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Fussunk össze az asztalnál!
 
A kerületiek kedvelt őszi ünnepe lett a Szüreti Fesztivál

�KETTŐS CÉLJA VOLT AZ ÖNKORMÁNYZATNAK, AMIKOR 2010 UTÁN HOZZÁFOGOTT A PESTSZENTLŐRINCI KOSSUTH TÉR FELÚJÍTÁSÁHOZ: EGY MODERN KOR-
ZÓT LÉTREHOZNI ÉS FELTÖLTENI A PARKOT KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEKKEL, ÉLETTEL. A KÉT CÉLT MÁRIS ELÉRTE, A HELYI KÖZÖSSÉG HAMAR MEGKEDVELTE 
A TÉREN SZERVEZETT ESEMÉNYEKET.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Szervusz! Kijöttetek? Azt hit-
tem, elutaztatok a hétvégére 
– köszöntötte egymást két is-
merős család szeptember 28-án 
késő délután a pestszentlőrinci 
Kossuth téren. Aki a hol fenye-
getőnek tűnő, hol kifejezetten 
barátságos őszi időben körbe-
járta a teret, sok-sok jókedvű, 
beszélgető családot, baráti társa-
ságot, szerelmes párt láthatott a  
III. Szüreti Fesztivál nyitónap-
ján. A rendezvény hamar az 

itt élők kedvelt eseménye lett, 
amely jó alkalom a találkozásra.

A HÁTTÉR
A 2010-es váltás után az új ön-
kormányzat az első feladatai 
közé helyezte a Kossuth tér 
megújítását. A terület mindig 
zöld és szép volt, a pihenni, ki-
kapcsolódni vágyók mindig szí-
vesen időztek itt, de soha nem 
született egységes, átgondolt 
koncepció a tér hasznosításáról, 
illetve ha voltak is megfonto-

landó javaslatok, a történelmi 
fordulatok miatt nem valósul-
hattak meg. Az önkormányzat 
a főváros Tér_Köz pályázatán 
szerzett forrást a tér átalakításá-
ra, a tervezésbe pedig a lakossá-
got is bevonta: lakossági fórum, 
ötletpályázat tette lehetővé, hogy 
ki-ki beleszóljon a hely jövőjébe. 
A felújítás két ütemben zajlott, 
így – miközben az ősfás, parkos 
jelleg megmaradt – egy modern 
sétatér jött létre tetszetős sétá-
nyokkal, utcabútorokkal, kiállí-
tóhellyel, kávézóval.

SZTÁRBORÁSZ IS 
JÖTT

– A célunk az, hogy igényes ter-
mékek kerüljenek a közönség elé, 
hogy a fesztivál a minőségi bor-
fogyasztás kultúráját ismertesse 
meg a látogatókkal – ezt Galgóczy 
Zoltán alpolgármester, a fesztivál 
ötletgazdája nyilatkozta még 2017-
ben, az első fesztiválra készülődve. 

A szervezők a vállalást telje-
sítették: a rendezvény célja soha 
nem az volt, hogy reprezentatív 
kínálatot adjanak a magyar borok-

ból, hanem az, hogy különleges, 
minőségi termékeket mutassanak 
be. Idén alföldi kézműves borásza-
tok hozták el a termékeiket, de itt 
volt a boraival a szekszárdi Mészá-

ros Pál is, aki 2016-ban elnyerte a 
hazai borszakma legrangosabb el-
ismerését, a Magyar Borakadémia 
által évente odaítélt Az év borter-
melője Magyarországon címet.

GYERMEKZSIVAJ

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL idén elindított 
Gyerekzsivaj játszótér-felújítási program újabb 
állomásaiként szeptember végén ismét három 
újjászületett játszóteret adtak át a gyerekeknek. 
A vidám műsoros délután keretében átadott 
játszóterek egyike a Lakatos út és a Nefelejcs 
utca sarkán, a másik a Kandó téren, a harma-
dik az Alacskai úton található.

MODERN HAVANNA

HOGYAN PIACOZIK A CSALÁD? Erre a kérdésre 
válaszoltak az önkormányzat által általános 
iskolások és óvodások számára kiírt pályázatra 
beérkezett rajzok. A művekből – mivel fő témá-
juk a Havanna-hetivásár volt – egy új lakótelep-
kép bontakozik ki. A cél az, hogy az év végére, 
amikor a vásártér egészében megújul, a kor 
igényeinek megfelelő környezetet kínáljon.

EGY IGAZI ŐSTERMELŐ

A KERÜLETBEN ÉLŐ NYUGDÍJASKORÚAK bizonyára 
számon tartják, hogy az önkormányzat húsvéti 
és karácsonyi csomagja mellett ilyenkor, ősszel 
15 kilogramm burgonyát is kapnak. Október 
8–9-én újdonságként a burgonya mellett a 
szintén őstermelőtől, Linczenbold Máté szabol-
csi családi gazdaságából származó almalevet 
is átvehetnek majd a 65 év fölöttiek. 

EGYÜTT EGY ÚTON

ÖT KERÜLETI FELEKEZET – a római katolikus, a 
református, az evangélikus, a baptista és az 
adventista – szeptember 21-én rendezte meg 
Egy úton elnevezésű közösségi és családi nap-
ját a Pestszentimrei Sportkastélyban. Az évről 
évre nagy érdeklődést kiváltó programnak, 
amelyet különböző látnivalók színesítettek,  ez 
volt az idei hívószava: „Magától terem!” 

EZREK A SPORTÍZELÍTŐN

A HAGYOMÁNYOS SPORTÍZELÍTŐN és a mindig 
népszerű Kutyás Sportízelítőn idén is több 
ezren voltak a Bókay-kertben. A sportot, az 
egészséget választó ifjú kerületi emberek a 
Sportízelítő keretében találkozhattak a mozgás-
sal, az ebek a Kutyás Sportízelítőn. A kellemes 
hangulatot az időjárás fokozta, mert nyárias 
melegben tölthették a napot a kilátogatók.
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A szakma is elismerte

Két tény bizonyítja a Kossuth tér megújulásának sikerét. Az 
egyik az, hogy a Budapesti Építész Kamara és a Tér_Köz 
pályázattal a projektre forrást adó Fővárosi Önkormányzat 
a teret megújító tervező, Sajtos Gábor és csapata, a Sagra 
Építész Kft. munkáját 2017-ben Budapest Építészeti Nívódíjá-
val ismerte el. A másik az, hogy az első ütem befejezésével a 
pestszentlőrinciek azonnal belakták a teret, és láthatóan azóta 
is jól érzi itt magát idős és fiatal egyaránt.
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Újabb három helyszínen adtak át játszóeszközöket a kerület különböző pontjain FEJLESZTÉSKözösségi élet alakult ki a kerület északi részén isKÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

Pestszentlőrinc-Pestszentimré-
nek ezt a részét a Gyömrői út 
elvágó hatása miatt korábban 
elmaradt, leszakadt kerületrész-
nek tartották. A csatornázás 
nem volt teljesen megoldva, az 
itt élőknek rossz állapotú uta-
kon kellett közlekedniük, és az 
intézményhálózat elavult volt. 

– Annak idején lényegé-
ben azért kezdtem el közélettel 
foglalkozni, hogy ez a helyzet 
megváltozzék. Úgy gondol-
tam, hogy ki kell mozdítani az 
állapotából, fel kell tudni rázni 
ezt a városrészt. Hiszen itt egy 
nagyon jó közösség lakik, vá-
rosban, de jó értelemben véve 
kicsit falusias környezetben, 
ahol sokan ismerik egymást, 
a gyerekek ugyanazokba a kö-
zösségekbe járnak, így kiala-
kulnak olyan emberi kapcsola-
tok, amelyek sokkal szorosabb 
közösséget eredményeznek, 
mint amilyenre az ember egy 
városi környezetben számítana 
– hangsúlyozta Dömötör István.

Az alpolgármester – aki 
a kerületnek ebben a részé-
ben 2002-től önkormányzati 
képviselő – hozzátette: az ezt 
követő időszakban sikerült az 
összes helyi intézményt felújí-
tani. Megépült az Iciri-Piciri 
bölcsőde, megújult a Martino-
vics téri óvoda és a Vajk utcai 
orvosi rendelő, kívül-belül 
megújult az idősek ellátásával 
foglalkozó Ezüstfenyő Nappa-
li Szolgálat, épült egy óvoda 

és mellette egy gyermekorvosi 
rendelő. Ma már mindenfajta 
önkormányzati fenntartású 
intézmény megtalálható a kör-
zetben, ami azért jó, mert nem 
kell elmenni a különféle szol-
gáltatások eléréséért a kerület 
más részeibe a gyerekekkel és 
az idősekkel sem.

ÚJABB TERVEK
Csak ebben a körzetben az el-
múlt kilenc esztendőben több 
mint harminc kilométer hosszú 
járda épült, teljes lett a csator-
názottság, a ferihegyi részen ta-
lálható földutakat felszámolták, 
mindegyik utca szilárd burko-
latot kapott. A járdafelújítási 
program idén is folytatódott, 
és a végéhez közeledik a kerület 
északi részének egyik fő közle-
kedési útvonalát jelentő Csévé-
ző út teljes átépítése.

Dömötör István a követ-
kező önkormányzati ciklust 
érintő tervek közül kiemelte 
a Vajk-sziget Általános Iskola 
felújítását, amihez az energe-
tikai tervek már megvannak, 
valamint a Ferihegyi repülőtér-
re vezető út rekonstrukcióját, 
amellyel kapcsolatban a kerület 
vezetése mindenképpen szeret-
né elérni, hogy az Attila utcánál 
egy új felüljáró épüljön, átívelve 
a kerületrészt elválasztó útpá-
lyát és ezáltal megkönnyítve a 
közösségi közlekedés, így a vas-
út és a 36-os autóbusz elérését 
is. Az átjáró egyben akadály-
mentes és kerékpáros is lenne.

FOGÉKONYAK  
A JÓRA 
Az alpolgármester szerint a 
környezetvédelemnek tovább-
ra is kiemelt szerepet kell kap-
nia a kerület életében. 

– Talán arra vagyok a leg-
büszkébb, hogy a XVIII. ke-
rületi emberek nagyon fogé-
konyak a környezetvédelmi 
kérdésekre, és óriási számban 
csatlakoznak azokhoz az ak-
ciókhoz, amelyeket évről évre 
meghirdetünk. Így a kerület 
ökológiai lábnyomát is jelen-
tősen sikerült mérsékelnünk 
az elmúlt években. 

AZ ERDŐK 
VÉDELME
Az alpolgármester semmi-
képpen nem állna meg ezzel a 
munkával, mert – mint hang-
súlyozta – nem kell várni a 
globális megoldásokra, hanem 
tegyük meg magunk, amit tu-
dunk. Ha lehet, akkor kom-
posztáljunk, próbáljuk meg 
helyben kezelni a keletkező 
hulladékot, hiszen a szállítással 
is terheljük a környezetet.

– A másik nagy büszkeségem 
az Erdőgondnokság létrehozása és 
működtetése. Nagyon sok jó visz-
szajelzést kaptunk, és ez a döntés 
teljes mértékben beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeinket. Az egyik 
legjellemzőbb mérőszáma az el-
múlt három évi tevékenységüknek 
az, hogy azóta kétszáz köbméter-
nyi szemetet hordtak ki a kerület 
erdeiből, és azzal, hogy lezárták az 
autók elől a behajtási utakat, to-
vábbi jelentős mennyiségű szemét 
illegális lerakásától mentették meg 
az erdeinket. Emellett faültetéssel, 
madárodú-telepítéssel, állatmen-
téssel, erdővédelmi munkákkal is 
segítik az erdészeket – tudtuk meg 
az alpolgármestertől. 

– Ugyanakkor létezik a repü-
lőgépek okozta zaj- és környezeti 
terhelésből eredő probléma is 
– tette hozzá Dömötör István –, 
amiről ugyancsak beszélni kell. 
Ahogy eddig, ezután is mindent 
megtesz a kerület vezetése azért, 
hogy csökkenjenek a repülőtér 
közelségéből eredő problémák, 
amiben részeredményeket tavaly 
augusztus óta sikerült elérni, még 
ha ezt sokan vitatják is. Ilyen a 
hátszélkomponens duplájára 
emelése, az éjszakai repülés kor-
látozása vagy a pályairányok ará-
nyosabb használata. Ugyanilyen 
kitartással előbb-utóbb további 
eredményei is lesznek ezeknek az 
erőfeszítéseknek. 

�Dömötör István képviselői körzetéhez nemcsak Erzsébet- és Bélate-
lep tartozik hozzá, hanem Ferihegy és Szemeretelep egy része is, ami 
sokrétűvé teszi a kerület e részének képviseletét. 

VÁROSKÉP I BUDAPEST, XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC–PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN KÖZÉLETI LAPJA
Megjelenik kéthetente 46 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 292-3233 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Lépő András tervezőszerkesztő 
n Munkatársak: Bodzay Zoltán, Fülep Erzsébet, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Róth Ferenc, Temesi László 

n Fotó: Ványi Ákos
n Nyomtatás: Lapcom Zrt. n Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. 
A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy a Városképre 
hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes hozzájárulása 

nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

AMI CSAK MEGÚJULHATOTT, 
MEGÚJULT 

Dömötör István: Egyszerű dolgok miatt szeretek itt élni

Jó közösség – megtartó erő
Dömötör István elmondta: az Erdőgondnokság tevékeny-
sége is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a kerületiek, 
ezen belül a körzetében lakók nagy része szeret Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén élni. 

– Magam is ilyen egyszerűen megfogalmazható dolgok miatt 
szeretek itt, a kerület északi részén élni. Arra pedig külön büsz-
ke vagyok, hogy bátran mernek hozzám fordulni a lakótársaim.

Újabb elemmel bővül a Dobozi, 
a Kiss István és a Bókay Árpád 
utca találkozásában található 
játszótér, népszerű nevén a Bó-
kay-gödör.

– A környék közkedvelt 
játszóteréről van szó, ame-
lyen már korábban is volt 
egy ingyenesen használha-
tó multifunkciós sportpálya 
– magyarázta Tóth Kálmán, 
a Bókaytelep önkormányza-
ti képviselője, aki kezdemé-
nyezője volt a park moder-
nizálásnak. – Az aszfaltpálya 
napjainkra elöregedett, feltö-
redezett, így észszerűnek tűnt 
egy korszerű pályát építeni he-
lyette. Ezzel kezdődött.

