
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Példaadóan viselkedtek a magyar kivándorlók a befogadó országokban
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1956 EGYRE NÉPSZERŰBB

Rácz János történész a forradalom emlékezetéről

�

Az 1956-os forradalom még ma is lényeges a nyugati emberek szemében – véli
Rácz János történész, kiemelve: örvendetes, hogy a hatvan évvel ezelőtti események napjainkban már a magyar fiatalokból is
érdeklődést váltanak ki.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY

TANULNI INDULTAK

– Két dolgot egészen biztosan
tudnak rólunk a nyugati világban: hogy volt egy Aranycsapat,
és hogy 1956-ban a magyarok
bátran harcoltak a szovjet hadsereg ellen – mondta Rácz János
történész, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa, az idei
október 23-i kerületi megemlékezés felkért szónoka. – A forradalom híre annak idején nagyon
meglepte az európai közvéleményt. A korabeli sajtót, diplomáciai dokumentumokat vagy
CIA-jelentéseket olvasgatva arra
lehet következtetni, hogy tényleg
senki nem kalkulált előzetesen a
magyar forradalommal. Ennek
egyébként az is az oka lehet,
hogy a Rákosi-rendszerben a
nyugati tudósítók nem dolgozhattak Magyarországon, Bécsből
próbálták az eseményeket követni, tehát már hozzájuk is szűrten
érkezett az információ.
A történész szerint a forradalom a mai napig meghatározza, hogy a nyugati emberek
mit gondolnak a magyarokról.
A legyőzhetetlennek számító
szovjet hadsereg elleni küzdelem
miatt a bátorság és a hazaszeretet állandó jelzője lett ennek a kis
népnek.

Gazdagította a magyarokról
alkotott képet az is, ahogyan
a forradalom után kivándorlók beilleszkedtek egyes országokban. Rácz János kevéssé
emlegetett tényekre hívta föl a
figyelmet.
– Gyakran beszélnek
arról, hogy a nyugati
országok milyen
nag yvonalúan
fogadták be a
magyar
menekülteket.
Az igazság az,
hogy ez nagyon differenciáltan történt.
Nagy-Britannia és
Franciaország valóban nem szabott gátat,
de más országok igen, és a
válogatás már az ausztriai menekülttáborokban elkezdődött.
Belgium mindössze kétezer
fiatal férfit volt hajlandó befogadni, és az Egyesült Államok is
limitálta a befogadást, míg Svájc
például „túlvállalta magát”: 12
ezer embernek adott otthont –
sorolta.
Rácz János szerint példaértékű, hogy a kivándorló magyarok milyen céllal kerestek maguknak új hazát.

–
A távozók
55 százaléka 25 év
alatti fiatal volt.
Tanulni és karriert építeni
vágtak neki a világnak. Akadtak köztük olyanok, akik itthon osztályidegennek számítottak, politikai okokból nem
tehették le még az érettségit
sem – idézte fel a korszakot.
– Ők a pénzkeresés mellett
igyekeztek iskolákat elvégezni és úgy érvényesülni. Nem
mindenkinek sikerült, de a
legtöbb ember komoly tervekkel indult útnak.

A FORRADALOM
EMLÉKEZETE

Sokat változott a forradalommal
kapcsolatos hazai közbeszéd is.
A történész szerint manapság a
fiatalok számára az 1956-os forradalom érdekes, vonzó téma.
– 1956 definiálása már az események idején sem volt egyértelmű – emlékeztetett. – Nagy Imre
például nemzeti demokratikus
mozgalomnak nevezte. Emlékezetesek Moldova György kétezres évek közepén adott nyilatkozatai is. Ő ugyan részese volt az
akkor történteknek, ám később
Kádár János csodálója lett, és
„csak” felkelésként aposztrofálta a forradalmat. 1989-ig nem

lehetett nyilvánosan beszélni a
forradalomról, a rendszerváltás
éveiben lett belőle fontos téma.
Ennek ellenére sok időnek
kellett eltelnie, míg az iskolások
számára is érdekessé váltak a
forradalom történései.
– Ma már rengeteg írott forrás, dokumentum, felvétel áll
rendelkezésre, akár az interneten
is, ami azért fontos, mert az ér-

deklődő diákok így a különböző
politikai érdekektől függetlenül,
saját maguktól is tanulmányozhatják a korszakot – magyarázta
Rácz János. – És meg is teszik,
ezért vesznek részt szívesen a forradalmat idéző pályázatokon, arról szóló előadásokon, ünnepségeken. Van esély arra, hogy 1956
hamarosan 1848-hoz hasonlóan
népszerű esemény legyen.

Ünnepi megemlékezés
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt, családját és barátait az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre, amelyet Pestszentlőrincen a Béke téri kopjafánál október 19-én 9 órakor
tartunk. Ünnepi beszédet mond: Dr. Rácz János, a Veritas Intézet
tudományos munkatársa.
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ÖSSZEHOZTAK TÖBB CSOPORTOT
– Nagyon lelkesek voltak a kerületi képzőművészek, amikor megkerestük őket a Magyar Festészet Napjára hirdetett programsorozat ötletével
– mesélte Hajzlinszki Annamária, a Kondor Béla Közösségi Ház kommunikációs referense. A sorozat – amelynek ötlete az eredetileg művészettanár Varga Ferenc igazgató fejében született meg – különlegessége, hogy együtt mutatkoznak be a kerületi képzőművész csoportok.
– Erre eddig nem volt példa – mondta a referens. – Az alkotói
csoportok azért jönnek létre, mert egyes alkotók bizonyos dolgokban
hasonlóképpen gondolkodnak, esetleg egy közösen megfogalmazott
program is összeköti őket, ezért szeretnek együtt bemutatkozni. A
mostani rendezvénysorozat célja viszont az, hogy a különböző műhelyek együttműködjenek.
Erre az október 5-én 17 órakor a Kondorban megnyíló, Sokszínűség
című kiállításon lesz először lehetőség, ezen ugyanis közösen állítanak
ki a kerülethez kötődő művészek. Másnap 10-től 21 óráig ugyanezek
az alkotók különleges eseményre várják az érdeklődőket: nyilvánosan
fognak festeni a közösségi ház termeiben, s a munka közben zenei, táncos és filmes programok is szórakoztatják a látogatókat.
Az itt készült művekből rendezett kiállítást október 15-én 17 órakor
nyitják meg a Városháza Galériában, a
polgármesteri hivatal
aulájában.
Az események sora
26-án 17 órakor a
Nyári flash című tárlat
megnyitásával zárul a
Rózsában. A rendezvénysorozat részletes
programja elolvasható
a Kondor Béla Közösségi Ház weboldalán.
-kerékgyártó-

Meghökkenhetünk-e akkor, ha egy történész „a kelleténél véresebb
és több halottal járó incidensnek” nevezi a magyarországi szovjet beavatkozást – és gondolunk-e ilyenkor Guernicára?