A PÁLYÁNÁL 
TÖBBET AKARTAK
Az önkormányzat a Magyar 
Kézilabda Szövetség pályázatán 
szerzett forrást a pálya moderni-
zálására, ám nem állt meg annál. 
A terület világítást kapott – ez 
fontos volt, hiszen így esténként 
is használhatók a sporteszközök, 
ráadásul a környék biztonságát 
is szolgálja. Emellett felfrissítet-
ték a növényzetet, por- és zaj-
fogó bokrokat, fákat ültettek ki, 
most pedig megnyílt a fitnesz-
park is. Erre egy másik pályázat 
útján szerzett forrást az önkor-
mányzat. 

– A felújítássorozat szük-
ségességét bizonyítja, hogy 
a terveket a szakbizottságok 
tagjai egyöntetűen támogatták 
annak idején – mondta Tóth 
Kálmán. 

EGYÜTT 
TERVEZTEK
Mivel a Bókay-gödör a környék fon-
tos sport- és szabadidős létesítmé-
nye, amelyet bárki ingyen használ-
hat, és jó időben itt tartják a Bókay 
iskola diákjainak testnevelésóráit is, 
sokat számított az önkormányzat-
nak az itt élők véleménye.

– A tervezés és a kivitelezés 
során mindvégig számításba vet-
tük a lakossági igényeket. A leg-
több kérés arra irányult, hogy a 
park működése ne zavarja a kör-
nyéken élőket. Az eszközök meg-
felelő elhelyezésével meg tudtuk 
oldani, hogy a játék, a sport ne 
legyen zavaró, a rendőrséggel 
együttműködve pedig azt is el 
tudjuk érni, hogy a „gödör” kör-
nyékén éjjel is nyugalom legyen.

Kerékgyártó György

SPORTOSAK LETTEK A JÁTSZÓTEREK 
Több generáció töltötte együtt a Gyerekzsivaj-délutánokat 

GÖDÖRBŐL TÖBBFUNKCIÓS SZABADIDŐPARK
Számos mozgásformát kínál a Bókaytelep népszerű pihenőhelye

BODZAY ZOLTÁN 

A gyerekeknek vidám műsoros 
délután keretében átadott ját-
szóterek egyike a Lakatos út és 
a Nefelejcs utca sarkán, a másik 
a Kandó téren, a harmadik az 
Alacskai úton található.

NEHÉZ VÁLASZTÁS
A Lakatos út és a Nefelejcs utca 
kereszteződésében található 
park a szokásosnál is több láto-
gatót fogadott szeptember 20-án, 
amikor az új vagy felújított ját-
szóeszközöket vehették birtokba 
a környéken lakó gyerekek.

A gyerekeket és szüleiket 
Ughy Attila köszöntötte, aki a 
jó időre való tekintettel azt ta-
nácsolta a közönségnek, hogy 
használják ki az ilyen alkalma-
kat, amikor még nyárias viszo-

nyok között élvezhetik a felújí-
tott játszóteret. A polgármester 
egyben jó szórakozást kívánt a 
gyerekműsorhoz. 

Programokban nem is volt 
hiány, mert amint azt Ricsó-
ka-Müller Gyöngyi, az átadások 
szervezője felsorolta, a gyerekek 
csak néztek a szüleikre, hogy a 
sok érdekesség közül melyiket is 
válasszák. Aztán a színpad von-
zása döntötte el a kérdést, hiszen 
azonnal elkezdődött a Szelebur-
di Színház előadása, amelynek 
szereplői csaknem egy órára le-
kötötték a nézősereget.

KICSIK ÉS 
FELNŐTTEK
A játszótérre kilátogató gyere-
keket, szülőket és nagyszülőket 
a továbbiakban is érdekes prog-

ramok várták, hiszen mind a 
kisebb, mind a nagyobb gyere-
kekhez szólt Kozma Zsuzsanna 
Fittmóka-programja, volt nép-
tánc, felfújható csúszda és ug-
rálóvár, kézműves foglalkozás, 
és rendőrségi szimulátorral is 
lehetett játszani. Ezen a napon 
a Gyerekzsivaj program újdon-
ságaként Kovácsovics Fruzsina 
adott gyerekkoncertet. A szü-
lők és a nagyszülők eközben a 
kerületi egészségügyi szolgálat 
sátrában különféle szűrővizsgá-
latokon vehettek részt. 

Ricsóka-Müller Gyöngyi el-
mondta, hogy többek között egy 
fészekhintával lett gazdagabb 
a játszótér, s az annak közpon-
ti helyén található kombinált 
játszóeszközt is megújították 
az utóbbi hetekben, valamint 
új esési teret kapott a kötélhin-

ta, több szemétgyűjtőt és padot 
helyeztek el a parkban, s eltávo-
lítottak egy beteg fát, amely da-
rázsfészekkel volt tele. Tavaszra 
a tervek szerint megújítják a ho-
mokozót is, ami fölé napvitorlát 
helyeznek.

HÁROM 
GENERÁCIÓ
Hasonlóan nagyszerű élmény-
ben lehetett részük a kerületi 
családoknak, ha szeptember 27-
én kilátogattak a Kandó téren 
felújított játszótér átadására. 

A már megszokott gyerek-
színházi előadások mellett fel-
lépett a Kandó Téri Általános 
Iskola néptánccsoportja, amely 
a műsorába bevonta a közönsé-
get is, a Fővárosi Önkormányzat 
Alacskai Úti Idősek Otthonának 
énekkara pedig három dallal és 
egy ráadással örvendeztette meg 
a közönséget. 

Ezen a játszótéren elké-
szült egy teljesen új kötélpálya, 
amelynél az első napon annyian 

voltak, hogy sorba kellett állniuk 
a gyerekeknek, valamint új kom-
binált mászókával, csúszdával 
és függeszkedő játékeszközzel is 
gazdagodott a tér. 

A játszótér közvetlen szom-
szédságában a felnőttek birto-
kukba vehették az ugyancsak 
most elkészült fitneszparkot, és 
egészségügyi szűrővizsgálatokon 
is részt vehettek. Az idősek ott-
honának lakóival együtt – akik 
igen jól érezték magukat a fiata-
lok között a rendezvényen – leg-
alább három generáció képvisel-
tette magát az átadóeseményen.

ÖRÖMMEL NÉZTÉK
Az Alacskai úti játszótér frissen 

felújított játszóeszközeit szep-
tember 29-én próbálhatták ki 
először a gyerekek. A családi 
eseményen részt vett Ughy At-
tila polgármester, Lévai István 
Zoltán alpolgármester és Csabafi 
Róbert képviselő, akik örömmel 
nézték, ahogy a gyerekek pilla-
natok alatt birtokukba vették a 
játékokat, a hintákat, a mászóká-
kat, a csúszdákat, és hogy milyen 
jól szórakoznak az ilyen rendez-
vényeken már megszokott előa-
dásokon és játékos próbákon.

A Gyerekzsivaj program ok-
tóber első hétvégéjén, 4-én a 
Bókay-gödör játszóterén foly-
tatódik, majd október 5-én a 
Kossuth téren egy nagyszabású 
rendezvénnyel zárul.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Átadás előtt a Bókay-gödör fitneszparkja, így hamarosan már egy komplex sport- és szaba-
didős létesítmény várja a Bókaytelep kikapcsolódni vágyó lakosait.

�Az önkormányzat által idén elindított Gyerekzsivaj játszótér-felújítási 
program újabb állomásaiként szeptember végén ismét három újjá-
született játszóteret adtak át a gyerekeknek.

Dömötör István úgy érzi, hogy a kerület ökológiai lábnyomát is sikerült mérsékelni

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

Fidesz–KDNP, 06-20-975-2749
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 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.

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, 06-70-526-2711
Minden hónap utolsó péntekén
16–18 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

KASSAI DÁNIEL

Független, 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.

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu és 
a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as 
telefonszámon van lehetőség.

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

PESTSZENTIMREI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

1188 Nemes u. 14.
Tel: 290-8493, 297-5619)
Ügyfélfogadás: H.: 10-18, 

K.: 8-16, Sz.: 8-18, Cs.: 8-16, 
P.: 7-12

Pestszentimrei referensi 
iroda

Tel: 294-1685
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat
(www.bp18.hu)

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

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

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

Szülők és gyerekek együtt

Dámsa József elmondta, hogy az Alacskai lakótelepen játszóeszközök 
korábbi állapotát össze sem lehet hasonlítani a mostanival, de 2010 
után fokozatosan megújult a terület. Időközben a környéken örven-
detesen növekedett a gyereklétszám is, amivel lépést kellett tartani. 
A körzet önkormányzati képviselője hozzátette: külön öröm, hogy itt 
a szülők is megtalálják a lehetőséget a sportolásra, hiszen a közelben 
most elkészült fitneszparkok kiváló lehetőséget nyújtanak ehhez.



4 5

VÁROSKÉP p 2019. október 1. XXVIII. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu VÁROSKÉP p 2019. október 1. XXVIII. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Frissen préselt gyümölcslevet is adnak majd a burgonya mellé KÖZÉLET Modernebb lesz a Havanna-hetivásár, de marad a régi hangulat FEJLESZTÉS

Nemcsak kerületi sajátosság, ha-
nem városszerte általános problé-
ma, hogy a hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadékot az utcai 
víznyelők nem tudják azonnal el-
vezetni, ezért kisebb-nagyobb el-
öntések keletkeznek. A lejtős terü-
leteken ez a jelenség még nagyobb 
problémát okozhat, mert a mélyen 
fekvő területre zúdul a csapadék-
víz. Ez adódhat a víznyelők eltö-
mődéséből vagy például abból is, 
hogy az elvezető rendszereket nem 
akkora kapacitásra tervezték, mint 
amennyi eső egy ilyen zivatar ese-
tén hirtelen lehullik. Ricsóka-Mül-
ler Gyöngyi tájékoztatása szerint 
az ilyen nagy esőzések esetén a 
kerület közterületein összegyűlt 

csapadékvizet a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. szakemberei 
az új ügyeleti rendszer felállításával 
24 órán belül elvezetik vagy elszál-
lítják. A társaság szóvivője azt is 
elmondta, hogy a gyorsan moz-
gatható csapat lehető leghamarabbi 
bevetésével hatékonyabb kárelhárí-
tásra számíthatnak a kerületiek.

– A csapadékvíz által okozott 
károk és akadályok elhárítása ko-
rábban is a mi feladataink közé 
tartozott, de most az ügyelet fel-
állításával szervezettebbé tettük. 
Amennyiben sok víz gyűlik össze 
az utakon, vízgyűjtőkben, árkok-
ban, különböző közterületeken, a 
lakosok értesíthetnek bennünket, 
s a helyszínre sietve megszüntet-

jük az elöntést – tette hozzá Ricsó-
ka-Müller Gyöngyi. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
bizonyos pontjain a jelentős eső-
zések következtében rengeteg víz 
gyűlik össze, akadályozva ezzel a 
közlekedést vagy a környék lakó-
inak mindennapi életét. 

A kerület városüzemeltetési 
feladatait ellátó Városgazda Zrt. 
fontosnak tartja az ilyen típusú 
problémák mihamarabbi orvos-
lását, ezért állította fel a csapadék-
víz- kárelhárító ügyeletet. Ilyen 
esetben a +36-1-297-0799-es köz-
ponti ügyfélszolgálati telefonszá-
mon hívható segítség.

A Városgazda azokat a he-
lyeket kezeli elsőbbséggel, ahol 
a legégetőbb a helyzet. Ha nin-
csenek bejelentések, akkor a 
társaság mélyépítési osztályának 
döntése alapján keresik fel a már 
ismert problémás pontokat. Két 
szivattyú áll a rendelkezésükre, 
illetve még négy szippantóautót 
tudnak mozgósítani rendkívüli 
esőzéseknél. 

A Városgazda szakemberei 
csak a közterületekre vonulnak ki, 
magánterületeken – társas- és ma-
gánházaknál, illetve udvarokon és 
pincékben – nem áll módjukban 
elhárítani a károkat.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

B. Z.

MI SZŰRHETŐ LE A SZABOLCSI ALMÁBÓL  
ÉS EGY ZARÁNDOKÚTBÓL?

A harmadik generációs családi gazdaság már több lábon állva fejlődik

A KÖZTERÜLETEKEN TUD 
SEGÍTENI AZ ÚJ ÜGYELET

BODZAY ZOLTÁN 

– Gyakran lehet hallani és olvasni 
a szabolcsi almáról. Hol azért, mert 
jó a termés, hol azért, mert valami-
ért nem az. Idén milyen várható?
– A mezőgazdaság kiszámítha-
tatlan műfaj. Minden év más, 

mindegyiknek megvan a szépsé-
ge. A fa évgyűrűihez tudnám ha-
sonlítani, amelyek mindegyike 
megmutatja, hogy milyen volt az 
adott év. Hol nagyobbat nő, hol 
kisebbet, s ugyanez működik a 
mezőgazdaságban és az almater-
més esetében is. Mindezt az idei 