A

zt valahogy mindig disszonánsnak éreztem (jó, persze, Jolán mindig megró az ilyen firlefrancos – vagy
flancos? – szavakért), amikor a rendszerváltás után a szocialista párt egyszerre csak kezdte megünnepelni
október 23-át. Két évvel korábban még verték a tüntetőket a pesti utcán ezen a napon, most meg kokárdázunk és lyukas-zászlózunk! Jó, a világ változik, minden változik, a politika meg pláne (ha teheti), de azért
ez valahogy… túl hirtelen ment. Túl… zökkenőmentesen. Tudjátok, én kint voltam azon a bizonyos újratemetésen a
Hősök terén, tényleg meg voltam hatódva meg minden. De hogy az akkori politikai bizottság két tagja is kvázi őrt állt
a koporsók mellett, annak a pártnak vezető emberei, amelyik attól kapta a legitimációját (bocsánat, már megint!), hogy
1956-ot követően sorozatban gyártotta ezeket a koporsókat, vagy még azt sem, hiszen sok – akkor persze már mártírként emlegetett – halottnak csak kátránypapír és rozsdás drót jutott. Életem egyik igazán gyomorkavaró pillanata volt,
amikor a „vaskoronás” miniszterelnök az áldozat leányával együtt zarándokolt ki a 301-es parcellába, elődjének sírjához. Tehát az az ember, aki azon a hajdani, nagyon hideggé vált őszön kis meleg kabátkájában bizony nem restellette
széles körben mutogatni a kar… hatalmát. („Sebből pirosan buzog a vér.”)
Nem! Dehogyis akarok politizálni! Világért se! Én aztán nem! Sose tettem. Nincs ilyen jogosítványom.
És mindez most is csak azért jut eszembe, mert a könyvtárban azt olvastam egy nagyon komoly történészi interjúban (az 1968-as csehszlovákiai „sajnálatos eseményekre” emlékezve), hogy – ellentétben az 1968-as már-már békés
bevonulással – Magyarországon annak idején „a szovjet beavatkozásból a kelleténél véresebb és több halottal járó
incidens lett”.
Mit jelenthet ez a „kelleténél”? És hogy „incidens”? Fel nem foghatom! Persze szívesen megkérdezném annak az
újságnak a szerkesztőit erről, ahol a nevezett interjú megjelent – már csak azért is, mert ez egy nagyon komoly és
nagy tekintélynek örvendő hetilap, amely nagyon szigorú tud lenni, ha más lapok hasábjain fedez fel neki nem tetsző
megállapításokat…
Még alig múlt hatvan éve, hogy mi itten megtapasztalhattuk ezt az… incidenst (a kelleténél véresebbet és több
halottal járót – egyebekről most ne beszéljünk). És annak is csak jövőre lesz harminc éve, hogy már meg is ünnepelhetjük. Hogy habár a kelleténél talán kissé…, de azért, ugye, mégis.
Bizony, mintha itt, nálunk, ebben a Kárpát-medencei térségben egy kicsit lassabban múlna az idő, vagy nem is tudom. Merthogy arra gondolok: sokan tudjuk, hogy mi történt 1937 áprilisában egy Guernica nevű spanyol városkával.
De azt talán kevesen, hogy egy bizonyos Pablo Picasso nevű festő már ugyanabban az évben a párizsi világkiállításon
kiállította azt a monumentális képét, amely ezt a szintén „kelleténél véresebb és több halottal járó incidenst” megörökítette.
Próbálom faggatni a memóriámat. A magyar művészet vajon (hasonlóképpen) merített-e méltó ihletet félmúltunk e
tragikus „incidenséből”? Szobor, festmény, szívet tépő zenemű, eposz, nagyregény? Persze. Tudom. Vannak. (Talán.)
De a… „Guernica” még mindig nem született meg (semmilyen műfajban). Vajon a tehetség hiányzott hozzá? Vagy a
zsigerekig hatoló rémületes gyász? Fogalmam sincs.
Mindig is nagy tisztelője voltam a magyar művészetnek. Vajon kit-kiket kéne erről faggatni? Arra gondoltam, talán
megkérdezem egyszer Erzsébetet… Mégis, ő egy tanárember, talán tud nekem segíteni.
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Idén is vidáman telt a Lakatos-nap

BOGRÁCSOK
A GÖRÖGDOMBNÁL

�

Tizenhat éves múltra tekint vissza a Lakatos-nap, a Lakatos-lakótelep Környezetéért Egyesület hagyományos lecsófőző fesztiválja és családi napja. Az úgynevezett Görögdombnál kegyeibe fogadta az időjárás a résztvevőket és a közönséget.

A program műsoros részét mazsorettbemutató nyitotta meg, a
délelőtt folyamán tánczene szólt,
és volt is egy-két pár, amelyik
táncra perdült, parkett hiányában a füvön. Természetesen nem
maradt el a lecsókóstolás sem.
Jutott belőle mindenkinek, mert
négy hatalmas bográcsban jelentős mennyiség rotyogott a hagymás-paprikás-paradicsomos ételből, majd az ebédet színvonalas
operettdal-összeállítás követte.

A gyerekek a népszerű ugrálóváron kívül elektromos
kisautóval körözhettek, és kipróbálhatták az ügető játéklovakat is.
A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság sátrában motorkerékpár-szimulátor csalogatta
a kicsiket és a nagyobbakat. A
járőrautót is megnézhették belülről, akárcsak a katasztrófavédelem dél-pesti kirendeltségének tűzoltóautóját.

A vállalkozó kedvűek környezetvédelmi vetélkedőn is
részt vehettek. Az értékes díjakat – a két darab harminc alkalomra szóló uszodabérletet a
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ajánlotta fel – Ughy
Attila polgármester és Torma
Beáta, a körzet önkormányzati
képviselője adta át. A rendezvényre ellátogatott Szarvas Attila alpolgármester is.
P. A.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Költői hevülettel

NAGYBÁNYAI FELEZŐIDŐ

Ceruzarajzok és akvarellek tájról, állatról, emberről – ezek Mészöly Laura
képei a Rózsa Művelődési Házban szeptember 28-án megnyílt kiállításon.
A művész sajnos már nem lehet köztünk, de a művei igen, s érdemes megnézni azokat.

Mészöly Laura fia és Buczkó Imre nyitotta meg a kiállítást
A Mészöly Laura ceruzarajzai és akvarelljei című
emlékkiállításon olyan portrék és „pillanatképek” láthatók a Mészöly családról és barátaikról,
illetve a lakókörnyezetükről, amelyek beavatnak
bennünket abba a világba, amely egykor – évtizedekkel ezelőtt – körülvette a művészt, akinek
annyi kötődése van a kerületünkhöz, hogy a fia
ma is itt él köztünk, s régi barátság fűzi Buczkó
Imre festőművészhez. Így mi sem természetesebb,
mint hogy a kerületünkben élő festő nyitotta meg
a kiállítást.
– Mészöly Laura kiváló festőművész, akinek a
festészetét nem lehet egyetlen stíluskörhöz sem
kapcsolni. Művei fantáziájának végtelen szárnyalásáról árulkodnak, miniatűrjei önkifejezésének
egyik vagy legfőbb eszközét képezik. Költői hevülettel alkotó tájképfestő, a képein látszik, hogy

nagyon szereti a tájat. Itt van ez a szép kiállítás
egy akvarellsorozattal és sok-sok rajzzal. A nagy
talentummal megáldott művész sokoldalúságának bizonyítékául szolgálnak például kiemelkedő
akvarellportréi, amelyeket az élmény frissességével rögzített. A rajzai közül pedig kiemelném az
önarcképét és a sok bájos gyerekportrét. Minden
rajz hallatlan felkészültségről tanúskodik – méltatta a műveket Buczkó Imre.
A tájképek és a portrék mellett látható a tárlaton a Gülü, a macska, az Ibolyacsokor, a Jegenyesor Gyenesdiáson, Az ezeréves tölgy, az Árnykép
című alkotás és számos életkép is.
Mészöly Laura kiállítása október 17-ig tekinthető meg a Rózsa Művelődési Házban nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig 9–19 óráig.
-temesi-

A Kondor Béla Közösségi Ház őszi művészeti évadának második kiállítását
nyitották meg szeptember 20-án. A kiállító festőművész – a partiumi születésű, rajzzal, festékkel a híres nagybányai művésztelepen ismerkedő, később a
kolozsvári képzőművészeti egyetemen festő-restaurátor szakon végző, 1990
óta Magyarországon élő Sándor József Attila – harmadik önálló kiállításával
örvendeztette meg a látogatókat.
A kiállítás megnyitóján Varga Ferenc igazgató köszöntötte a művészt és a megjelenteket, s Feledy
Balázs művészeti író ismertette Sándor József Attila életútját. Kiemelte, hogy az ez alkalommal
festőként kiállító alkotó más művészeti tevékenységei révén egy rendkívül izgalmas, önálló
művészi pályát tudhat magáénak.
Bár a festőművész életének 60 esztendeje megoszlik a partiumi és a magyarországi évek között, az arány egyre jobban eltolódik majd az utóbbi javára. E kiállítás a felezőidő fölmérése is.
Emberi énjének és művészi munkásságának alakulásában a mesterei – Miklóssy Gábor, Abodi
Nagy Béla és Tóth László – voltak a meghatározók. Közülük is Miklóssy Gábor művészete és
személyisége volt rá a legnagyobb hatással, meghatározva egész eddigi munkásságát.
– Van úgy, hogy valakire olyan erővel hat szülőföldje művészi gyökerezettsége, hogy e meghatározottság kihat egész művészi pályájára, és természetesen van olyan, hogy valakire olyan
erős hatással van néhai, valamikori akadémiai mestere, Sándor József Attila esetében tehát egy
legenda, Miklóssy Gábor,
hogy annak formaképzéséből, nem epigonként, hanem
a világhoz való mély és
intellektuális viszonyulásból,
filozófiailag is teljes festőiségből szinte mindent átvesz
– hangsúlyozta Feledy Balázs.
Sándor József Attila
festményein ámulatba ejtő
a színek varázsa, a színárnyalatok gazdagsága.
Kínai és mongóliai utazások
emlékképei, amelyek révén
benne érezhetjük magunkat a természetben és egy
különös művészi világban.
Természet és történelem
szép egységét láthatjuk. Ezt
az érzést, hangulatot erősítik
a különböző méretű képek,
rajzok, vázlatok, akvarellek és
olajfestmények.
A megnyitón az alkotások
nyújtotta művészeti élményt
gazdagította Kipke Tamás
író, aki saját rövid verseiből
– haikuiból – olvasott fel.
A kiállítás október 4-ig
tekinthető meg.
Dziuba
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Népszerű az ingyenes wifi
Gyorsan elnyerte a lakosság tetszését az ingyenes internetelérés a Kossuth téren. Az önkormányzat által
biztosított, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által üzemeltetett wifihálózathoz már a tesztidőszak
alatt sokan csatlakoztak.
Már az első napokban, az augusztusi sörfesztiválon volt
olyan pillanat, amikor egyszerre kilencvenen vették igénybe a
szolgáltatást. Az azóta eltelt időszakban pedig több mint 500
készülékkel csatlakoztak a Kossuth téri wifire.
A hozzáférési pontok nagy teljesítményűek, sok felhasználót
elbírnak, de ha sokan nagy távolságból, tehát nem az ideális
távolságon belül használják azokat, az negatívan befolyásolhatja a többi érintett kapcsolatának a minőségét.
Ha mindegyik igénybe vevő az ideális hatótávolságon belül