évre vetítve azt tudom mondani, 
hogy bár tavasszal jelentős ká-
rok, köztük fagykárok is voltak, 
jó technológiával biztos termés-
re lehet számítani. 
– Mekkora gazdaságot irányít?
– Családi gazdaságunk mintegy 
fél évszázados múltra tekint visz-

sza. Harmadik generációs gaz-
daságról beszélhetünk, amelyet 
a nagyszüleim alapítottak, aztán 
a szüleim folytatták, majd 2013-
ban én vettem át. Ekkor úgy 
döntöttünk, hogy nemcsak maga 
a nyersanyag, az alma megter-
melése lesz a fő profil, hanem a 
feldolgozás irányába is fejlődünk. 
Lényegében a több lábon állás-
ról döntöttünk, hogy ne legyünk 
annyira kiszolgáltatva a körül-
ményeknek. Tavaly sikerült lét-
rehozni a feldolgozórészlegünket, 
így már frissen préselt gyümölcs-
levek gyártásával is foglalkozunk. 
Saját alapanyagunkból, almából, 
meggyből, céklából, barackból 
gyártjuk a termékeinket. Ehhez 
almaterületből 34, meggyből 
mintegy 6, barackból 3, céklából 
1 hektár áll rendelkezésünkre. A 
feldolgozónk havonta 150 ezer 
liter gyümölcslé előállítására ké-
pes. A termesztésben és a gyár-
tásban különféle minőségbizto-
sítási rendszereket alkalmazunk. 
– Mi a véleménye a hazai gyü-
mölcsfogyasztásról és a hazai ter-
melők kínálatáról?
– A gyümölcsfogyasztásban javu-
ló a trend, amit az egyre több tu-
datos vásárló megjelenése mutat, 
akik keresik a hazai termékeket és 
minőséget. A szabolcsi alma iga-
zából már egy brand, ha azonban 
nemcsak az alma fogyasztására 
gondolok, hanem a frissen préselt 
gyümölcslére is, akkor van hova 

fejlődni. Ennek ugyanis teljesen 
más a technológiája, mint egy sű-
rítményből készített gyümölcslé-
nek. Kíméletes úton, úgy állítjuk 
elő ezeket a termékeket, hogy sok-
kal több vitamint tartalmaznak, 
és nincs bennük tartósítószer. A 
vásárlók még nem mindig tud-
ják, hogy mi a különbség például 
a frissen készült almalé és a sű-
rítményből készített között. Erre 
tanítani kell őket, hogy tudják, a 
frissen préselt gyümölcslé egész-
ségesebb. A felnövekvő generá-
ciónál kell egy szemléletváltás, 
amihez tökéletesek az olyan pro-
jektek, mint például az iskolagyü-
mölcs-program, amelynek alapján 
a gyerekek gyümölcsöket, zöldsé-
geket, frissen préselt gyümölcsle-
veket kapnak. Mi is mintegy 7500 
gyermeknek szállítunk hetente 
almalevet és más saját termékeket.
– Angol nyelvű felirat is látható 
az almalevükön.  Ezek szerint a 
nemzetközi piacra is termelnek?
– Két célunk van. Az egyik szerint a 
helyi piacokat kívánjuk erősíteni, de 
az alapanyag mennyisége és a kapa-

citás révén exportra is gondolnunk 
kell. Eddig Olaszországba és Romá-
niába szállítottunk, s most tárgya-
lunk az arab világ képviselőivel is. 
– Hogyan került kapcsolatba 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzatával?
– Talán annak is köszönhető az 
önkormányzat bizalma, hogy egy 
olyan családi vállalkozást láttak 
meg bennünk, amely nem olyan 
nagy, mint a multinacionális cé-
gek, de mégis minőségi terméket 
tud kínálni. Megtisztelő, hogy a 
jó minőségű szabolcsi almából 
készült gyümölcslével családi 
gazdaságunk is hozzájárulhat a 
XVIII. kerületi önkormányzat 
időseket szolgáló akciójához.
– Még mindig ízesebb a hazai 
alma a távolról behozottaknál?
– A hazai, és különösen a szabol-
csi alma, a savtartalmában és a 
cukortartalmában is sokkal jobb 
ízvilágú, mint például a lengyel. 
Nem véletlenül viszik a magyar 
almát Lengyelországba vagy Tö-
rökországba feljavítani az ottani 
sűrítményeket.

Zarándokúton

– Idén részt vett az El Camino zarándokúton. Megváltoztatja 
az embert egy ilyen út? 

– Nem azt mondanám, hogy megváltoztatja, hanem ad egy 
pluszt, egy újabb rálátást, újabb szemléletmódot, ahonnan nézni 
lehet a világot. Az El Camino olyan, mint az élet. Van benne 
monotonitás, szenvedés, öröm és boldogság. Ezek összessé-
ge adja ki a végén a leszűrhető eredményt. Én a barátnőmmel 
indultam el, s az út végén megkértem a kezét. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. az elöntések elhárítása érdekében 
létrehozott egy csapadékvíz-kárelhárító 

ügyeletet, amely 24 órán belül megszünteti a 
csapadékvíz okozta károkat.

�A kerületben élő nyugdíjaskorúak bizonyára számon tartják, hogy az 
önkormányzat húsvéti és karácsonyi csomagja mellett ilyenkor, ősszel 
15 kilogramm burgonyát is kapnak. Október 8–9-én újdonságként a 

burgonya mellett szintén őstermelőtől származó almalevet is átvehetnek 
majd a 65 év fölöttiek. A gyümölcslé termelőjét, Linczenbold Mátét csalá-
di gazdaságukról, a szabolcsi almáról és önmagáról kérdeztük.

Ma már nem úgy gondolunk a 
lakótelepekre, mint korábban. A 
hetvenes–nyolcvanas évek köz-
beszédében még úgy emlegették 
az ilyen lakókörnyezetet, mint 
szürke, sivár betondzsungelt, pe-
dig ez már akkor sem volt jogos. 
A lakótelepeken valójában épp-
úgy egy-egy közösség él, mint 
máshol, de az azért igaz: a közös-
ség életminőségére erős hatással 
van a környezet.

LEGYEN MÁS!
A Havanna-lakótelep rengeteget 
változott az elmúlt nyolc évben: 
színesedett, az épületek ener-
getikai korszerűsítésen estek át, 
megújultak az intézmények, és 
új közösségi terek jöttek létre. Az 
önkormányzat gyakran hangsú-
lyozott célja, hogy „újratöltse” a 
lakótelep fogalmát, más értelmet 
adjon annak.

– Az önkormányzat a Tér_
Köz pályázaton nyert anyagi 
forrást a Havanna-hetivásár 

megújítására – mondta Ughy 
Attila polgármester a szep-
tember 28-án délelőtt a vásár 
forgatagában rendezett ün-
nepségen, amelyen a gyere-
kek számára kiírt rajzpályá-
zat eredményeit hirdették ki. 
– Biztosan önöknek is feltűnt 
már, hogy a rendelkezésre 
álló eszközökkel a lakótele-
pet szeretnénk újragondolni. 
A hetivásár például nemcsak 
egy vásártér, hanem közösségi 
pont is, ahol új ismeretségeket 
lehet kötni vagy a meglévőket 
ápolni.

RAJZOKON  
A VÁSÁR
A piac közösségi jellegére 
igyekezett felhívni a figyelmet 
maga a díjátadó is. A törté-
nelem során a piacok mindig 
teret adtak kulturális esemé-
nyeknek is, miért lenne más a 
Havanna-lakótelep vására? Az 
önkormányzat óvodások és ál-

talános iskolások számára ab-
ból a célból írt ki rajzpályáza-
tot, hogy mutassák be, hogyan 
piacozik a család. Az elkészült 
munkákat a piacon rendezett 

kiállításon mutatták be, szep-
tember 28-án pedig átadták a 
legjobbaknak járó díjakat: az 
ügyes rajzolók a piac kínálatá-
ból kaptak válogatást. 

NE SZÁLLJANAK EL AZ ÁRAK!
Új központ jön létre a lakótelepen

LAKÓTELEP ÚJRATÖLTVE
A piac nemcsak vásártér: közösségi pont is

Nehéz volna nem észrevenni, mi-
lyen látványosan változik a Havan-
na-lakótelep. Egymást érik a külön-
böző fejlesztések a valaha nehezebb 
időket is megélt kerületrészben. 

– Játszótereket újított fel az ön-
kormányzat, például a Csontváry 
és a Havanna utcában – emlékez-
tetett Havasi Zoltán, a Havannát 
is magába foglaló választási körzet 
önkormányzati képviselője. – Több 
intézmény is modernebb lett, a 
Csontváry iskola udvara műfüves 

pályát kapott, ahogyan a Pitypang 
és a Robogó óvodáé is. 

A képviselő felidézte, hogy az 
önkormányzat csinosította a zöld-
felületeket, a kutyafuttatókat, és 
sportparkokat hozott létre, legutóbb 
a Csontváry utca 50. számú háznál.

A FORMA ÚJ, A 
HANGULAT A RÉGI
A lakótelep újabb fejlesztése-
inek sorában kiemelkedőnek 

számít a Havanna-hetivásár te-
rületének megújítása, amelyre 
az önkormányzat 2016-ban a 
Tér_Köz pályázaton nyert for-
rást. Az eddig fedetlen vásártér 
helyén az év végére részben fe-
dett, tehát az esőtől és az erős 
napfénytől eladót és vásárlót 
egyaránt védő tér jön létre új 
burkolattal, korszerű háttér-inf-
rastruktúrával.

– A cél az, hogy a piac megfelel-
jen a kor elvárásainak, de megma-

radjon a megszokott hangulat, és az 
árak se szabaduljanak el az átadás 
után – mondta Havasi Zoltán. 

A képviselő elárulta, hogy az 
önkormányzat nem tervezi a bérleti 
díjak emelését. 

Egy piac mindig közösségi tér is. 
Az önkormányzat szeretne „ráerő-
síteni” erre, kimondott szándéka, 
hogy a vásártér része legyen annak 
a közösségi-kulturális téregyüttes-
nek, amelyet a Kondor Béla Közös-
ségi Ház és a piaccal párhuzamosan 
megújuló Kondor Béla sétány alkot.

– Ez az összekapcsolás tulaj-
donképpen már meg is kezdő-
dött, hiszen szeptember végén 
itt állították ki az önkormányzat 
által kiírt gyermekrajz-pályázat 

legsikeresebb alkotásait, ame-
lyek azt mutatják be, milyennek 
képzelik a fiatalok a jó piacot.

ÉV VÉGÉRE ÚJ 
VÁSÁRTÉR
A munkálatok várhatóan az év vé-
gére érnek véget. Információink 
szerint szeptember végén, október 
elején az északi épületrész már szer-
kezetkész volt, és a kivitelezők felké-

szültek a belső falak vakolására és a 
belsőépítés megkezdésére. Áll már 
a déli épület tartószerkezete, kiépí-

tették a belső elektromos hálózatot 
és a külső csatornahálózatot. Meg-
kezdődött a parkoló kialakítása, és a 
Baross utca felől elkészültek a beton 
útszegélyek. A Kondor Béla sétány 
és a piac együttes megújításával kor-
szerű és tetszetős központ jön létre a 
Havanna-lakótelepen.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Hogyan piacozik a család? Erre a kérdésre válaszoltak az önkormányzat által általános iskolá-
sok és óvodások számára kiírt pályázatra beérkezett rajzok. A művekből – mivel fő témájuk a 
Havanna-hetivásár volt – egy új lakótelepkép bontakozik ki. A pályázat díjait szeptember 28-án 

adták át.

�A Havanna-lakótelepen élők kedvelt kereskedelmi és közösségi 
pontja a Havanna-hetivásár. Az önkormányzat célja az, hogy az év 
végére, amikor a vásártér egészében megújul, lényegében ugyanígy 

maradjon, de a kor igényeinek megfelelő környezetet kínáljon vásárlónak 
és eladónak egyaránt.

„A Kondor Béla sétány és a piac 
együttes megújításával korszerű és tet-
szetős központ jön létre a Havanna-la-
kótelepen."

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György
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VÁROSKÉP 

A Polgárok Házában Kucsák 
László köszöntötte a megjelen-
teket, akik között nemcsak ke-
rületiek és szomszédos települé-
sekről érkezők voltak, hanem a 
távolabbi Bag község polgármes-
terjelölteje is megjelent.

Kucsák László sorsdöntő jelen-
tőségűnek nevezte az előttünk álló 
október 13-i választást. Kiemelte: 
mind országosan, mind Buda-

pesten és itt, a XVIII. kerületben 
is fontos lesz a választás, amelyen 
megannyi független jelölt mellett 
a legnagyobb számban a Fidesz–
KDNP jelöltjei szállnak ringbe. 
A miniszteri biztos emlékeztetett 
arra, hogy milyen nehéz helyzet-
ben volt a kerület 2010-ben, ami-
kor a pártszövetséghez tartozók 
átvették az irányítását.

– Sokan elfelejtették már, hogy 
Pestszentlőrinc-Pest szent imrétől 
csaknem 12 milliárd forintos 

adósságot vállalt át a kormány, 
amit a szocialista elődök néhány 
esztendő alatt halmoztak fel. Az 
eladósodott kerületet a kormány 
szerepvállalásának köszönhetően 
sikerült 2010 után konszolidálni, 
majd újra fejlődő pályára állíta-
ni. Akik csak erre az egy tényre 
gondolnak, és fontos számukra a 
kerület sorsa, további fejlődése, jó 
szívvel nem tehetnek mást, mint 
hogy a polgármester-választáskor 
és mind a 14 választási körzetben 

a Fidesz–KDNP jelöltjeire sza-
vaznak – mondta Kucsák László. 

IDE KÖLTÖZNEK
Ughy Attila elsősorban a kerület 
jobbá tételében elért eredmé-
nyekről tájékoztatta a fórum kö-
zönségét, ezzel együtt azonban az 
ellenzéki koalíció összetételével 
kapcsolatos aggodalmait is meg-
fogalmazta. Többek között egy ob-
jektív mérőszámokon alapuló pél-

dával igazolta, hogy a kormányzat, 
a főváros és a kerület együttműkö-
désével mi mindent lehetett létre-
hozni ebben az évtizedben.

A polgármester emlékeztette a kö-
zönséget a Forbes magazin 2018-ban 
készített felmérésére, amely többek 
között a fővárosi kerületek elvándor-
lási egyenlegét, vagyis azt vizsgálta, 
hogy az egyes kerületekben milyen 
volt a ki- és a beköltözések aránya. 
A kerületek, a Közép-magyarországi 
régió és a megyei jogú városok szint-
jén Pestszentlőrinc-Pestszentimre a 
legpozitívabb eredményt kapta. A 
XVIII. kerületből költöztek el a leg-
kevesebben ahhoz képest, ahányan 
itt vásároltak ingatlant. 

GENERÁCIÓK 
EGYÜTT
– Ha az ellenzék állítását nézzük, 
amely szerint itt minden nagyon 
rossz, akkor vajon miért jönnek 
a kerületbe annyian szívesen 
lakni? Ha az eddig elért ered-
ményeinkre tekintünk, van mit 
féltenünk, van miért aggódnunk 
– mondta Ughy Attila.

A polgármester a GKI Gazda-
ságkutató Zrt. adataira hivatkozva 
elmondta, hogy a kerületben a vál-
ságból való kilábalás óta vásárlóe-
rő-paritáson számítva több mint 
80 százalékos volt a növekedés, ami 
azt jelenti, hogy azok az emberek, 
akik ideköltöztek, jobban is élnek. 
Továbbá hogy azért jó Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén élni, mert 
az emberek megtapasztalhatják a 
generációkon átívelő együttműkö-
dést. Ha valaki ideköltözik, és há-
zasságot köt, rögtön egy olyan kár-
tyát kap, amellyel meghatározott 
ideig ingyen látogathatja a sport- és 
a kulturális intézményeket. 