tartózkodik, akkor elfogadható sebességgel 150–200 felhasználó tudja használni egyidejűleg (közösségi média, levelezés,
böngészés).
A bővítési tervekben szerepel, hogy a Kossuth tér sarkára is
telepítenek egy antennát, amely képes kiszolgálni a mindkét
oldali villamos-, illetve buszmegállókat. A nagy érdeklődésre
tekintettel az önkormányzat mérlegeli a kerület más részein is
az ingyenes wifi telepítésének lehetőségét.
P. A.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Ökumenikus nap Jézusra figyelve – egymást is szeretve

EGYHÁZ
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MINDENKINEK MINDEN, REGGELTŐL ESTIG
Másodszor is sokan voltak a családi napon a Sportkastélyban

�

Tavaly siker volt, s ugyanez mondható el az idén szeptember 22én második alkalommal megrendezett ökumenikus családi napról.
Mintegy kétezren vettek részt a programokon, amelyek között mindenki megtalálhatta a neki tetszőt a Pestszentimrei Sportkastélyban.
Ami bevált, azon ne változtass! Ez
is lehetett volna a jelszava a Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinci Gyülekezetének, amely ezúttal is „sátorvárossal” fogadta az
érdeklődőket a Sportkastély előtt.
Tavaly a reformáció 500. évfordulóját állítva a középpontba a
SzeretetREformálva nevet adták
a sátrakban felfedezhető titkoknak, az idén pedig Szabadítsd ki
Jézust! címmel állították fel a hét
sátrat, amelyeknél a borongós
idő ellenére sok-sok érdeklődő
volt. Mindig mindegyik előtt volt
vendég, végighallgatva Krisztus
keresztútját az elfogatásától az
elítélésén át a kereszthaláláig és a
hetedik sátorban felállított, a feltámadást jelképező üres sírig.
– Akárcsak tavaly, az idén is
szerettük volna meglepni a vendégeket valami olyannal, ami eltér a megszokottól, és odavonzza
őket. Úgy látom, sikerült, s ez az
ötletgazdát, a kecskeméti adventista lelkészt, Árvai Tamást dicséri
– mondta a „sátorgazda”, a helyi
rendező, Henter Barna, a pestszentlőrinci adventisták lelkésze,
aki minden vendégnek a kezébe
adott egy ismertetőt, hogy a látványon túl olvasnivalójuk is legyen.

SOKAN,
NOVEMBER ÓTA…

Sok időre lett volna szüksége annak, aki arra vállalkozott volna,
hogy a pestszentimrei baptisták lelkésze, egyben a családi nap főszervezője, Háló Gyula valamennyi

programpontját végignézze. Ughy
Attila polgármester köszöntőjét
követően olyan volt a Sportkastély
színpada, mintha sosem fogynának el a fellépők. Nem is fogytak,
mert egyre csak jöttek, jöttek…
Végighallgatva Háló Gyula
mondatait, nem is illett volna,
hogy ilyesmi előforduljon.
– Mivel úgy hirdettük meg az
ökumenikus családi napot, hogy
nagyszabású lesz, s felekezethez
tartozástól függetlenül mindenkit
megszólít, tartanunk kell magunkat
ehhez. Egészen pontosan családi
és közösségi nap ez, tehát bárkire,
aki akár csak egy percre is bejön,
figyelni kell, annak adni kell valamit. Sokak nevében beszélek most,
mert a tavaly november óta tartó
előkészületekben, a lebonyolításban
és a rendezésben hat egyház kilenc
pestszentlőrinci és pestszentimrei
gyülekezete vett részt, s hathatós
támogatást kaptunk az önkormányzattól is – mondta a lelkész.

NÉGYEN EGY ÚTON
A Nemes utcában egymás szomszédságában négy felekezet is működik. Az evangélikus, a baptista,
a református és a római katolikus.
Természetesen ők főszerepet vállaltak a rendezésben és abban,
hogy minden érdeklődő mindent
megkapjon, reggeltől estig.

De mi is volt ez a „minden”?
Megpróbáljuk felsorolni…
A délelőtt a gyerekeké volt,
akik előbb az Aranyszamár utazó bábszínháztól Wass Albert Az
erdő könyve című meséjét láthatták, majd Varró Dániel és Molnár
György verses-zenés műsorának
örülhettek.

PÁL FERI ATYA,
CARAMEL
A délután már az elmélyülésé volt,
mert az ünnepi istentisztelet keretében az álmokról, a hitről és életük
megváltozásáról vallottak emberek, hogy aztán következzen a biztos siker. A kerületet már többször
is „meghódító” Pál Feri atyát hallhatta a közönség, aki vágyakról,
célokról és küzdelmekről beszélt
Elégedetten az élettel címmel, amitől, mint rendesen, ezúttal is elkalandozott, bölcs gondolatokkal.
Ennyi „jóság” után már csak
az esti „buli” volt hátra, amelyhez
hangulatot Caramel varázsolt a jótékonysági koncertjével.
Ezek után, ennyit látva, ennyit
hallva talán nem túlzás kijelenteni: ez a családi nap sikere ítéltetett.
Arra, mert mindenkihez szólt,
mindenkinek mondott valamit.
Ráadásul még az ötvenfőnyi
rendezőgárda is kitartóan állt a
vártán.

Arccal a tehetségek felé
Az Egy úton – jótékonysági közösségi és családi nap fő célja az
volt, hogy támogassák a kerületben élő hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekeket.

CANTO DELICATO – GYENGÉD ÉNEK
Különleges zenei élményben lehetett részük azoknak,
akik végighallgatták szeptember 22-én este a Delicanto
Énekegyüttes Zenei kalandozás című koncertjét a Pestszentlőrinci Római Katolikus Főplébánián.
Az együttesről alapinformációként tudni kell, hogy elkötelezett
híve az a capella – hangszeres kísérlet nélküli – művek megismertetésének, legyenek azok szakrális vagy világi jellegűek. Ezen belül is
a madrigál, a spirituálé, a dzsessz, a gospel és hasonló műfajú éne-

kes darabokat részesítik előnyben, de a klasszikus kórusirodalom
művei is repertoáron vannak.
A Delicanto művészeti vezetője, Bálint Hajnalka elmondta, hogy
több mint húsz éve néhányan, akik a kóruséneklés tapasztalatával rendelkeztek, a szokásos klasszikus művek helyett más hangvételű muzsikát is elő akartak adni – nem is saját maguk miatt, hanem a hallgatóság megnyerésére és örömére. Ekkor határozták el, hogy együttest
alakítanak. A nevük a delicato és a canto szó összekapcsolásából ered:

gyengéd ének, ami az előadásmódjukra utal. Amint az lenni szokott, az
évek során átalakultak, s az alapítók közül mára csak ketten maradtak.
Ami a hangszereket illeti, néha furulya és gitár is színesíti az éneküket.
Karmester nélkül állnak színpadra, mert több zenetanár is van a soraikban. Az énekegyüttes egységére utal az, hogy a repertoárjuk közös
elhatározással születik meg és jut el a hallgatóságukhoz.
Amint ez nagy sikerrel történt meg a szeptember 22-i fellépésükön is a lőrinci főplébánián.
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SZABADIDŐ