Azokat, akiknek gyermekük 
születik, babaváró csomaggal kö-
szönti az önkormányzat. Attól 

kezdve, hogy a gyermek elkezdi 
az iskolát, 14 éves koráig ingyenes 
füzetcsomagot kap minden tan-
évkezdéskor. Az önkormányzat 
támogatja az iskolások határon túli 
látogatásait és a különféle táborokat 
is. Az idősebbek ingyen látogathat-
ják a Nyugdíjas Akadémiát, ahova 
ebben az évben több mint nyolc-
százan jelentkeztek. 

– Mindezekből is kitűnik, hogy 
családbarát közösséget épít az ön-
kormányzat, amit tovább kíván foly-
tatni, és ehhez kéri a kerületiek tá-
mogatását – tette hozzá Ughy Attila.

JÖVŐ ÉS 
BIZTONSÁG
Kontrát Károly Nekünk Magyar-
ország az első! című előadásában 
hangsúlyozta, hogy szemben az 
ellenzék törekvéseivel, a jelenlegi 
választás nem pártok és a kormány 
megbuktatásáról szól, hanem ki-
nek-kinek a lakóhelyi környeze-
téről. A belügyminisztériumi ál-
lamtitkár hozzátette: a kerületiek 
számára Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre jövőjéről és arról szól a sza-
vazás, hogy milyen környezetben 
kívánnak élni, milyen további fej-
lesztéseket szeretnének látni az el-
következő években a lakóhelyükön.

Kontrát Károly beszélt a kor-
mány családtámogatási program-
jairól, az önkormányzatok anyagi 
helyzetének javulásáról és a min-
dennapi élet nagyobb biztonsá-
gáról is, amelyekről szerinte az 
elmúlt csaknem egy évtizedben 
a XVIII. kerületiek is mind több 
tapasztalatot szerezhettek. 

– Egy lehetőségekkel teli, felí-
velő korszak elején vagyunk, de 
a programok továbbvitele érde-
kében mindenki támogatására 
szükség van ahhoz, hogy helyben, 
a kerületekben is tovább folyta-
tódjanak az elkezdett fejlesztések.

Fórumot szervezett a Polgárok Házában a Fidesz–KDNP-pártszövetségEgy játékos hely, ahol a gyerekek megtanulhatják a közlekedési szabályokatFEJLESZTÉSEK KÖZÉLET

Hazánkban jogszabály írja elő, 
hogy minden gyermek intézmé-
nyes nevelés-oktatásban teljesít-
se a tankötelezettségét, aminek 
biztosítása a szülő kötelessége. A 
nevelési kötelezettség az óvodá-
ban, a tankötelezettség az általá-
nos iskolában, középiskolában, 
fejlesztő nevelés-oktatásban vagy 
a Köznevelési és Szakképzési 
Hídprogram keretében teljesít-
hető. A tankötelezettség annak a 
tanévnek a végéig tart, amelyben 
a tanuló betölti a 16. életévét. Ez 
azt jelenti, hogy az általános isko-
la befejezése után a gyermek kö-

teles továbbtanulni. A 
sajátos nevelési igényű 
tanuló tankötelezettsé-
ge meghosszabbítható 
annak a tanítási évnek 
a végéig, amelyben a 
23. életévét betölti. 

Magyarországon 
a tankötelezetteket a 
járási hivatalok tart-
ják nyilván, és ezek 
ellenőrzik a tanköte-
lezettség teljesítését is. 

A súlyosan vagy halmozottan fo-
gyatékos gyermekek szülei szá-
mára előírja a jogszabály, hogy a 
gyermekük a fejlődését biztosító 
nevelés-oktatásban vegyen részt. 
Az ő vonatkozásukban szintén a 
járási hivatal felügyeli a szakértői 
vizsgálatokon való megjelenést. 

A XVIII. kerületben a most 
megkezdett tanévre 929 gyer-
meket írattak be a szüleik óvo-
dába, a kerületi általános isko-
lákban pedig 911 tanköteles 
korba lépett nebulót írattak be 
az első osztályba. Fontos, hogy 
a szülők kellő odafigyeléssel 

kövessék nyomon gyermekeik 
tanulmányait és a tankötele-
zettségre vonatkozó szabályo-
kat, hiszen nemcsak a beirat-
kozás elmulasztásából, hanem 
a kelleténél több igazolatlan 
órából is könnyen adódhatnak 
kellemetlenségek.  A tanuló 
igazolatlan hiányzásainak szá-
ma ugyanis az adott tanévben 
nem haladhatja meg a 30 órát, 
az óvodában pedig a 11 napot. 
Amennyiben a hiányzások szá-
ma meghaladja a jogszabályban 
előírtat, a tanintézmény (óvoda 
vagy iskola) hivatalból köteles 
eljárást kezdeményezni a járási 
hivatalnál a szülőkkel szemben. 
Ezért fontos, hogy a szülők fo-
lyamatos kapcsolatot tartsanak 
a nevelést, oktatást végző intéz-
ménnyel, és kellő odafigyeléssel 
dokumentálják a gyermekeik 
hiányzását igazoló szülői vagy 
orvosi igazolásokat.  Célszerű 
nyomon követni azt is, hogy a 
gyermekek a hiányzásról szóló 
igazolásokat valóban bemutat-
ták-e az osztályfőnöknek. 

A többek között a Kapocs Ma-
gyar–Angol Két Tannyelvű Ál-
talános Iskola közétkeztetését is 
ellátó Hungast cégcsoporttal az 
önkormányzatnak olyan meg-
állapodása van, amelynek értel-
mében az iskolákban bizonyos 
időszakonként a szolgáltató fej-
leszti a tálalókat és az étkezőket. 
Ez történt most a Kapocs iskolá-
ban, ahol szeptember 26-án az 
önkormányzat képviselői bejá-
ráson tekintették meg a felújított 
helyiségeket és berendezéseket. 
Az iskolai étkeztetéssel megbí-
zott cég egyben ételkóstolóval 
is várta a vendégeket. Olyan 
falatokkal, amelyek a korszerű 
iskolai étkeztetésben a gyerekek 
tetszését is elnyerhetik. 

Ughy Attila egészen új kor-
szaknak nevezte az iskolai 
étkeztetés modern berende-
zésekkel való megoldását, alap-
vetően másnak, mint amilyenre 
a korábbiakban mód nyílt. A 
polgármester elmondta, hogy az 
itteniek teljesen különböznek az 
otthoni háztartásban megszo-
kott eszközöktől, hiszen például 
az új mosogatógép néhány perc 
alatt elmosogat egy teljes étkész-
letet. Igaz, hogy ennek megfele-
lően a berendezés ára is mintegy 
tizenötszöröse a háztartásokban 
használt gépekének.

– Az élelmiszerbiztonság és a 
higiénia a legfontosabb a gyere-
keknek nyújtott szolgáltatásban. 
Az egészséges táplálkozás egyéb-

ként is napirenden van, hiszen a 
kormány döntésének megfelelően 
ma már egyre inkább a csökken-
tett só- és cukortartalmú, valamint 
a minél több zöldséget és gyümöl-
csöt tartalmazó egészséges ételek 
jellemzőek a gyermekétkeztetés-
ben. Ahogy ezt a kóstoló megmu-
tatta, lehet ezt a gyerekek számára 
is elfogadható módon nyújtani – 
hangsúlyozta Ughy Attila. 

A Hungast cégcsoport gaszt-
ronómiai igazgatója, Végh Ta-
más is a gépesítés korszerűsíté-
sét nevezte a legfontosabbnak 
a tálalókonyha megújulásában. 
Elmondta, hogy az új mosoga-
tó nem csupán termelékennyé, 
gyorssá teszi a folyamatot, hanem 
a magas hőtartományban történő 
mosogatás révén a fertőtlenítés 
is nagyon biztonságos. Minde-
zen felül modern melegen tartó 
pult, új sütő és hűtők is szolgálják 
a gyermekek minél gyorsabb és 
korszerűbb kiszolgálását. 

A gasztronómiai igazgató a 
tálaló és az étkező hangulatának 
megváltozására is felhívta a fi-
gyelmet. 

– Az átalakítással szép színes 
környezetet kívántunk terem-
teni. Kicsit trendibbé tenni az 

étkezés körülményeit, hogy a 
modern táplálkozásnak megfe-
lelő ételek tálalása mellett ezzel 
is hozzájáruljunk az étkezési 
kedvhez. 

A hétköznapi ételfogyasztás-
sal szemben kicsit vasárnapivá, 

ünnepibbé akarták tenni mind-
ezzel az iskolai étkezést. 

– Azt szerettük volna elérni az 
iskola étkezési körülményeinek 
megváltoztatásával, hogy a gyere-
keknek ne annyira menzai érzé-
sük legyen, amikor ide belépnek, 
vagy ha mégis, akkor egyfajta 
szupermenzára gondoljanak, mi-
közben az ebédjüket fogyasztják.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉKEK 
Két népszerű, sokak által látogatott közösségi ház – a Kondor és a PIK – gazdagodott 
szeptember 18-án egy-egy defibrillátorral az önkormányzat jóvoltából.

A Kondor Béla Közösségi Házban az átadás ünnepélyes hangulatát fokozta, hogy minden dolgozó jelen volt. 
Ughy Attila polgármester arra bátorította őket:

– Az egészségügyi intézményeink után, figyelembe véve a közösségi házak igen magas látogatottságát, 
amelyet a népszerű programkínálatuknak köszönhetnek, szinte magától értetődővé vált az életmentő ké-
szülék megléte ezeken a helyeken is. Kérem, tanulmányozzák a defibrillátor használatát, ugyanis soha nem 
tudható, hogy baj esetén ki lesz szolgálatban, kiből válhat életmentő. Ám azt kívánom, hogy sose legyen 
rá szükség! 

A közösségi ház vezetője, Varga Ferenc, miután átvette az újraélesztő készüléket, sokatmondóan a 
munkatársaira tekintve tette hozzá: 

– Köszönjük az életmentésre alkalmas készüléket, a használatából felkészülünk, és magunk is azt 
kívánjuk, hogy sose kelljen a képességeit próbára tenni.

Ünnepélyességből a Pestszentimrei Közösségi Házban is kijutott az átadó vendégeinek. A fél-
hold alakzatban közvetlenül a készüléket tartó doboz előtt felsorakozó munkatársak Lipcseyné 
Horváth Ágnes intézményvezetővel az élen fogadták Bauer Ferencet, a körzet önkormányzati kép-
viselőjét. 

–  Olyan kedvelt közösség számára adhatom át ezt az életmentő készüléket, amely, változatos program-
jai lévén, sok-sok imrei vendéggel 
dicsekedhet – mondta a képviselő. 
–A baj, amelyet nem kívánunk, 
sajnos bármikor előfordulhat 
ilyen látogatottság mellett. Annak 
ellenére, hogy a készülék beszél 
is, azaz elmondja a teendőket. De 
fontos a gépi instrukción túl a ké-
szüléket kezelő munkatárs felké-
szültsége is.

Az átadási ünnepség az intéz-
ményvezető köszönőszavaival és a 
készülék tartódobozba való visz-
szahelyezésével zárult, azzal a kí-
vánsággal, hogy csak karbantartás 
miatt kelljen abból újra kivenni.

Szeptember végén a Rózsa 
Művelődési Háznak is átadtak 
egy defibrillátort.

Gönczöl András                    

AKIKNEK FONTOS A KERÜLET SORSA
Folytatni kívánják a családbarát közösség építését

CSÚCSFORGALOM A KRESZ-PARK ÁTADÁSÁN
Nem csak a kicsik hozták magukkal a kerékpárt és a rollert

„ISKOLA, ISKOLA,  
KI A CSODA JÁR ODA?”
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

SZUPERMENZA A GYEREKEKNEK
Új étkezési korszak a Kapocs iskolában

Piaci forgatagnál is nagyobb 
érdeklődés övezte szeptember 
23-án a Teleki és az Aranyeső 
utca, valamint a Piac tér közötti 
területen a KRESZ-park átadá-
sát. A környék utcái felől kisebb 
csoportokban vagy egyenként 
a szüleikkel érkeztek a gyere-
kek, akik egy dologban min-
denképpen azonosak voltak: 

kisebb-nagyobb kerékpárt vagy 
rollert hoztak magukkal, amivel 
aztán ellepték az új pályát.

NAGY 
LELKESEDÉSSEL
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
több óvodájában is használhatnak 
a gyerekek mini KRESZ-pályát, 
de olyan nagy méretű és a kerü-
let valamennyi gyereke számára 
hozzáférhető eddig még nem volt, 
mint amilyen a régi piac parkolója 
helyén most készült. Az új létesít-
ményt az elmúlt néhány hónapban 
a Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. szakemberei építették.

A terület egykori funkciójától 
a mostani annyiban különbözik, 
hogy ezúttal nem állnak a jár-
művek, hanem mozognak, illetve 
azokat gyerekek hajtják nagy lel-
kesedéssel. 

LELKÜK MÉLYÉN
Persze nemcsak gyerekek, hi-
szen Ughy Attila a megnyitó 
beszédében elárulta, hogy az 
átadás előtt kollégáival maga 
is kipróbálta kerékpárjával az 
útpályát. 

– Lelkük mélyén a felnőttek 
is valamennyire gyermekek, és 
szívesen kipróbálják az ilyen 
játszóhelyeket. Figyeljünk 
majd oda, ha a szürkülő őszi 
hétköznapokon elmegyünk az 
új KRESZ-park mellett, hogy 
a gyerekeivel hány felnőtt is 
kipróbálja a pálya különböző 
forgalmi helyzeteit – mondta a 
polgármester. 

Ughy Attilától azt is meg-
tudtuk, hogy a KRESZ-park 
létrehozásának ötlete kétfelől 
érkezett. Egyfelől Tóth Kálmán 
képviselőtől, másfelől a XVIII. 
kerületi Polgárok Egyesületétől 

jött a kérés, hogy olyan nagy-
szabású közlekedési parkot 
hozzon létre az önkormány-
zat, ahol a gyerekek az óvodai 
játszóudvarok szűkösebb lehe-
tőségein túlmenően a minden-
napi közlekedési helyzetekkel 
szinte azonos körülmények 
között ismerkedhetnek a sza-
bályokkal.