Sztárok érkeznek a Kossuth téri Szüreti Fesztiválra

13. SZOMBAT

14. VASÁRNAP

11:00-18:00 Arcfestés, szőlőpréselés, ingyenes
mászófal, népi játékok
00
12:
Kutyabemutató
00
Kerület legszebb kutyája 13:
kutyaszépségverseny
00
14:
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola
előadása és táncház
00
Négy Muskétás akrobatikus
15:
rock and roll SE
15
Titanium SD Show Tánc
15:
30
Silladri Táncegyüttes
15:
16:00 Bohóc műsor
17:00 Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti
Iskola előadása
30
17:
NEW DANCE WORLD
00
Szűcs Judith
18:
00
Keresztes Ildikó
20:

11:00-18:00 Arcfestés, kézműves foglalkozások,
szőlőpréselés, ingyenes mászófal,
népi játékok
30
Rózsa Nyugdíjas Klub - Szellőrózsa
11:
Népdalkórus
00
12:
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola
00
Gyermekvetélkedők
13:
13:45 PixieDance Tánciskola
14:00 SensDance Tánciskola
15:00 Mint a pinty gyermekzenekar
16:20 Esti kiadás zenekar
17:30 PL.TEAM.DANCE.STUDIO
19:00 Children of Distance

Fővédnök: Ughy Attila, polgármester
Védnök: Galgóczy Zoltán, alpolgármester
Médiatámogató:

További információ az esemény Facebook oldalán (Szüreti Fesztivál)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. A
KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

SZOLGÁLTATÁS

2018.09.26. 14:52:41

n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351

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 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 LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás,
gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött
fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba
rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ
35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt
jelent.
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót
keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi
a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a
munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű
fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.
n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági
szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és
diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves
szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil,
hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.
n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): 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 munkakörhöz és munkaterülethez tartozó
munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek
biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú
távú munkalehetőség.
n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: - szakirányú, burkolói
végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható munkavégzés. Feladatok: - épületek aljzatára, külső
homlokzatára, belső falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása,
szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése,
felújítása, illetve csereigények jelzése.
n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: - az uszodák és a strand
gépészeti, karbantartási feladatainak ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete
és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így nyert adatok
regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a
medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; -az úszómedence és
környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; - az
uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása
és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület)
érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása.
n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező víz-gáz-fűtésszerelő
munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott vízvezeték-, fűtésszerelési feladatokat szakszerűen,
pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail:
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával
állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764
n Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni
csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201
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 Megbízható precíz fogtechnikus fogpótlásokat vállal rövid határidővel. Igazítás, javítás, kivehető helyett rögzített! Szájsebész kolléganőmmel mindenre találunk megoldást! Hívjon bizalommal! Tel: 06-30/982-56-25
n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NONSTOP 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 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 LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 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 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 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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat!
PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

OKTATÁS
n FRANCIA NYELVOKTATÁST, KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE ÉS NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL GYAKORLOTT

SZAKTANÁR PESTERZSÉBET KÖZPONTJÁBAN. TEL.: 0620-487-2209

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.:
0620/3989152
n Élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó cégünkbe 3 műszakos munkarendet vállaló, ügyfélszolgálati munkatársakat keresünk a
hívások fogadására, megrendelések rögzítésére és számlázására. Versenyképes fizetés. A munkavégzés helye: Vecsés. Fényképes önéletrajzot a krcsmarik.szilvia@gasztropremium.hu-ra várjuk. Tel.: +36-70/521-3615
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. egyben történő eladásra kínálja a honlapján (www.varosgazda18.hu) felsorolt személygépkocsikat, könnyű- és nehéz tehergépjárműveket, valamint munkagépeket. A gépjárművek megtekinthetők hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között a 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. szám alatti telephelyen.
A pályázatot 2018. október 24. napján 10 óráig kérjük a 1181 Budapest, Üllői út 423. szám alatti földszinti
recepción zárt borítékban leadni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gépjárművek megvásárlása”.
Az ajánlatok bontására Ajánlatkérő hivatalos helyiségében, 2018. október 24. napján 11 órakor kerül sor.
Ajánlatkérő nyilvános bontást nem tart, annak eredményéről írásban (emailben) értesíti az ajánlattevőket.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Ajánlattevő neve, címe/székhelye, adószáma/adóazonosító száma, telefonos és emailes elérhetősége;
• a gépjárművekért ajánlott ár.
Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával elfogadja, hogy 30 napig áll az ajánlati kötöttsége, tehát a gépjárműveket
ennyi időn belül történő pozitív válasz esetén köteles megvásárolni, és az adásvételi szerződés aláírásától számított 7
napon belül Ajánlatkérő telephelyéről elszállítani. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás
eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja. Érvénytelen Ajánlattevő ajánlata, ha 2.200.000 Ft alatti összeget ajánl.
Ajánlatkérő neve, címe, telefon-és telefaxszáma (e-mail):
Neve:		
Városgazda XVIII. kerület N. Zrt.
Címe:		
1181 Budapest, Üllői út 423.
Ország:		
Magyarország
Képviseli:		
Banyár László vezérigazgató
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgazda18.hu
További információk a www.varosgazda18.hu oldalon találhatók.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

teniszpályák bérbeadás útján történő hasznosítása céljából
1.) A Pályázat tárgyát képző ingatlan adatai:
Budapest XVIII. kerület, Thököly út 5. szám alatti, 155447/21 helyrajzi számú ingatlanon található (Deák Ferenc
„Bamba” Sportcentrum) 6 db szabadtéri teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló faház helyiségek (közösségi tér,
terem, iroda / raktár, konyha, előtér, női öltöző, mosdó és zuhanyzó, férfi öltöző, mosdó és zuhanyzó; a helyiségek
összes területe 165 m2 + 34 m2 fedett terasz).
2.) A Pályázat célja, a pályázattal kapcsolatos elvárások:
Az ingatlan meghatározott területének - 5 (öt) éves határozott időtartamra szóló - bérbeadás útján való hasznosítása,
a teniszpályák és kiszolgáló helyiségek üzemeltetése céljából.
3.) A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
4.) A választott eljárás: egyfordulós, nyilvános pályázat.
5.) A pályázaton történő részvétel feltételei:
A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 30.000,- Ft, mely összeget átutalással, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030620-00000009
sz. számlaszámára (kérjük az átutalás közlemény rovatába beírni: „Teniszpálya - Pályázati dokumentáció”), az
átutalási bizonylat bemutatásával, vagy készpénzben a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárában történő befizetését követően a befizetési bizonylat bemutatásával, titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, a
Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott útján
vehető át, munkanapokon a Pályázati Felhívás megjelenése napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfőn
8:00-tól 18:00-ig, keddtől csütörtökig 8:00-tól 16:00-ig, pénteken 8:00-tól 13:00-ig). A meghatalmazott köteles
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a dokumentáció ára átutalásának megtörténtéről szóló banki
igazolás, illetve a befizetési bizonylat benyújtását követően adja át. A dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező
sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. A dokumentáció másra át nem
ruházható.
6.) Az ingatlan megtekintése:
A pályázók az ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetik meg.
A megtekintés előfeltétele a Pályázati dokumentáció megvásárlása.
7.) A pályázatok benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő): 2018. október 11. (csütörtök), 12:00 óra.
A pályázatot magyar nyelven, 1 (egy) eredeti, 2 (kettő) másolati példányban, zárt borítékban „Deák Ferenc
„Bamba” Sportcentrum – teniszpályák üzemeltetése” jeligével kell személyesen benyújtani az alábbi címre:
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálata – 1181 Budapest, Baross u. 7.
8.) Egyéb:
A Társaság az Ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 (tizenöt) nappal meghosszabbíthatja. A Társaság jelen Felhívást az Ajánlattételi határidő lejárta előtt indokolás nélkül visszavonhatja, amiről
jelen Felhívás közlésével megegyező helyeken az Ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Az
ajánlattevő az Ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. A kötelezően
vállalt ajánlati kötöttség az Ajánlattételi határidő napját követő 45 (negyvenöt) naptári nap. A nyilvános pályázati
eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza.