KÖZLEKEDNI 
TANULNAK
A KRESZ-park különlegessége 
az, hogy a tervezésekor és az 
építésekor igyekeztek azokat a 
forgalmi helyzeteket kicsiben 
létrehozni, amelyekkel Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrén ta-
lálkozhatnak a közlekedők. Így 
például a park közepén találha-
tó „körbeforgalom” a Gilice tér 
közlekedését mintázza. 

– Számomra azért fontos ez 
a beruházás, mert a létrejötté-
vel a gyerekek játékos körül-
mények között találkozhatnak 
az élet kihívásaival. Ilyen pro-
jektek teszik lehetővé, hogy 
minimalizáljuk a közlekedési 
balesetek kockázatát. Ezért 
fontos, hogy minél több gyerek 
látogathasson el erre a helyre, 
ahol szakszerű vezetéssel ta-
nulhatják majd meg a táblák és 
az útburkolati jelek jelentését – 
mondta Ughy Attila. 

A FUNKCIÓ MARADT
Az átadó rendezvény főszerve-
zője, Ricsóka-Müller Gyön gyi 
megosztotta azt az emlékét, 
hogy amikor már nem mű-
ködött a piac, sokan rutinpá-
lyaként használták a helyet a 
gépjárművezetés tanulásakor, 
így a funkciója ma sem tér el 
lényegesen a korábbitól. Hoz-
zátette: mivel napjainkban sok 
gyereket autóval visznek az is-

kolába, hasznos, ha ebből a bu-
rokból kilépve a KRESZ-park-
ban megtanulják a gyerekek, 
hogy az életben hogyan kell 
közlekedni akár gyalogosan, 
akár kerékpárral. 

Kedvezett az időjárás a ren-
dezvénynek, így a gyermek-
közönség kipróbálhatta a ren-
dőrség szimulációs játékait, 
közelről is megnézhetett egy 
mentőautót, és végigkövethette 
a mentősök újraélesztési bemu-
tatóját. A vállalkozó szelleműek 
rögtön egy KRESZ-suli-okta-
táson és -versenyen vehettek 
részt, amelyen ajándékokat 
nyerhettek.

Nemcsak a KRESZ-park bi-
zonyos kereszteződéseiben volt 
forgalmi dugó a megnyitó nap-
ján, hanem az új pálya egy elke-
rített részénél is, ahol azért álltak 
sorba a gyerekek, hogy elektro-
mos autókon tehessenek meg 
egy útszakaszt. Kovácsovics Fru-
zsina pedig a gyermekkoncertjé-
vel szórakoztatta a közönséget.

Járda és parkoló 

A Teleki és az Aranyeső 
utca, valamint a Piac tér 
közötti területen önkor-
mányzati beruházásban 
megvalósult KRESZ-park-
hoz tartozó járda szin-
tén megújult, valamint 
padokat és szemétgyűjtő 
edényeket is kihelyeztek. 
Emellett a kerület más 
részeiből autóval érkezők 
számára parkolót is kiala-
kítottak.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu �Teszi fel a kérdést Gyurkovics Tibor Iskola-nyitogató című versében, 
pedig jogi értelemben a válasz egyszerű: mindenkinek kötelező isko-
lába járnia Magyarországon, függetlenül attól, mi lesz a foglalkozása, 

ha nagy lesz. Emiatt nemcsak iskolakezdéskor, hanem a tanév közben is 
hárul néhány feladat a szülőkre.

�Önkormányzati forrásból újította fel a 
Hungast cégcsoport a Kapocs iskola 
tálalóját és étkezőjét, amelyeket szeptem-

ber 26-án bejáráson tekintettek meg a kerület 
képviselői. 

�Választási fórumra hívta a Fidesz–KDNP-pártszövetség szeptember 19-én a XVIII. kerületieket a 
Polgárok Házába. Az eseményen részt vett Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár, mi-
niszterhelyettes, Kucsák László miniszteri biztos és Ughy Attila polgármester is.�Több száz gyermek és felnőtt jelenlétében adták át szeptember 23-án a kerület KRESZ-parkját, 

ahol a sok érdeklődő gyermek és szülő részvételével mindjárt csúcsforgalom alakult ki a pályán 
és környezetében.

Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán
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Új játékok, kreatív kombinatív játszótéri eszközök, fészekhinta, térplasztika SZABADIDŐA közösségért dolgozókat jutalmaztákMOZAIK

VÁROSKÉP 

Nagyon büszke arra, hogy a ke-
rület minden szegletét ismeri, és 
hogy őt is sok ezren ismerik. Luka 
István független jelöltként szállt 
be az önkormányzati választáso-
kat megelőző kampánycsatába 
szeptemberben. A 68 éves férfi 
már 1975 óta  a kerület lakosa. Is-
mertségét és közkedveltségét an-
nak kö-
s z ö n -
h e t i , 
h o g y 
1 9 8 4 
óta fe-
leségé-

vel együtt üzemeltet egy üzletet a 
XVIII. kerületben. A 35 esztendő 
alatt rengetegen megszerették a 
segítőkészségéről ismertté vált 
vállalkozót. 

Luka Istvánnak hét unokája 
van. Saját lányuk mellett 1991-
ben elhunyt testére gyermekeit 
is ők nevelték fel, ezért úgy érzi, 
hogy tökéletesen érti a középko-
rúak és a fiatalok gondolkodás-
módját is.

– Nem először vágok 
bele a politizálásba, 2002-ben 
már indultam független jelölt-
ként, és akkor a nagyobb pártok 
jelöltjei mögött végezve magam 
mögé utasítottam több kisebb 

párt indulóját. Mindezt úgy, 
hogy a pártok jelöltjei 

sorra kerestek meg a 
szavazást megelőzően, 
hogy lépjek vissza a 
javukra, de mind-
végig kitartottam 
az elhatározásom 
mellett, hogy füg-
getlen indulóként 
akarom képvi-
selni a kerületiek 
érdekeit – hang-
súlyozta a most 
már nyugdíjas, 
ám napjainkban 
is roppant aktív 
jelölt.

Éppen a kö-
zösség érdeké-
ben végezhető 
munka inspirál-

ta, hogy független 
jelöltként induljon. 

Az elmúlt években is ott 
volt a kerület életének 
alakítását befolyásoló idő-

szakokban, hiszen többször is 
vállalkozott rá, hogy szavazóköri 
elnökként segítse a választások 
lebonyolítását.

Luka István elárulta, hogy az 
ő elképzeléseinek középpontjá-
ban a családok állnak. Ha meg-
választják, az intézkedései is ezt 
fogják tükrözni.

– Nem vagyok szem-
fényvesztő, senkit nem vezetek 
félre, a kerületiek tudják, hogy 
közülük való vagyok, a hétközna-
pi problémáikat magam is ugyan-
úgy élem meg. Azt sem titkolom, 
hogy a jelenlegi önkormányzat 
sok intézkedését támogathatónak 
gondolom, mert szerintem nem 
mennek rosszul a dolgok. Nem 
teljes átalakítást akarok, hanem 
jobbítani szeretném a működést. 
Bár sok mindenben egyetértek 
a kerület vezetésével, egyetlen 
párt mellé sem tudnék odaállni 
valódi meggyőződéssel, viszont 
kifejezetten úgy érzem, hogy a je-
lenlegi ellenzéki pártok álszent és 
egymást sem tisztelő magatartása 
miatt megtorpanna a fejlődés.

Meggyőződése, hogy a párt-
érdekeken alapuló folyamatos 
ellenkezés nem visz előre. A ke-
rületben élők érdekeit csak akkor 
lehet képviselni, ha mindenki, aki 
részt vesz a döntéshozatalban, 
konstruktívan áll hozzá a problé-
mák megoldásához.

Ez vezette akkor is, amikor 
úgy döntött, hogy az idei ön-
kormányzati választáson is meg-
méretteti magát. Úgy véli, ha 
sikerrel veszi az akadályt a vok-
soláson, akkor képes lesz rá, hogy 
a kerületiek ügyes-bajos dolgaira 
koncentrálva végezze feladatát. 
Hangsúlyozta: 68 éves kora ne 
ijesszen el senkit, aki fontolgatja, 
hogy az ő neve mellé húzzon X-et 
a szavazólapon, mert bizony még 
bőven bírja energiával. 

ÜNNEPELT AZ AGORA 
EGYESÜLET 
Öt esztendővel ezelőtt alakult meg Agora Lokálpatrióta Egyesület és öt esztendővel ez-
előtt valósult meg a Lakatos-lakótelepen a lőrinci kertelő, azaz a közösségi kert, ahol a 
lakótelepen élők élvezhetik a kertes házak adta kertészkedés örömeit. Az idei önkormány-
zati választásokon valamennyi körzetben jelöltet állító civil szervezet szeptemberben csa-
ládi napot rendezett a Lakatos-lakótelepen.

Az egyesület elnöke, Hensch Norbert a civil szervezet múltjáról elmondta, hogy megalakulásuk története 
2013 végére, 2014 elejére nyúlik vissza. Abban az időben a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázata 
kínálta a lehetőséget, hogy civil szervezetek, az önkormányzattal együttműködve pályázhattak közösségi 
terek megújítására. Az Agora ekkor kapta meg a lehetőséget arra, hogy közösségi kerteket üzemeltessen, 
közösségi elfoglaltságot nyújtson, így innen ered az egyesület neve is.

A Szivárvány óvoda mögötti parkban megtartott születésnapi rendezvény sok érdeklődött vonzott.
– Egyesületünk tagjai mellett a lőrinci kertelőben parcellákkal rendelkezőket, vagy korábbi gazdáikat 

is meghívtuk erre a programra – tájékoztatott Hensch Norbert.  A meghívottakon túl nagyon sok érdek-
lődő is volt, akiket szeretettel láttunk, mert fontos számunkra, hogy minél többen megismerkedjenek a 
lehetőségekkel, és akár környezetükben is kezdeményezzék hasonló kertek kialakítását.

A kettős ünnepen – az egyesülettel együtt a közösségi kert 5. születésnapja adta az okot a találkozóra 
– ahol közös főzéssel, gyermek-kvízjátékokkal és többféle ifjúsági tesztjátékkal népszerűsítették az Agora 
Lokálpatrióta Egyesület céljait.

– Az egyik fontos szempont, hogy a felnövekvő generációk ne csak a tányéron lássanak haszonnövé-
nyeket, hanem a kertet gondozva ízüket, illatukat is felismerjék, sőt olyan gyümölcsökkel is teszteltük 
őket, amelyek itt éppen nem teremnek meg. Az összejövetel nagyon jól sikerült, hiszen a Szivárvány 
óvoda és más érdeklődők bevonásával együttesen, a kertészkedés és zöld gondolat talán szélesebb utat 
találhat magának rohanó világunkban. 

– Szeretnénk, ha minél több ilyen alkalom lenne, mert fontos, hogy minél többeket vonjunk be a zöld 
gondolat terjesztésébe – tette hozza Lang László, az egyesület polgármesterjelöltje. – Reményeink szerint 
a választóktól bizalmat kapunk a munka folytatásához.

Az egyesület polgármesterjelöltet és 14 egyéni választókörzetben induló önkormányzati képviselője-
löltet indít. Céljuk, hogy az általuk vallott értékeket minél szélesebb körben népszerűsíthessék, és aktívan 
beleszólhassanak a kerület működésébe. Szeretnék elérni, hogy az önkormányzat ne pártcsaták színtere 
legyen, hanem a helyi érdekek képviseletének, pártszínektől és pártérdekektől független agorája. 

Városkép

EMLÉKLAP JUBILÁLÓ 
KÖZALKALMAZOTTAKNAK
Olyan kerületi közalkalmazottakat köszöntöttek szeptember 24-én a Rózsa Műve-
lődési Házban, akik életük egy jelentős szakaszában a „közért” dolgoztak, illetve 
többségük még ma is dolgozik. A családias hangulatú ünnepségen összesen 121 
emléklapot osztottak ki.

A ZÖLDIKE SZÍNES JÁTSZÓUDVARA

Harmadik útként 
ajánlja magát 
Luka István független polgármesterjelölt

Negyedszázadot eltölteni közal-
kalmazottként nem kis dolog, de 
harminc vagy negyven év már egy 
egész életet jelent… Az ünnepel-
tek között a pedagógusok voltak 
többségben. A kerületben több 
ezerre tehető a közalkalmazottak 
száma, ám idén csak 121-en jubi-
lálnak 25–30–40 „évesként”. 

Az ünnepségen megjelent 
Ughy Attila polgármester, Gal-
góczy Zoltán alpolgármester és 

Bak Ferenc, a Külső-pesti Tan-
kerület igazgatója is. A polgár-
mester így köszöntötte az ünne-
pelteket:

– Vannak szavaink, amelyek 
sok mindent kifejeznek. Ilyen 
például a közalkalmazott szó, 
amelynél érdemes a minden-
napok rohanásában is kicsit 
leragadnunk, különösen a ju-
bileumok idején. Kölcsey írja: 
„Nem önmagadért vagy, hanem 

a közösségért”. A most itt jubi-
lálók hosszú ideje, 25–30–40 
éve tesznek igen sokat a közért, 
a jövőnkért, mert gyerekekkel 
foglalkoznak, tanítják, nevelik 
őket áldozatos munkával. Itt 
mind-mind példaképek vannak. 
Önöktől, tanítóktól, tanárok-
tól, akik elkísértek bennünket a 
felnőtté válásunkig, nagyon so-
kat kaptunk, és szeretnénk, ha 
ugyanilyen odaadással folytat-

nák a munkájukat még hosszú 
ideig. Köszönjük az élethivatá-
sukat, azt, amit a közért tettek, 
illetve tesznek, és több mint 
százezer kerületi nevében gratu-
lálok önöknek, díjazottaknak.

Először a 25 éve közalkalma-
zottként dolgozók kaptak em-

léklapot, 44-en, majd Kőszegi 
Márton zenész még emlékeze-
tesebbé tette számukra a napot 
megzenésített versek előadá-
sával, amit gitárral kísért. Ezu-
tán jöttek sorra, negyvenen, a 
harminc éve közalkalmazottak, 
a színpadon pedig a Botafogo 

táncosai színesítették az ünnepi 
programot, amelynek végén azt 
a 37 embert díjazták, akik négy 
évtizede kezdtek a közszférában.

Jó volt együtt látni ennyi bol-
dog arcot. Reméljük, hogy még 
sokáig dolgoznak értünk.