Közhasznú
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat.
Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik
az egyesület
munkáját.
Telefon:
+36 20 3882 083

Tisztább motor
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól

Próbálja ki
most!
GOLD motorvédelem
SILVER áron
Vásároljon GOLD dízelt SILVER áron
2018. december 2-ig
minden szombaton és vasárnap
az Üllői úti AVIA benzinkútnál!
2220 Vecsés, Üllői út 812.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Az októberi ingyenes sportolási lehetőségek

PROGRAMOK

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 7. 15 óra: Kaviár és lencse – vígjáték
a Pesti Művész Színház előadásában. Belépőjegy: 2500 Ft, diák/nyugdíjas 1800 Ft.
Október 11. 16.30: Hangfürdő – vezeti Minya
András. A részvétel ingyenes, de belépni csak
előzetes regisztrációs jeggyel lehet, amelyet a
helyszínen lehet igényelni.
Október 13. 16 óra: Magyar táncház gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Október 13. 19 óra: Magyar táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Október 14. 11 óra: A világ legrosszabb
gyereke – a Fogi Színház előadása gyermekeknek. Belépőjegy: 990 Ft.
Szerdánként 10 órakor baba-mama klub és
játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A foglalkozás az energia-egyensúly helyreállításával
erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pilates-torna,
Etka-jóga, ringató, zumba, callanetics, gerinctorna) időpontjairól az elérhetőségeinken lehet
információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 9–19 óra
között, hétvégéken pedig a rendezvényekhez
igazodva tart nyitva.
Az itt található Ticket Expressz-irodában
jegyek válthatók koncertekre, színházi
előadásokra, kiállításokra.
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 5. 18 óra: PLER-Budapest–Orosházi FKSE férfi NB I/B-s kézilabda-mérkőzés
Október 6. 8 óra: Kangoo Fitt Nap
Október 7. 10 óra: Akrobatikus rock and
roll verseny
Október 13. 8 óra: Karateverseny a Bushido
SE szervezésében
Október 14. 8 óra: Az Omega Hálózat
Egyesület vallási rendezvénye
Október 19. 8 óra: Ritmikus gimnasztika
verseny a Vecsés SE szervezésében
Október 20. 8 óra: Ritmikus gimnasztika
verseny a Vecsés SE szervezésében
Október 21. 10 óra: Akrobatikus rock and
roll verseny
LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 4. 17 óra: Szesztay András Az ügy
című könyvének bemutatója. Beszélgetőpartner: Zimber Szilvia újságíró, a kötet
szerkesztője és kiadója.
Október 7. 10 óra: Könyves vasárnap. Családi programokkal várjuk az olvasóinkat.
Október 17. 17 óra: Izgő-mozgó klub. Téma:
megjött az ősz.
Internethasználói foglalkozás indul 16
órában, szerda délelőttönként 9–13 óráig.
Időpontok (kezdő): október17., 24., 31.,
november 7. Jelentkezni személyesen
és a részvételi díj egyidejű befizetésével
lehet (beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra,
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra).
Október 10-én (szerdán) a könyvtárosok
szakmai napja miatt valamennyi kerületi
könyvtár zárva tart.
HAVANNA-LAKÓTELEPI
KÖNYVTÁR
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Október 8. 17 óra: Erdei történetek – a
Fabula Bábszínház meseelőadása. A
belépés ingyenes!

A könyvtár előterében a Tomory Lajos
Múzeum által összeállított Expo ’58 – a
brüsszeli világkiállítás két lőrinci résztvevője
című kiállítás látható.
Október 10-én zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI
KÖNYVTÁR
Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Október 5. 17.30: Vadadi Adrienn Leszel a
barátom? című könyvének író-olvasó találkozóval egybekötött bemutatója
Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 11–19
óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 11–17
óra között várjuk az olvasókat. Kedden és
hétvégén zárva tartunk.
Október 10-én zárva tartunk.
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI
HÁZ
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 5. 17 óra: Magyar Festészet
Napja – a kerületi művészek Sokszínűség című kiállításának ünnepélyes
megnyitója. Fővédnök: Ughy Attila
polgármester, a kiállítást megnyitja
Galgóczy Zoltán alpolgármester. A tárlat
október 21-ig tekinthető meg.
Október 6. 10 óra: Így festünk
mi – egész napos közös festés és
társművészeti bemutatók (zene, tánc,
filmművészet) a Magyar Festészet Napja
alkalmából
Október 7. 8 óra: Autómodell-kiállítás
Október 7. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 10. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 11. 17 óra: Tankóné Borsos
Dóra tűzzománc-kiállításának megnyitója
Október 13. 8 óra: Baba-mama holmik
börzéje
Október 13. 12 óra: ClubNetCet-nap.
Az este 6 óráig tartó program részeként
lesz kézműves foglalkozás, és előadják a
Ludas Matyi című mesejátékot.
Október 14. 8 óra: Sakkbajnokság a
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Október 14. 10 óra: Csokikoncert,
amelynek keretében népi hangszereket is
bemutat Pavella Krisztina, Parlagi Renáta
és Kárpáti Szilvia népzenész
Október 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 16. 17.30: A Biblia igazi világa
– Pais István filozófiatörténész, ny.
egyetemi docens előadása. Téma: Isteni
világteremtés, avagy teremtésmítoszok
a Bibliában.
Október 17. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Október 18. 14 óra: Fehér asztalnál – a
NYÉVE összejövetele
Október 20. 14 óra: Sokszor visszasírom
– Fényes György nótaműsora
Október 21. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-kor
gerinctorna. Szombatonként 9 órától
kerámia és tűzzománc nyitott műhely.
Az intézményben működő szakkörök,
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 2916564-es telefonszámon lehet érdeklődni.
VÁROSHÁZA GALÉRIA

Üllői út 400.
Október 15. 17 óra: Így festünk mi –
kiállítás-megnyitó a Magyar Festészet Napja
alkalmából

TOMORY LAJOS MÚZEUM
Központi iroda: Kondor Béla
sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő központjában, a Herrich–Kiss-villában (Margó
Tivadar utca 116–118.) a látványraktár és a
Kondor Béla-emlékszoba az elérhetőségeink
valamelyikén tett előzetes bejelentkezéssel
látogatható.
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 tanulmánykö-

tet teljes tartalmával: http://18ker1956.hu/.
A kutatószolgálat a múzeum költözése miatt
szünetel.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A látható ember
– kamarakiállítás a 90 éve született költőnő,
Szécsi Margit tiszteletére. A tárlat meghos�szabítva október 31-ig.
A Pavilongaléria hétfőtől péntekig 12 és 16
óra között tart nyitva.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 2B
terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándorkiállítás
október közepétől a polgármesteri hivatal
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. Részletek
a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul és
angolul, helytörténeti séták, múzeumpedagógiai foglalkozások minden korosztálynak (a
teljes kínálat megtalálható a honlap Múzeumpedagógia 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 a Tomory Lajos Múzeum
költözése miatt átmenetileg csak
előzetes telefonos egyeztetés után
látogatható.
HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY
Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken
– Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyeztetés
alapján látogatható.
PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 5. 9.30: Fejlesztő mondókás torna. Zenés, játékos fejlesztő
foglalkozás, közös zene-, ének- és
mondókatanulás. Ajánlott 2 éves kortól.
Foglalkozásvezető: Kiss Ildikó fejlesztőés drámapedagógus Díja: 1000 Ft/fő,
testvérkedvezménnyel 1600 Ft/2 fő.
Október 5. 15 óra: Nyugdíjas operettés nótadélután. Régi idők ismerős dallamai a színpadon. Fellép: Pethő-Tóth
Brigitta és Gencsev Gábor. A belépés
ingyenes!
Október 6. 9 óra: PIK-varróklub – 4
alkalmas kezdő workshop. Téma: Varró
alapozó, avagy a varrógép megismerése, beüzemelése, a varrás technikájának elsajátítása, egyenes és íves
varrások. Díja: 5000 Ft/alkalom, amely
a klub tagsági díját is tartalmazza.
Október 6. 9 óra: Arctornatanfolyam.
Arcizom-erősítés a Bojtor Mária-féle
módszerrel. A teljes tanfolyam 5x1,5
óra oktatást és 2x1 óra gyakorlatot
foglal magában. A foglalkozás csak
megfelelő számú jelentkező esetén
indul. Részvételi díj: 11 000 Ft. Jelentkezni a PIK Ház elérhetőségein, illetve
Reiman Katalinnál lehet (06-30-3503266, reimank@t-online.hu).
Október 6. 15 óra: Nosztalgia táncklub.
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 800 Ft.
Október 7-én 10-től 14 óráig: Szüreti
családi nap. A belépés ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.
Október 8. 9.15: Babusgató babatorna
– új játékos mozgás- és készségfejlesztő foglalkozás 2–12 hónapos babák
számára. Foglalkozásvezető: Kiss Ildikó
fejlesztőpedagógus. Részvételi díj: 1000
Ft/fő, testvérkedvezménnyel 1600
Ft/2 fő.
Október 9. 18 óra: Művész Műhely
– Alkoss, mert tudsz! Képzőművészeti műhely Halász Alexandra
vezetésével. A foglalkozás minimum
5 fő jelentkezése esetén indul. Díja:
2000 Ft/alkalom, amely magában