Temesi László

A Kerekerdő óvoda 
Zöldike tagóvodájának 
játszóudvarát a gyerekek 
legnagyobb örömére tel-
jesen megújulva, megszé-
pülve adták át szeptember 
20-án.

Új játékok, kreatív kombinatív 
játszótéri eszközök, fészekhin-
ta, térplasztikai elemek fogad-
ták az ünnepélyes átadáson a 
kicsiket és nagyokat, a vendé-
geket, szülőket, illetve a kerü-
leti óvodák és az önkormány-
zat vezetőit, köztük Ughy Attila 
polgármestert, Galgóczy Zoltán 
és Szarvas Attila alpolgármes-
tert. A színes, játékos forma-
világot megjelenítő és öntö-
zőrendszerrel ellátott zöldellő 
gyepfelület is újdonságnak 
számít a családias hangulatú 
óvodában. Az esztétikailag és 
funkcionálisan igen igényesen 
megtervezett játszóhely Kékesi 
Szilvia intézményvezető tervei 
alapján készült el. 

– A kiválasztott játékok – 
mondta – visszatükrözik a gyer-
mekek életkorából, mozgásfejlő-
déséből fakadó különbségeket, 
és korosztályonként megfelelő 
mozgásformákra szolgálnak. Az 
összefüggő, de különböző anya-
gokból kialakított felületek biz-
tosítják az átmenetet a játékok 
között, segítik kibontakozni a 
gyermeki fantáziát, keretet ad-
nak a játéktevékenységek köré. 

A talajt színes rugalmas és 
biztonságos gumiburkolattal 
látták el, és festett jelképrend-
szerével történeteket mesél el 
a gyermekeknek, miközben le-
hetőséget kínál a fantázia és a 
kreativitás által vezérelt szabad 
játékra. 

A fejlesztés az intézmény és 
az önkormányzat költségveté-
séből, valamint az óvoda ala-
pítványának, a Háromszögletű 
Kerekerdő Alapítványnak a tá-
mogatásával valósult meg, ami 
egyben szülői segítséget is jelent. 
A játszóudvar átadásán Ughy 

Attila elbeszélgetett a gyerme-
kekkel, felidézte emlékeit a saját 
gyermekkorából, a megnyitó be-
szédében pedig elmondta, hogy 
a több mint tízmillió forintos be-
ruházás legfőbb üzenete az, hogy 
az összefogás csodákra képes. 

– Ez a megszépült, megújult 
és igen izgalmas udvar az óvodai 
nevelés részeként arra buzdítja 
majd a gyerekeket, hogy minél 
több időt töltsenek a szabadban.

Ezt követően Galgóczy Zol-
tán kiemelte, hogy a játszóudvar 
felújítása része az önkormányzat 
udvari játszóeszköz-fejlesztési 
programjának, majd megkö-
szönte Kékesi Szilviának és az 
óvoda dolgozóinak a kreatív 
tervezési munkában való rész-
vételt. Szarvas Attila megemlí-
tette, hogy a gyermeke is ebbe az 
óvodába járt, ezután pedig arról 
szólt, hogy az egészségvédelmet 
is szem előtt tartva valósult meg 
az udvar fejlesztése, ahol a gyer-
mekek önfeledten játszhatnak 
ettől a pillanattól kezdve.   

A kerületi lakosok érdekeinek képviseletével – a kormány-
párti, illetve az ellenzéki erők melletti harmadik útként jel-
lemezve magát – igyekszik megnyerni a választók bizal-
mát Luka István független polgármesterjelölt.

VÁSÁR A VÁROSHÁZÁN
A piacról, a piaci életről készült festményekkel találkozhattak két héten át a polgármes-
teri hivatalban megforduló ügyfelek, illetve művészetbarátok. A Városháza Galériában a 
Magyar Festészet Napja alkalmából Market Art – XVIII (piaci vásár) címmel nyílt kiállítás 
szeptember 16-án.

A piacok forgataga, hangu-
lata sok művészt, írót, fotóst, 
filmest, festőt megihlet, de 
nem mindenkinek sikerül 
visszaadnia az élményt. A 
kerület művészeinek azon-
ban sikerült… Huszonöten 
fogtak ecsetet, huszonöten 
láttatták velünk, a műveik 
nézőivel, a helyi piacokat. 

– A lőrinci piac a kerület 
nagy büszkesége, a Havan-
na-lakótelepen pedig a heti-
vásár jelent színfoltot. Ezért 
úgy gondoltuk, hogy egyszer 
a művészetben is a piac le-
gyen a téma, jelenjen meg a 
vásznakon a hangulata. Ezért 
felkértük az itt élő festőmű-

vészeket, hogy erre a kiállításra ebben a témában alkossanak – mondta a köszöntőjében a rendező 
Kondor Béla Közösségi Ház vezetője, Varga Ferenc. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester arról beszélt, hogy a kiállítás szép példája annak, hogy az épített 
környezet megihleti a képzőművészeket, és ebből az itt látható csodálatos alkotások születtek.

Ezt követően Hunyadi István városigazgató megnyitotta a kiállítást, emlékeztetve arra, hogy a Kon-
dorhoz közeli Havanna-piac három évtizeddel ezelőtt MDF-piacként vált ismertté.

– Komoly szervezés előzte meg ezt a vásárt, tele izgalommal, vajon jönnek-e ide vásárolni az embe-
rek, vagy sem – mesélte. – Emlékszem, hogy először MDF-aktivisták vásárolták meg az árukészletet. 
A piac egyébként nemcsak vásár, hanem közösségi tér is, ahol egymással találkozhatunk, beszélget-
hetünk. Itt pedig a zöldségen, gyümölcsön kívül különféle értékeket, műtárgyakat, festményeket is 
láthatunk, illetve vásárolhatunk. Így kapcsolódhat össze a piac a művészettel. 

S a kiállítás-megnyitó a zenével: Makó Rita fuvolázott, és Draskóczy Zoltán gitározott. Varga Ferenc 
végezetül elmondta, hogy a Kondor Béla Közösségi Ház igyekszik rendszeresen jelen lenni a kerület 
művészeti életében és teret adni az itt élő művészeknek a bemutatkozásra. Egyúttal felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Magyar Festészet Napja alkalmából több kiállítást rendeznek még október közepéig.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

Az oldalt összeállította: Temesi László

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az alternatív közlekedés 
Túró Rudi, kakaós csiga, alma, tej, kakaó és üdítő volt a jutalma minda-
zoknak, akik szeptember 19-én a reggeli órákban kerékpáron érkeztek a 
Kossuth térre, ahol az önkormányzat lelkes sportreferensei fogadták őket. 
Az időjárás szép őszi napsütéssel kedvezett a bringásoknak, akik többnyire 
egyedül, esetleg családdal jöttek.

Akadt, aki már kora reggel, fél hétkor, vagyis az akció kezdetén érkezett meg a tér szélén, az 
Üllői út és a Thököly út kereszteződésében felállított standokhoz, ahol már ott sorakoztak 
a reggeli kellékei a finomságokkal. A bicajosok kicsit megpihentek, elfogyasztották a kapott 
péksüteményt, az almát és az üdítőt, majd mentek tovább a dolgukra. Többen szervizeltették 
is a kerékpárjukat, mert erre is volt lehetőség a szomszédos Decathlon-sátornál, ahol két ifjú 
szakértő szerelt és pumpált, ha szükség volt rá. 

Két család, az Adamik és a Szabó család együtt érkezett, a gyerekek közül az egyik kerék-
párral, a másik rollerrel. A szülők, kollégáik biztatására – akik már részt vettek a bringás 
reggelin – szánták el magukat, hogy eljönnek erre a programra. A 85 éves Törzsök János 
Kispestről jött.

– Én mindenhova, piacra, boltba biciklivel megyek, ez tart frissen – mondta. – Erre a 
rendezvényre már többször eljöttem, mert nagyon jó ötletnek tartom.

Szedlacsek József öt és fél éves Zita lányával táborozott le az egyik asztalnál, és míg a reg-
gelijüket fogyasztották, elmondta, mindössze háromutcányira laknak innen, és az óvodába 
mennek. A kis Zita láthatóan élvezte a bringás forgatagot, meg is kérdezte édesapjától: 

– Apu, ugye holnap is jövünk?
„Holnap” biztosan nem, mert ez a program évente csak kétszer, tavasszal és ősszel van. 
Befutott, illetve bekerekezett öreg, hatvanéves Puch márkájú kerékpárján Ughy Attila pol-

gármester is, aki elmondása szerint, ahogy teheti, nyeregbe pattan.
– Imádok biciklizni – mondta. – Több kerékpárom is van, nagyobb távolságra ennél mo-

dernebbet használok. Általában hétvégeken szoktam hosszú kilométereket hajtani a környé-
ken. Örülök, hogy a mai rendezvény ilyen sikeres, hogy sokan vesznek részt rajta. 

Varga Judit Veronika sportreferens tájékoztatása szerint a résztvevők száma évről évre nő, 
s ezúttal száztizennyolcan jöttek el. 

– A Vajk iskolából például húszan, ami rekord! – mondta. – Az önkormányzat 2016 óta 
már hetedik alkalommal rendezte meg a bringás reggelit a Magyar Kerékpárosklub orszá-
gos kezdeményezéséhez csatlakozva. A rendezvény célja az, hogy népszerűsítse az alternatív 
közlekedési módokat, kiemelten a kerékpározást, amely egyszerű, olcsó és gyors! 

A kerületiek örömmel veszik ezt a lehetőséget, hiszen korábban csak a belvárosban volt 
hasonló. Részt vett az eseményen a kerületi rendőrkapitányság is az ingyenes BikeSafe 
programmal, amelynek keretében nyilvántartásba lehet vetetni a biciklit, ami lopás esetén 
nagyobb esélyt adva arra, hogy a kerékpár mihamarabb visszakerül a jogos tulajdonosá-
hoz.  

Árvay Zolta fejezetei és korszakai
Hetven év életkorban, ötven év a művészi pályán, bizony nem kevés. Árvay Zolta élete kisebb-nagyobb 
fejezetekre és korszakokra osztható, így nem véletlen, hogy a Kondor Béla Közösségi Házban szeptember 
23-án megnyílt jubileumi kiállítása ezt a címet kapta: Árvay Zolta LXX – Fejezetek – korszakok.

Megható pillanat következett a tárlatnak helyet adó intézmény vezetőjének, Varga Ferencnek a köszöntője 
után: az idős (?!) ünnepeltet egy egész „jánycsapat” vette körül, gyönyörű egyenruhába öltözve. A Vörösmarty 
gimnázium leánykara Gyombolai Bálint karnagy vezetésével adott kis műsorával ragyogta be az amúgy is ünnepi 
fénybe öltözött helyszínt, ahol a kezdeti korszakától a mai napig kísérhettük végig Árvay Zolta művészetét októ-
ber 4-ig, a kiállítás zárásáig. A tárlat Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író méltató szavaival nyílt meg.

– Árvay Zoltát régóta ismerem, s a személyében olyan művészt ismerhettem meg, aki mindig az újat keresi. 
Sokat tanult édesapjától is, aki jeles akvarellista volt. Zolta következetes, mégis állandóan „önmegújuló” alkotó. 
Sokféle művészeti ágban és technikában bizonyította a tehetségét. Az ezredfordulón például kollázsaival lepett 
meg. Erényei közé nemcsak az tartozik, hogy különböző új korszakai vannak, hanem az is, hogy nagyon jól 

találja meg a címeket. Időutazás című kiállítása szerintem számára is meghatározó volt. S az is meghatározó 
volt az életében, amikor a kerületi képzőművészeket összefogó egyesület elnökeként hatalmas energiát fekte-
tett a művésztáborokba, a közösség összetartásába. Zolta közösségi ember, aki szeret „valahova” tartozni. Jó 
szívvel ajánlom nívós munkáit, és azt kívánom neki, hogy még nagyon sokáig alkosson a mi örömünkre is.

Árvay Zolta ezt meg is ígérte, ezekkel a szavakkal: 
– Ma, hogy „nyugállományba helyeztem magam”, rengeteget dolgozom, saját alkotómunkámra helyezve 

a hangsúlyt, és sok meghívásnak teszek eleget. Kizárólag a 
művészi munkámmal foglalkozom,  létrehozva olyan mű-
veket, amelyek eddig elmaradtak az úton. Új csapásokat 
taposok ki, új gondolatokkal és módszerekkel, új irányok-
ban. Ezekkel a tervekkel léptem egy sajátos munka új útjaira 
Isten nevében.

Mielőtt a jubileumi torta megérkezett volna, gitárján 
kísért énekével jó barátja, Frech Gábor előadóművész lepte 
meg az ünnepeltet.
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Zenével, finom ízekkel és színes forgataggal várt a Kossuth térSZABADIDŐ

ISMÉT EGYÜTT A BARÁTOK
Érthetővé vált szeptember 19-én, hogy miért kellett regisztrációhoz kötni a rész-
vételt az Állami Lakótelepiek XI. Baráti Találkozóján. A Tomory Lajos Múzeum 
által ezúttal is a Kondor Béla Közösségi Házban megszervezett rendezvény telt 
házas volt.

Kalapot kell emelni az egykori állami lakótelepiek előtt, akik hosszú évtizedek óta akarják és 
tudják ápolni az annak idején megszületett szomszédságot, mi több, barátságot. Emlékeztetőül: 
az Állami lakótelep 1924-től 1976-ig létezett a mai Havanna-lakótelep helyén.

A Tomory Lajos Múzeum vezetője, Heilauf Zsuzsanna és a munkatársai immár tizenegyedik 
alkalommal biztosították a formai kereteket a várva várt találkozóhoz. Az esemény megnyitása 
nem volt egyszerű, ugyanis a közösségi ház minden négyzetméterén nagyban folyt már a csopor-
tos anekdotázás.

–  Látszik annak az eredménye, hogy tavaly a múzeum költöztetése miatt elmaradt a találkozó, 
van mit mesélni egymásnak – mondta a köszöntőjében a mú-
zeum vezetője. – A mai programunk után pedig garantáltan 
bővülni fog a mesélésre, emlékezésre alkalmas témák köre. 