foglalja a felhasznált alapanyagokat
és eszközöket is.
Október 10. 10 és 11 óra: Hangszersimogató – játékos interaktív zenei
oktatás óvodásoknak. A foglalkozásokat
a Dohnányi Ernő Zeneiskola pedagógusai vezetik. A belépés ingyenes! Óvodai
csoportok előzetes jelentkezését várjuk.
Október 10. 14.30: Mindennapi zene
iskolásoknak. Interaktív énekóra gyimesi
és moldvai csángó népzenével a Berka
Együttes előadásában. A belépés
ingyenes! Iskolai csoportok előzetes
jelentkezését várjuk. A program megvalósulását a XVIII. kerületi önkormányzat
támogatja.
Október 10. 17 óra: Kreatív kézműves
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk
és kreatív megoldások a legújabb
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Október 10. 17.30: Kertbarátklub.
Téma: a jó bor készítése, előadó: Nagy
Ákosné. A belépés ingyenes!
Október 11. 17 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés
szükséges elérhetőségeink valamelyikén.
Október 12. 9.30: Baba-mama klub és
játszócsoport, megújulva. Részvételi
díj: 1000 Ft/fő, testvérkedvezménnyel
1600 Ft/2 fő.
Október 12. 18 óra: Tihanykák – Garamvölgyi Béla festőművész kiállításának megnyitója. Beszédet mond Feledy
Balázs M. S. mester díjas művészeti
író, művészettörténész, közreműködik
Draskóczy Zoltán gitárművész.
Október 13. 10 óra: Állatok világnapja.
A Pest megyei Állatvédőrség Állat- és
Természetvédelmi Alapítványának
játékos programjai. A belépés ingyenes,
csoportok előzetes jelentkezését kérjük.
A PIK Ház online programfüzete elérhető ezen a linken: http://www.pikhaz.hu/
programfuzet-2018-osz/
Ősztől új foglalkozások a PIK-ben.
Hétfőnként 9.15-től Babusgató babatorna, 9.30-tól Tücsökzene, keddenként
10.15-kor Babadúdoló, szerdánként
10.30-kor Bábos mesekuckó, szerdánként 16.30-kor kismamajóga, hétfői
és szerdai napokon 17.30-kor pedig
NIA-foglalkozás. Minden hónap második
péntekén 9.30-kor Baba-mama klub
és játszócsoport. Jelentkezni, illetve a
foglalkozások részleteiről érdeklődni az
elérhetőségeinken lehet.
BAL 18
Üllői út 337.
Október 4. 18 óra: Közéleti Kávézó. Téma:
Hogyan tovább Magyarország a Sargentini-jelentés elfogadása után?
Meghívott vendég: Szent-Iványi István
volt EP-képviselő és nagykövet. Házigazda: Kunhalmi Ágnes országgyűlési
képviselő.

KÖNYVES VASÁRNAP

Az Országos Könyvtári Napok keretében
családi programmal várjuk olvasóinkat
a Lőrinci Nagykönyvtárban. A program
részeként a Batyu Színház előadja a
Holle anyó című mesejátékot. Emellett
lesz arcfestés, kihirdetjük az Időgép
című meseíró pályázat eredményét, és
átadjuk A könyvtár barátja díjat is. Az
eredményhirdetésben segítségünkre lesz
Mészöly Ágnes író.
Időpont: október 7. (vasárnap) 10 óra
A részvétel ingyenes, szeretettel várjuk a
családokat!

HÁROM
A TÉRY-TÚRA

Októberben három programmal várja a túrakedvelőket a
Téry Ödön Túraklub.
Október 7. (vasárnap) Vértes hegység. Útvonal: Mór–Meszesvölgy–Sipa-kúti völgy–Csuka-tó. Találkozó 7.20-kor a Népliget autóbusz-pályaudvaron, indulás 7.35-kor (jegyváltás Mórig). Túratáv:
9 km, költség: 3600 Ft. Nehézségi fok: könnyű. A túrát vezeti Egyed
Endre.
Október 14. (vasárnap) Mátra hegység. Útvonal: Mátrakeresztes–
Mátrabérc–Nyikom-nyereg–Ólom-tető–Muzsla (805 m)–Harasztos-bérc–Nagy-Hársas (666 m)–Nagy-Koncsúr (640 m)–Kis-Koncsúr (595 m)–Horka-tető (506 m)–Szurdokpüspöki. Találkozó
7.30-kor a Stadionok autóbusz-pályaudvaron, indulás 7.40-kor. Túratáv: 13 km, költség: kb. 4000 Ft. Nehézségi fok: nehéz. A túrát vezeti Dobosné Ildi.
Október 28. (vasárnap) Fiumei úti sírkert. Téry Ödön sírjának
megkoszorúzása. Találkozó 10 órakor a temető bejáratánál, indulás
10.10-kor. A túrát vezeti Versegi Károlyné, Márti.

LENDÜLETBE
HOZZUK!
Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: szerdánként 19.30-tól 20.30-ig a Kastélydombi uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10 óráig a Park
uszodában (Bókay-kert, Szélmalom u. 33.)
Információ: 06-20-23-23-823 (Az új belépők előzetes bejelentkezése szükséges!)
Futópont
Időpontok: hétfőnként és csütörtökönként 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 06-20-225-5462
Nordic walking
Időpontok: hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, telefon: 06-30-961-7731
Önvédelmi edzések
Időpontok: vasárnaponként 10-től 11 óráig
Helyszín: 1188 Havanna u. 3.
Oktató: Pataki Krisztián, telefon: 06-70-941-5992
Jóga
Időpontok: vasárnaponként 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: 1181 Havanna u. 3.
Oktató: Kovács Zsuzsanna, telefon: 06-70-221-8546
Kondicionáló torna
Időpontok: hétfőnként 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center (Szélmalom u. 33.)
Oktató: Markovits Szilvia, telefon: 06-70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
Zumba (Pestszentlőrinc)
Időpontok: péntekenként 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center (Szélmalom u. 33.)
Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
Zumba (Pestszentimre)
Időpontok: csütörtökönként 17.30-tól
Helyszín: Kapocs u. 41. (A Kapocs iskolával szemben.)
Telefon: 06-70-263-0179

KAVICS BARÁTOKRA
VÁGYIK
Ki lehet a világ legrosszabb gyereke? A kérdés alighanem sokakat foglalkoztat. Ha konkrét választ nem is kapunk, a megoldáshoz segíthet közelebb vinni a Fogi Színház produkciója,
amelynek főhőse Kavics, a világ legrosszabb gyereke. Legalábbis
Nénike szerint, aki a szomszédban lakik, és ő vigyáz a kisfiúra, amíg a szülei haza nem érnek. Persze Kiskő Ambrus Kavics
egyáltalán nem rossz, csupán olyan, mint minden nyolcéves: az
unalmas uzsonnázás helyett szeretne lemenni az udvarra és a
többi gyerekkel játszani. Igaz, van egy bökkenő: még nincsenek
barátai. Ugyanis nemrég költöztek a lakótelepre, és a lakatosműhely mesterén kívül senki nem akar vele szóba állni.
A világ legrosszabb gyereke – a Fogi Színház előadása.
Időpont és helyszín: október 14. (vasárnap) 11 óra, Rózsa Művelődési Ház
Belépőjegy: 990 Ft

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Akiknek valóban nem a győzelem a legfontosabb

SPORT

15

ABU DZABI ELŐTT – GUBACSINÁL
Ismét „varázsoltak” az értelmi fogyatékossággal élő teniszezők

�

Nem akármilyen utazás előtt, nem akárkinél vendégeskedtek szeptember 19-én az értelmi fogyatékossággal élő teniszezők.