A baráti találkozó vendége, Ughy Attila polgármester 
egy hagyományossá formálódott kérdéssel kezdte a köszön-
tőszavait: 

– Kérem, tegyék fel a kezüket azok, akik a mai napig az 
egykori Állami lakótelep közelében vagy a kerületben lak-
nak. Úgy látom, szép számban vannak jelen, ám érdemes 
lehet az elköltözöttek tapasztalatait is megismerni, miután 
szembesülnek a kerületben megvalósult számos új fejlesz-
téssel, amelyeket már átadtunk a helyi lakosságnak, csalá-
doknak. Évről évre jó látnom a kapcsolattartás ezen igényét 
és módját. Figyeljenek Heilauf Zsuzsa hívó szavára, amely 
tartogat meglepetés-programelemeket. Magam is várom az Állami lakótelep egykori illusztris 
lakosa, Komlós Juci születésének századik évfordulójára emlékező összeállítást.

Az állami lakótelepi szomszédok élvezettel követték a bejátszást a „gazdagréti Szomszédok-
ból” a szeretett Lenke nénivel. 

Komlós Juci Szabadkán született 1919-ben, édesapja, Komlós Vilmos és édesanyja, Pintér Irma 
is színész volt. A pestszentlőrinci Állami lakótelepre 1930-ban költöztek, és a Gulner Gyula Ál-
talános Iskolában tanult. Már 12 évesen szerepelt a Leányvásár című darabban a lőrinci Kultú-
regyesület színpadán.

Egy sikerekben gazdag életút legapróbb mozzanatain túl megismerhettük a Nemzet Színésze 
által kapott elismerések hosszú listáját is, amelyek között ott volt a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
díszpolgára elismerés is.

-gönczöl-

A JÓ BOR DICSÉRETE 
Különlegességek a III. Szüreti Fesztivál kínálatában

A CSILLAGROMBOLÓTÓL A DROIDOKIG
Legórobotokkal tanulnak a Vörösmarty és a Szent Lőrinc iskola diákjai

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY  

Manapság kevesen termeszte-
nek szőlőt a kerületben, legfel-
jebb néhány kertben látni egy-
egy sort, a szőlő- és borkultúra 
azonban igenis hozzátartozik 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
történetéhez. 

KREPUSKA ÉS 
MAYERFFY
Két kiváló kutató is foglalkozott 
szőlőműveléssel itt: az imrei 
Krepuska-telepnek nevet adó 
Krepuska Géza és Mayerffy Fe-
renc, akiről Ferihegyet nevezték 
el. A bor iránt érdeklődők szá-
mára ismert tény, hogy a XIX. 
és a XX. század fordulóján a 
filoxérajárvány gyakorlatilag 

kipusztította a történelmi bor-
vidékeket, azokat később telepí-
tették be újra. Ekkoriban jöttek 
rá, hogy a kvarcos homokban a 
filoxérát okozó kártevő elpusz-
tul, egyes szőlőfajták azonban 
jól megélnek benne. Ekkor 
kezdődött meg a homoki fajták 
nemesítése, amelynek élharco-
sa volt a mai kerület területén 
birtokkal rendelkező két úr is. 
Mayerffy emellett serfőzdéket 
is működtetett, és mint kom-
lótenyésztő a hazai nagyüzemi 
sörfőzés megszületésének egyik 
legfőbb bábája lett.

ELŐSZÖR 
LŐRINCEN
A Szüreti Fesztivál egyik külde-
tése amellett, hogy a helyi közös-

ség körében népszerű esemény 
legyen, az, hogy teret adjon fiatal 
előadók, csoportok bemutatko-
zására. Az idei kétnapos esemé-
nyen kiváló produkciókat látha-
tott a közönség, amelyek sorát 
esténként egy-egy sztár fellépése 
zárta.

– Tudják, milyen kerületi 
kötődése van a Kárpátia zene-
karnak? – kérdezte Ughy Attila 
a színpadról szeptember 28-án 
este, a fesztivál első napjának 
főműsoridejében, néhány perc-
cel a koncert kezdete előtt. A 
legtöbben kapásból mondták rá 
a választ: az énekes, Petrás János 
imrei illetőségű. 

A polgármester így folytatta: 
– A zenekar eddig csak 

Pestszentimrén lépett fel a 
kerületben, úgyhogy itt, Pest-

szentlőrincen ez a debütáló 
koncertjük. Jó szórakozást kí-
vánok hozzá!

A nemzeti rock egyik legis-
mertebb csapata csurig megtelt 
nézőtér előtt lépett színpadra. 
A két nap alatt számos más 
érdekes produkciót láthattak 
a fesztiválra érkező nézők. Ér-
demes megemlíteni Horváth 
Tamás vasárnap esti nagykon-
certjét, illetve előtte a 100 Tagú 
Cigányzenekar kamarazeneka-
rának fellépését. 

„VOLT BIRTOKUNK”
– A családomnak volt valaha 
szőlője a Balaton környékén – 
mesélte az ötven felé közelítő 
Tamás, akivel az egyik alföldi 
borászat termékeit fürkész-
ve kezdtünk el beszélgetni az 
egyik pultnál. – A szocializ-
mus idején elvették. A rend-
szerváltáskor a bátyámnak 
volt lehetősége arra, hogy 
valamennyit visszaszerezzen 

belőle, ő ma is borászattal fog-
lalkozik. Én más pályára ad-
tam a fejem, de a bor szeretete 
megmaradt. Mivel vagy húsz 
éve itt lakom a környéken, ter-
mészetes, hogy kilátogattam 
ide, és már találtam is az íz-
lésemnek megfelelő bort: egy 
szekszárdi kékfrankost.

– Mi ezt a rozét kóstoltuk – 
mutatott az egyik palackra Pi-
roska, aki Miklóstelepről rándult 
át ide. – Olyan selymes, lágy, 
engem inkább egy spanyol vagy 
francia borra emlékeztet, mint 
egy magyar borra.

Az ehhez hasonló beszélge-
tésekből rengeteg hangzott el a 
szüreti fesztivál két napja alatt, 
és nem csupán a borokkal kap-
csolatban. A szervezők gondol-
tak azokra is, akik a sört ked-
velik, és újra meghívtak néhány 
főzdét az augusztusban szokásos 
Kézműves Sörfesztivál kiállítói 
közül.

Akiket pedig sem a sör, sem 
a bor nem vonzott, illetve túl 

fiatalok voltak ahhoz, hogy 
alkoholos italokat kóstolja-
nak, kézműves foglalkozáson, 
játékokon vehettek részt, sőt a 
Thököly út túloldalán vurstli is 
várta őket.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Nincs olyan korosztályú ember, 
akinek a fantáziáját ne mozgatná 
meg a robottechnológia, illetve 
az erre épülő jövő. A kibernetika 
azonban már nem az eljövendő 
idők, hanem a jelen tudománya. 

Amíg a nyolcvanas évek magyar 
fiataljai elsősorban filmek révén 
élhették bele magukat a droidok vi-
lágába, a maiak már használhatják, 
sőt maguk építhetik meg ezeket. 
Ki gondolta volna néhány évvel 
ezelőtt, hogy mindehhez csupán 
néhány doboz legóra lesz szükség? 

ÉPÍTÉS ÉS 
PROGRAMOZÁS
– Amikor a Kassa utcában az is-
kolás éveimet töltöttem, az olyan 
iskolatárs, akinek legója volt, 
számíthatott arra, hogy sokan 
kérik majd tőle, hadd próbál-
ják ki az irigyelt építőjátékot – 

mondta Ughy Attila szeptember 
18-án a Vörösmarty iskolában 
tartott különleges oktatástech-
nológiai bemutatón. – Mi ak-
koriban csillaghajókat, űrállo-
másokat építettünk elsősorban. 
Az ízlés változott, a fantázia és a 
legó nimbusza nem.

Az ízlés változásának em-
lítésével a polgármester a tan-
teremben bemutatott robotokra 
célzott, amelyek egytől egyig a 
népszerű dán építőjáték eleme-
iből épültek. Az önkormányzat 
különleges együttműködésbe 
kezdett a T-Systems Magyaror-

szággal: a nemzetközi nagyvál-
lalat egy olyan programot hozott 
el a XVIII. kerületi iskolának, 
amelynek segítségével a tanulók 
projektmunkában egyszerre sa-
játíthatják el a robotépítés és a 
programozás technikáját. 

ZENE UTÁN 
ROBOTIKA
A cél nem az, hogy a gyerekek 
játsszanak, hanem hogy tanul-
janak – de ha a tanulás lehet 
élvezetes, ötletes, játékos és kre-
atív, akkor miért ne legyen az? 
Ughy Attila, a T-Systems mun-
katársai és a kezdeményezéshez 
a szakterületen elért kutatási 
eredményeivel és az oktatási 
módszerével kapcsolódó Eszter-
házy Károly Egyetem szakem-
berei egyetértettek abban, hogy 
a gyerekeket csak XXI. századi 
eszközökkel lehet felkészíteni a 
XXI. századi kihívásokra.

A T-Systems Magyarország 
vezérigazgató-helyettese, Ba-
logh Attila örömmel mutatta 
be a kifejlesztett komplex prog-
ramot, és köszönetet mondott 
azért, hogy az önkormányzat 
segített azt az intézménybe eljut-
tatni. Pásztor Józsefné, az iskola 

igazgatója pedig azért fejezte ki 
örömét, hogy az ének-zene okta-
tásban és a nyelvtanításban már 
régóta erős Vörösmarty most az 
iskolai robotikaoktatásban le-
het úttörő. Ughy Attila elárulta, 
azért esett erre az intézményre a 
választás, mert a tavalyi kompe-
tenciamérésen az idejáró diákok 
teljesítettek a legjobban a kerü-
letben. 

NINCS HATÁR
A bemutató tanórával, ponto-
sabban kiképzéssel folytatódott: 
Lengyelné dr. Molnár Tünde, az 
egyetem tanszékvezetője bemu-
tatta az általuk kifejlesztett okta-
tási programot, amelyet a taná-
rok felkészítésére alkalmaznak.

A legórobotok egyébként va-
lóban komplex feladathalmazt 
tárnak a gyerekek elé. Az első fel-
adat – mint minden ilyen építőjá-
ték esetében – az, hogy a tervraj-
zok alapján megépítsék a droidot, 
majd egy tablet és a megfelelő al-
kalmazás segítségével meg kell ta-
nulniuk mozgatni, irányítani azt. 
A harmadik lépcsőben a progra-
mozás elsajátítása következik, és 
innentől már csak a kreativitásuk 
szabhat határt számukra.

Az év bortermelője 
Lőrincen

Elhozta borait a fesz-
tiválra a népszerű és 
elismert szekszárdi 
borász, Mészáros Pál 
is: a szuper- és hiper-
marketekben elérhető 
termékei mellett igazi 
ritkaságokat is letett a 
lőrinciek asztalára. Ilyen 
volt a malbec fajtából 
készült Latino vagy a 
Bodzási-dűlőből való 
kékfrankos. A 2016-os 
év különösen jó eszten-
dő volt Mészáros Pál 
számára, hiszen ekkor 
két cuvée-vel is nyert 
díjat, az egyikkel a fran-
cia borvilág központjá-
ban, Bordeaux-ban.

A Szent Lőrinc is

A program a tizenkét évfolyamos Vörösmarty és a nyolc 
évfolyamos Szent Lőrinc iskolában indult el, előbbiben alsó 
és felső, utóbbiban alsó tagozaton. Mindkét intézmény azt 
szeretné, ha valamennyi évfolyam számára elérhető lenne 
ez az oktatási forma, és egyre nagyobb az érdeklődés más 
intézmények részéről is. Az önkormányzat célja az, hogy minél 
több gyerek legyen a program részese.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Izgalmas színpadi programok, jó ételek és finom borok – ezek is 
fontosak voltak a III. Szüreti Fesztivál programjában, de az talán még 
inkább, hogy jó hangulatban, barátok, ismerősök között tölthetett el 

két tartalmas napot, aki kilátogatott a pestszentlőrinci Kossuth térre.

�Saját maguk építik meg, aztán megtanulják programokkal irányítani a 
Vörösmarty és a Szent Lőrinc iskola diákjai azokat a legórobotokat, 
amelyekhez az önkormányzat, a T-Systems Magyarország és az Esz-

terházy Károly Egyetem együttműködésével jutott hozzá a két intézmény. 
A tervek szerint több iskola kap még ilyen eszközöket.

XXI. századi eszközök a kerületi általános iskolai oktatásban KULTÚRA

„Csak egy kis emlék…” Paul Anka és 
Hollós Ilona, avagy fejezetek a mu-
landóságról

Egy pillanatra, de csak egy pillanatra (őszintén!) átfutott az agyamon, amikor hal-
lottam, hogy nyár elején, júliusban Budapesten lép fel Paul Anka, hogy… igen, de 
jó lenne élőben meghallgatni. Őt! A „Diana”, a „You Are My Destiny”, és aztán 
megannyi nagy világsláger alkotóját és énekesét (habár azt például sokáig nem 

tudtam, hogy a nagy Sinatra-slágernek, a „My Way”-nek is ő volt a szerzője). Aztán persze 
letettem róla, s nem csak a belépőjegy ára miatt (egy magyar kisnyugdíjasnak igazi horror!), 
hiszen csak meg kellett volna említenem, s fogadott családom máris ugrott volna. Nem! 
Beláttam, hogy egy magamkorú öreglány kissé furcsán festene egy ilyen előadás nézőterén. 
Habár… igaz, az előadó sem éppen mai csirke a maga 78 évével. És tulajdonképpen ez az, 
amiért most ezt az egészet előhoztam a lányoknak, a piacon. 

Először persze vizsgáztattam őket (Jolán most jött vissza a nyaralásból, remekül lebarnulva). 
Azt nem mondom, hogy dalra fakadtam, inkább csak intonálni próbáltam (magamban persze 
mégiscsak felébredtek bizonyos, igazak voltak egyáltalán(?), régi emlékek): „You are my des-
tiny / You share my reverie / You are my happiness / That’s what you are…” És bizony, felc-
sillantak a szemek. „Te vagy a végzetem, / te vagy a mindenem…” – dúdolta Jolán, válaszul. 
„…minden te vagy én nekem” – fejezte be Erzsébet. Jó, nem tudom, milyen a mai Paul hangja 
(az agyon szoláriumozott feje kissé múmiaszerű a képeken), biztosan nem az a fényes és csil-
logó, mint hetven éve volt. De! Még mindig ott van a színpadon. Még mindig súlyos tízezreket 
(hogy csak magyar relációban beszéljek) hajlandók kifizetni a rajongók érte, s nyilván nemcsak 
a régiek, hanem a legfrisebb maiak is. Mi ez? Csak píár? Csak menedzselés?