A rendezvény házigazdája,
pontosabban háziasszonya az
egykori kiválóság, a mindig
segítőkész Gubacsi Zsófia volt,
aki ezúttal is saját teniszklubja
„összes termeit” ajánlotta fel
arra a célra, hogy emlékezetes,
vidám sportos napot szerezzen
az értelmi fogyatékossággal élő
teniszezőknek, pontosabban
teniszválogatottnak,
amely,
ahogy mondani szokták, nagy
kaland előtt áll.

A FAIR PLAY
SZELLEMÉBEN

A miértre Sebestyén Katától, e
verseny szakmai felelősétől, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség
(MSOSZ) teniszszakágának vezetőjétől kaptuk meg a választ.
– Az elmúlt években is fontos volt ez a verseny, ám az
idén talán minden korábbinál nagyobb figyelem kíséri a
speciális olimpiai mozgalom
közelgő nemzetközi eseményére tekintettel. Nagy utazás
és nagy versenyek előtt állnak
a gyerekek. Márciusban rendezik meg az Egyesült Arab
Emírségek fővárosában, Abu
Dzabiban a nyári világjátékokat, amelyre magyar tenisze-

zők is utaznak, s az ő számukra lesz ez a mostani
egy fontos megméretés.
A versenyen induló fiatalokat érthető módon
meg a fair play szabályai szerint is osztották
be különféle – piros,
narancs, zöld, sárga –
kategóriákba, biztosítva
ezzel az egyenlő versenyzési esélyeket.

bebizonyítva, hogy nemcsak a
profi teniszben volt kiválóság,
hanem a jó szándékával is példát mutató sportember.

EGYÜTT
EGY SZÉP NAPOT
Az önkormányzat képviseletében ott volt a teniszklubban
Galgóczy Zoltán alpolgármester is, aki a megnyitóbeszédében a versenyzők felé fordulva
hangsúlyozta:

– Nem a játék a legfontosabb,
s még csak nem is a győzelem,
mert minden helyezésnél és poénnál fontosabb, hogy itt vagytok, és közösen tölthetitek el ezt
a szép napot.
„Szót is fogadtak” a gyerekek, akik ezúttal is emlékezetes
hangulatú órákat tölthettek el
a pályákon, s ha ezek emléke
akár csak egy poénhoz is segíti őket a világjátékokon, akkor
mindenki elmondhatja, hogy
megérte…

Emlékezetes lesz
Természetesen részt vett az
eseményen Lengyel Lajos,
a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség elnöke is, aki
elmondta, hogy a 2015-ben
Los Angelesben rendezett
nyári világjátékok után a
2019-es versenyt rendező
városként Abu Dzabit szavazta meg a Speciális Olimpia
Nemzetközi Igazgatósága.
Az elnök kiemelte, hogy az
Egyesült Arab Emírségek
kiváló házigazdája kíván lenni
a nagy sporteseménynek.

MINDIG
NYITVA ÁLL

Gubacsi Zsófi a kedves házias�szony szerepében elmondta azt
is, hogy miért áll példamutatóan a fogyatékkal élő sportja
mellé.
– Amit ezek a gyerekek tudnak és tesznek, arról nem lehet
olimpiai aranyak szintjén beszélni, mert az, amit ők tudnak, amit véghez visznek, több
ennél, s ha azt mondom, hogy
meg kell hajolni előttük, akkor
keveset mondtam… A lelki
tartásuk, az akaratuk követendő példa lehet az épek számára. Elsősorban ez az oka annak,
hogy a tenisztelepem mindig
nyitva áll előttük, jöjjenek bármikor – mondta Zsófi, újra
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REPÜLÉS A SPORT FELÉ

Távolugró gödröt adtak át a Kastélydombi iskolában

�

Kedves hangulatú, sportbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót
tartottak szeptember 17-én Pestszentimrén, a Kastélydombi Általános Iskolában. A tanintézet udvarán ugyanis a Tízpróba Magyarország Kft. pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően távolugró
gödröt adtak át.

aki elmondta, hogy a tanulók
izgatottan várták már, hogy
birtokba vehessék a távolugró
gödröt.
– Sportosak az imrei gyerekek,
szeretik a mozgást, s azt hiszem,
ez a kiváló szürke homokkal feltöltött gödör még közelebb hozza
őket a testnevelésórákhoz, azon
belül az atlétikához. Remélem, így
lesz, s akkor a jövő atlétái közül is
kikerülhetnek majd néhányan a mi
iskolánkból.

gyarország Kft. – a Decathlon
– pályázatán elnyert támogatáshoz?
Erről a „gödöravatón” részt
vevő Lévai István Zoltán és
Galgóczy Zoltán alpolgármester, valamint Stájer István, a
Decathlon Soroksár igazgatója
szinte egybehangzóan állította,
hogy ennek az intézménynek
nem kicsi a szerepe és a felelőssége abban, hogy a pestszentimrei tanulók milyen fizikai felké-

– Az iskola részben a Decathlon-pályázatnak köszönhetően juthatott hozzá a távolugró
gödörhöz – mondta Lévai István Zoltán alpolgármester.


A diákokon túl elsősorban a testnevelő tanárok voltak érdekeltek az
eseményen, hiszen az ő feladatuk

lesz majd az órákon, hogy megtanítsák a gyerekeknek e klasszikus
atlétikai szakág mozgássorát.

Természetesen örömmel fogadta az új létesítményt Husztiné Zentai Mária testnevelő is,

SZEREP
ÉS FELELŐSSÉG

szültséggel és képességekkel
fejezik be az iskolát.

Ez még a jövő titka, az azonban bizonyos, hogy az 1982-ben alapított
oktatási intézmény Pestszentimre
egyik legnagyobb általános iskolája, ahol mintegy 400 gyermek
tanul, s ahonnan valóban kikerülhetnek akár a magyar sport atlétatehetségei is.
S hogy miért éppen a kastélydombisok jutottak hozzá
a kerület által a Tízpróba Ma-

AZ ELSŐ UGRÁSOK
Az bizonyossággal leírható, hogy
az intézmény nyitott a sportra,
a gyerekek bőséggel válogathatnak. A Kastélydombi iskola méltán büszke igazgatója, Véghely
Tamásné elmondta, hogy délutánonként különféle sportágak
megismerésére,
elsajátítására
nyílik lehetőség.

S most, a gödörrel, akár az első
lépéseket – ugrásokat – is megtehetik az első sikereik felé.

FIGYELJÉK
A HÍRADÁSOKAT

Az önkormányzat támogatásával elkészült, mintegy 2,3 millió
forintos beruházást minden bizonnyal már a használatba vétel
előtt a szívükbe zárták az iskola
diákjai és tanárai. Erre utal az
is, hogy az egyik tanárnőt meg
is ihlette a távolugró gödör, s
verssel köszöntötte az iskola
„legújabb tagját”.
A sportot kedvelő pestszentimreiek a jövőben figyeljék a
híradásokat, mert a diákolimpia legjobbjai között feltűnhet
az iskola meg a legügyesebb
atléta neve is.
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PORTRÉ

A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj kerületi nyertese

LÉPÉSEK – 64 KOCKÁN

Bilku András ígéretes sakkpályafutása

�

Nemritkán bukkanak fel a magyar sportéletben rejtett tehetségek,
szépreményű pályafutás előtt álló fiatalok. Ezek egyike az ifjú sakkozótalentum, a kerületben élő és tanuló Bilku András. A fiatalember a zsenge kora ellenére már most sok szép eredménnyel dicsekedhet – köztük nemzetközivel is.

RÓTH FERENC
Mindössze ötéves volt Bilku
András, amikor megismerkedett
az ősi játékkal, a sakkozással. Ma
már – még mindig csak 12 évesen –, mondhatjuk, „benne van”
a hazai sakkéletben. A balatonlellei országos bajnokságon 2.
helyezést ért el, s a nyári ifjúsági rapid kontinensbajnokságon
legyőzte az első kiemeltet, ami
nem kis fegyvertény…
Tudni való, hogy manapság
egy-egy sikeres sportpályafutás
első lépéseinél (a sportágra tekintve ezt a „lépést” akár szó szerint is érthetjük) ott van a szülői
ház, a neveltetés, ott a „von Haus
aus”. András édesanyja, Marina
a szó jó értelmében véve igazi
„sportszülő”, akárcsak a férje, Roland, akivel okosan egyengetik
fiuk tábla melletti éveit.

GYEREKKÉNT
FELNŐTTET
Az édesanya elmondta, hogy
András, a „nagyfia” a Pestszentlőrinc SE sportolója, s a Baptista
Sakkiskola vendégjátékosaként
is asztalhoz ül a versenyeken.
Kiemelte, hogy az eredményeit
jórészt saját erőből, illetve abból
a családi támogatásból érte el,
amelyet már eddig is befektetett
a család a gyermek karrierjébe.
András legutóbbi versenyén, a felnőtt nemzetközi Budapest Openen a legfiatalabbak közé tartozott, mégis le tudott „gyűrni” egy
felnőtt nemzetközi mestert, ami
nem akármilyen siker.

EDZŐK, KLUBOK
A jó eredményekhez természetesen szükség van jó edzőkre is.
András esetében többek között

Három év – sok siker
Az ifjú ember eredményei önmagukért beszélnek. Íme:
2016. Az U10-es országos korosztályos bajnokságban 1. helyezés a KSC csapatával.
2017. Az országos diákolimpián 3. helyezés, szintén az U10-esek mezőnyében.
2018. Az U12-es korosztályban az országos diákolimpián 4. helyezés, az országos rapid bajnokságban 3., csapatban 1. helyezés a Baptista Sakkiskola vendégjátékosaként. És végül, de nem utolsósorban: szintén az U12-esek között 2.
helyezés a korosztályos nemzeti bajnokságban.

magánedzőre. Szabó Bence az
évek során a legjobb barátjává is
vált a fiatalembernek. Akárcsak az
utazásait és a versenyeit támogató
Baptista Sakkiskola edzői, Molnár
Béla és Taskovits István.
Lényegesnek tartotta Marina
elmondani azt is: büszkék arra,
hogy András a Pestszentlőrinc
SE NB II-es felnőtt csapatát is
erősíti. Ez lokálpatriótaként nagyon fontos számukra. A Vörösmarty általános iskola magántanulójának mozgalmas lesz
az ősze is, mert október 13-án
Olaszországban játszik egy nemzetközi nyílt versenyen.

NEM AKÁRMI!
De az ősz említésétől ugorjunk
vissza az elmúlt hónap végére,
amely legalább akkora örömöt
hozhatott a Bilku családba, mint
egy nemzetközi tornagyőzelem.
Augusztusban kapták a hírt,
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma odaítélte Andrásnak
a Nemzet Fiatal Tehetségeiért
ösztöndíjat. Ezek után nincs más
hátra, kedves Andris, mint hogy
lépegetni kell. Tovább a sikerek, a
hírnév felé, a 64 kockán…
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A SZEMÉLYES KAPCSOLATRA TÖREKSZIK
Dr. Sánta Gabriella: „Sokat jelent, hogy itt élek”

�

Dr. Sánta Gabriella felnőtt háziorvos a több évtizeden át végzett kimagasló gyógyítómunkája elismeréseként Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából vehette
át a tudósról elnevezett díjat. Az orvosnőt a pályájáról és a kerülethez fűződő kötődéséről
kérdeztük.
– Már nem friss az élmény, hiszen júniusban adták át a Semmelweis-díjakat, mégis hogyan
fogadta az elismerést?
– Nagyon meglepődtem, hogy
egyáltalán gondoltak rám. Annak ellenére, hogy régóta dolgozom a kerületben, és hogy
nem volt különösebb hírverés a
rendelő körül, nagyon kellemes
meglepetés volt, hogy tudnak
rólunk az önkormányzatnál is.
A háziorvosok a szakrendelővel
vannak szorosabb kapcsolatban,
mert hozzájuk utaljuk a betegeket. A mi rendelőnkben is vannak olyanok, akik vállalkozásban végzik a tevékenységüket,
mint például én. Ezért is örültem
az elismerésnek.

ELSŐ ÉLMÉNYEK
– Mi késztette arra, hogy az orvosi hivatást válassza?
– Soha nem akartam más lenni.
Anyukám nővérként dolgozott,
s amikor nyáron bezárt az óvoda, és nem nagyon tudtak hol
elhelyezni, gyakran bemehettem hozzá a kórházba, ahol az
első ilyen élményeimet szereztem. Tetszett, hogy ott mindig
történik valami. Mindezek után
semmi mást nem tudtam elkép-

zelni magamnak. Gimnáziumba is ide, a kerületbe jártam, és
ott is tudtam, hogy azért kell ez
nekem, hogy azután az orvosi
egyetemre mehessek.
– Korábban, 1991-től 1999-ig a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház belgyógyászatán dolgozott. Milyen
szakasza volt ez a pályájának?
– Az egyetem elvégzése után
minimális tapasztalattal, szülés
után kerültem oda. Amolyan
lokálpatriótaként a legközelebb
eső kórházat szemeltem ki, ahol
először egy helyettesítési lehetőség adódott. A kollégákat tekintve és tudásban is egy nagyon
jó csapatba csöppentem azon
a belgyógyászaton. A terhelés
azonban nagyon nagy volt, ami
most is igaz a kórházakra, s minél többet tapasztalt és tudott az
ember, annál nagyobb felelősséget kellett vállalnia, ami több
munkával és rengeteg ügyelettel
is együtt járt.
– Ez utóbbiak indították arra,
hogy aztán a háziorvosi pályát
válassza?
– Közben még egy gyermekem
született, és két gyerekkel már
nehezen ment. Akkoriban nem
volt külön a sürgősségi betegellátás, hanem a szakorvossá cseperedett orvosoknak kellett 24

órás ügyeletet adniuk és még az
osztályukon is ellátni a teendőiket. Ez borzasztóan leszívta az
embert, és bár járt érte szabadnap, az inkább csak ígéret volt,
hogy egyszer majd kivehetsz
egy napot. Ekkoriban adódott a
háziorvosi lehetőség, ami éppen
jókor jött.

TUDATOSAN
AZ EGÉSZSÉGRŐL
– Mekkora a körzete, és milyennek látja a területet, ahonnan a
betegei kikerülnek?
– Mintegy ezerötszáz fős a területem, ami közepes nagyságúnak számít, de nekem ideális.
Azt gondolom, hogy egy bizonyos betegszám felett nem lehet
az általam elképzeltek szerint,
jól gondozni a betegeket, emlékezni arra, hogy hol hagytuk
abba korábban, milyen leleteket várok tőlük vissza. Bár az új
elektronikus egészségügyi szolgáltatórendszer, amelyben egy
helyre kerülnek fel az elvégzett
vizsgálatok és az eredmények,
sokat segít ebben. A körzet korösszetételében nem az idősek
csoportja a legnagyobb, viszont
olyan régóta vagyok már itt,
hogy az indulásomkor velem

együtt fiatalnak mondható páciensek gyerekei is belenőttek
a körzetbe, így a családokban
előforduló betegségek is pontosan ismertek előttem. Ez valóban könnyebbség. Kezdetben
nehezebb volt összerakni, hogy
ki kinek a rokona, bár ebben
nekem az is sokat segít, hogy én
helyileg is itt élek.
– Milyennek tartja a kerület
egészségügyi ellátását?
– Nekem Budapest többi kerületére nincs rálátásom, de az
elköltöző, ám a szabad orvosválasztás révén visszajáró betegek
jelzéseiből úgy látom, hogy szívesen jönnek vissza a szakrendelőbe is, mert itt sok minden
gördülékenyebb, például a labor,
vagy például a röntgenbeutalóval még aznap el tudják intézni
a vizsgálatot. Ez nagy dolog manapság, mert nem kell akár két
hetet is várni a vizsgálatokra. A
meghirdetett ingyenes szűrőprogramokra nagyjából ugyanazok járnak. Vannak tehát, akik
egészségtudatosak, mások pedig
még mindig arra büszkék, hogy
évek óta nem voltak orvosnál.
Pedig ez utóbbi nem dicsőség,
mert szükségesek a szűrővizsgálatok.

BODZAY ZOLTÁN

Vissza a Lakatosra
Itt született, a Lakatos úton, ide járt általános és középiskolába is,
majd „legmesszebbre” az egyetemre, a Nagyvárad térig ment. A
legközelebbi kórházban dolgozott, aztán visszajött a Lakatos úti
lakótelep rendelőjébe. Szereti a kerületet, és nincs hiányérzete,
hogy valamiért el kellene mennie innen. A betegei között is jó páran vannak, akik elköltöztek, de vissza-visszajárnak, sőt vannak,
akik végül vissza is költöznek ide.