Ekkor kezdtem sorolni, mintegy további vizsgáztatásképpen ma már bizvást elfeledett (mag-
yar) slágercímeket: „Sétahajó lágyan ring a Dunán…”; „Valaki kell nekem is…”; „Megáll az 
idő…”; „Csak egy kis emlék…”; „Van ez így…”; „Virágos kert az én szívem…”; „Nem adlak 
másnak…” Becsületükre legyen mondva, szinte egyszerre vágták rá a helyes megfejtést: Hollós 
Ilona. Sőt, Erzsébet folytatta is a sort az énekesnő által népszerűsített külföldi slágerekkel: „Sor-
rentói emlék”; „Két piciny fehér balettcipő”; „Egy kis romantika”; „Mambo Italiano”; „Ciao, 
ciao, bambina”; „Ahogy lesz úgy lesz…” Rögtön megemlítve azt is, hogy ezt a híres, Oscar-dí-
jas Doris Day-slágert („Que Sera, Sera”) nálunk 1957-ben betiltották, ugyanis lehet-e olyasmiv-
el mérgezni a szocialista lelkeket, hogy „ahogy lesz, úgy lesz”?

Nos, most, lányok (mondom nekik), mit tudtok a művésznőről? Mi történt vele? Meddig 
volt a „placcon”? Ilyesmi. Kiderült, hogy szinte semmit, noha még ők is andalogtak (táncol-
tak) eleget az énekhangjára (noha nálam fiatalabbak). Az ötvenes évek nagy hármasának, 
Hollós Ilona, Ákos Stefi, Kovács Erzsi (a Záray, Vámosi kettőst most nem említem) „prima 
donnája”, a hatvanas években lassan kezdett kimenni a divatból. Ugyan még ott volt az 
I. Táncdalfesztiválon (1966), de döntőbe már nem jutott, s bizony, már a dalra sem em-
lékszem, amivel fellépett. (Biztos külön szomorúság lehetett neki, hogy egykori férjének, 
Bágya Andrásnak, új felesége, Toldy Mária vitte el az egyik első díjat!) Hivatalosan ugyan 
csak 1975-ben ment nyugdíjba (55 évesen, mint minden más „civil” nő nálunk), de ekkor 
már a rádióban is csak ritkán játszották. Azt olvastam róla, hogy 1993-ban halt meg, s nem 
csak elfeledve, de anyagi gondokkal küszködve. „De mindez most miért jutott eszedbe?” – 
kérdezte Jolán. – „Paul Anka az Paul Anka, Hollós Ilona meg Hollós Ilona…” Igazából nem 
is tudom, talán csak… úgy… érdekességképpen (feleltem). 

De, hogy kicsit ébren tartsam az érdeklődésüket, meglengettem előttük, hogy legkö-
zelebb majd mesélek valami igazán érdekeset is Hollós Ilonáról.
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n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői 
engedély; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; 
emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési 
helyére történő vezetése; - a rakomány károsodásmentes szállítása; - részvétel a rakodási 
folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - a gépjármú műszaki állapotának megőrzése és 
ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó 
csoportvezető pozícióba keres munkavállalót a Társaság telephelyein, valamint a Társaság 
üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáinak karbantartási munkálatainak irányítására. 
Munkakör célja: Társaság telephelyein és Társaság üzemeltetésében lévő intézmények 
sportpályáin a karbantartási tevékenység tervezése, szervezése és irányítása. Feladatok: a 
Pályakarbantartó csoport tevékenységének tervezése, a beosztott munkavállalók beosztásának 
elkészítése, munkájának koordinálása, irányítása, a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó 
sportpályák éves karbantartási, felújítási és fejlesztési tervének összeállításában való részvétel, 
az elvégzett munkák helyszíni ellenőrzése mennyiség és minőségi szempontok alapján, az 
esetleges hiányosságok esetén a szükséges intézkedés megtétele, a csoport feladatellátásához 
szükséges eszközök, anyagok, munkavédelmi eszközök meglétének biztosítása, a kapcsolódó 
beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű bemutatása, illetve 
betanítása, folyamatos kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a telephelyek 
vezetőivel, valamint a külső partnerekkel, a munkakörhöz tartozó kötelező nyilvántartási és 
adatszolgáltatási feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: legalább középfokú, 
szakirányú pályakarbantartási vagy kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves 
tapasztalat,  jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), B kategóriás 
vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, élő- és műfüves) karbantartásában 
szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat.

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 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.

n VILLANYSZERELŐ végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség 
előnyt jelent.

n ÉPÜLET, VAGY BÚTORASZTALOS végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Feladatok: Épületek faszerkezetű nyílászáróinak és berendezési tárgyainak (beépített szekrény, 
bútor, lambéria) karbantartása és felújítása, mobil könnyen összeszerelhető bútorok gyártása. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n KŐMŰVES: Feladatok: Középületek és lakások karbantartása, felújítása során a kőműves 
jellegű feladatok elvégzése. Elvárások: kőműves végzettség; önmagára és munkájára is igényes, 
energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n FESTŐ: Feladatok: Társaságunk kezelésében álló ingatlanok, illetve saját telephelyek festése, 
mázolása, tapétázása. Elvárások: szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, pontos és precíz munkavégzés.

n RENDEZVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ „C” KATEGÓRIÁS VEZETŐI ENGEDÉLLYEL: 
Feladatok: rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok 
kihelyezése stb.), berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, rendezvény 
ideje alatt ügyelet biztosítása, rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása 
(bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: „C” kategóriás vezetői engedély, hátfalas emelőgép-
kezelői végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelő végzettség.

n KERTÉSZETI CSOPORTVEZETŐ: Feladat leírása: az osztályvezető utasításai 
alapján megszervezi, és a helyszínen irányítja a munkálatokat. Munkalapok alapján 
koordinálja és ellenőrzi a kertészeti vezető által kiadott feladatokat. Elvégzi a műszaki 
átvételeket, mennyiségi és minőségi szempontokat figyelembe véve. Főbb feladatok: a 
helyszínen köteles ellenőrizni a munkák minőségét, a munkavégzés rendjét és szükség esetén 
intézkedik; felel a kertészeti állomány folyamatos, hatékony, gördülékeny munkavégzéséért; 
munkaszervezés: az adott munkaterületre megfelelő számú dolgozó beosztása, szállítási 
kapacitások folyamatos kihasználása, a munkafolyamatok befejezése után a munkacsoportok 
rugalmas átcsoportosítása; heti munkaterv elkészítésére javaslattétel; a jóváhagyott heti 
terv végrehajtása; baleset esetén jegyzőkönyv, fénykép, megfelelő dokumentáció készítése; 
műszaki adminisztráció vezetése: építési naplók, menetlevelek nyilvántartása; ellenőrzési 
napló vezetése napi szinten, munkaidő-, órabeosztással, havi elszámolás alapjául; időszakos 
jelentések készítése; a hozzá tartozó munkavállalókra vonatkozó tűz-, és munkavédelmi 
előírások betartatása, különös tekintettel a munkavédelmi eszközök használatára, illetve 
viselésére. minden munkakezdés előtt köteles ellenőrizni, hogy a beosztott munkavállalók 
számára rendelkezésre állnak-e a megfelelő munkavédelmi eszközök, valamint, hogy azokat a 
dolgozók rendeltetésszerűen használatba vették-e. Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett releváns tapasztalat, vezetői tapasztalat előny, kiváló szervezőkészség, jó 
problémamegoldó képesség, csapatmunka, B kategóriás vezetői engedély.

n TELEPHELYI KARBANTARTÓ: Feladatok: az ingatlanok területén általános 
karbantartási feladatok ellátása, a kerten belüli munkák elvégzése (fűnyírás, gallyazás, 
kertészkedés, járdakarbantartás), az épületek és berendezések állapotának napi 
ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen 
felettesének való jelzése, a veszélyt jelentő hibák azonnali jelzése a vezető felé, és azok 
elhárításának azonnali megkezdése, a rábízott gépek és eszközök szakszerű üzemeltetése, 
illetve használata, azok tisztán-, karban-, és rendben tartása, valamint felelősségteljes 
őrzése, feladatok adminisztrációja, minden olyan egyéb feladat ellátása, amit a munkahelyi 
vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány, szolgálati idő alatt 
kulturált és fegyelmezett magatartás, alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való 
mentesség, együttműködési készség, csapatszellem, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés, jó kommunikációs készség és empátia. Előny, de nem feltétel: vízszerelő 
végzettség, villanyszerelői végzettség, lakatos végzettség. Amit kínálunk: biztos, hosszú 
távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való 
részvétel.

n JEGYPÉNZTÁROS: A munkakör leírása: uszodák szolgáltatási és térítési díjainak 
beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás a 
házipénztárral. Feladatok: uszodai pénztárak működtetése, a törvényi és belső szabályozások 
alapján, befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, bérleti díjak, tagdíjak, táborok stb.), 
beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése, szigorú számadású nyilvántartások 
naprakész vezetése, váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása, napi 
elszámolás, pénztár ellenőrzése, műszak végi jelentések elkészítése, napi pénztári anyag és a 
bevétel elzárása, időszakos jelentések készítése. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, műszakos beosztás vállalása (délelőtt, 
délután), precíz, megbízható munkavégzés, felelősségteljes, önálló munkavégzés, erkölcsi 
bizonyítvány. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, 
szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

n RUHATÁROS: Társaságunk ruhatárosi pozícióba keres munkavállalót határozott idejű 
megbízási szerződés keretében. Feladatok: jellemzően esti, illetve hétvégi időszakban 
ruhatárosi feladatok ellátása. Elvárások: rugalmasság, figyelembe véve a munkavégzés 
időszakát, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny. Munkavégzés helye: XVIII. kerület, 
Pestszentimre-i Sportkastély. Szerződés időtartama: 2019.10.01. - 2020.04.30. Munkavégzés 
helye: Budapest, XVIII. kerület

 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.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

Fogtechnika
Új helyen!
1173 Újlak utca 19. 
198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

Pénztárca kínélő ajánlat 
nyugdíjasoknak!

A komplett szemüveg árából 
 20% kedvezményt adunk 
nyugdíjas vásárlóink részére!

Szóljon a nagyinak, 
papának esetleg szomszédjának is!

Szentimre Optika – Fókusz BT.
1188 Bp Nemes u. 1.

Tel.: 292-33-39
www. szentimreoptika.hu

SZOLGÁLTATÁS
 

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

n Társasházak közös képviseletének ellátását, vagy társasházak könyvelését vállalom 
egyéni vállalkozóként, sok év tapasztalattal. 06-30/906-0022

n Házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül laposte-
tő szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb. NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 
25%. Hívjon bizalommal! 06/70-908-9578

n Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forgalomtechnika tervezése, közmű-
egyeztetés. Műszaki tanácsadás, lebonyolítás, Műszaki ellenőrzés. Keressen bizalommal! 
Steinhardt Tamás, +36704215725 - https://www.mernokiszolgaltatas.hu 

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20-264-7752 

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, 
INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350 

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, 
zuhanytálcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, régiek cseréje. Mosógép, 
mosogatógép bekötés. Zuhanykabin csere. Tel: 06204120524

n Autómmal segítség lennék. Vendéglátói, kereskedelmi tapasztalattal rendelkezem. 60-
as férfi. 06-70/410-7406

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

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

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

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, ve-
gytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, 
cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSA-
TORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepíté-
sek, 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 terve-
zéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉ-
JE 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 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 
06-70-550-0269

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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. 

Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n Judit Ingatlan-Hitel & Ügyvédi Iroda. 16 éve Önökért! Jutalék 2%, teljes körű 
ügyintézéssel. +36-30/244-0891

n Lakatos lakótelepen kettő szobás 49 nm-es jó elosztású, átlagos állapotú első emeleti 
lakás eladó. Irányár: 26,7 m Ft

n Díjtalan konzultáció ingatlaneladás esetén. Kiss Attila. DrNest Ingatlan, 20-241-0000

n 111 nm-es, földszintes, jó állapotú családi ház eladó a Halmierő közelében. Dupla 
garázs és pince a ház alatt, 40 nm műhely a telek végében. 41,25 MFt. T.: 20-241-
0000 DrNest, Kiss Attila

GYŰJTEMÉNY/RÉGISÉG
n +5000 forintot fizetek az újság felmutatásakor 40000ft. vásárlás esetén! Régiség 

felvásárlás készpénzért. 19. és  20.  századi antik és modern festményt, régi bú-
torokat, fali-, asztali és álló órákat, lakberendezési tárgyakat, asztali díszeket, 
ezüst gyertyatartót, cukordobozt, hibásat is, hagyatékot!Kiszállás díjtalan! A hét 
minden napján hívható. Tel.:06/30-686-3498, Markó István. T-Com-os vagyok, ha 
a számát kijelzi a telefon, visszahívom Önt, hogy ne fizessen. Ha nem jelzi ki a 
számot mondja be és azonnal visszahívom.

n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit lemezek, 
horgászfelszerelések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, játékok, szalagos magnók vétele 
(Hibásat és nem működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 
06309734949, 0614668321, pinterregisegek@gmail.com

n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ  - KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes ha-
gyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, ezüstne-
műket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, csillárt, 
érméket, kitüntetéseket, stb. T.: 06-70-673-7787, email.: antik@magyarantik.hu

ÁLLÁS
n XVII. kerületi cukrászda munkatársat keres takarítói és mosogatói feladatokra. Jelent-

kezni a 06-30/798-4428 telefonszámon lehet.

n Kézi takarítót keresünk a Nagybani Piacra. Feladat: hulladék kézi erővel történő összegyűjté-
se, szelektálása, tároló edényekben való elhelyezése, a hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés: 
megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen a Budapesti Nagybani Piac Zrt-nél (cím: 1239 
Budapest, Nagykőrösi út 353.) Bővebb felvilágosítás a 06-70/657-8165-ös telefonszámon kérhető.

n Otthonról végezhető munkára telefonos kollégákat veszünk fel, friss nyugdíjasok 
is jelentkezhetnek. Munkára felvetteket betanítjuk. Elvárás: beszédkészség, mobil telefon, 
internet. Önéletrajzát várjuk: info@doktornatur.hu címen. Info: 20/962-1130 és www.
doktornatur.hu/allasajanlat/

KÖSZÖNET / TÁJÉKOZTATÁS
n A Gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át alapít-

ványunknak ajánlották fel. A 2017. évi felajánlásból 2018-ben számlánkra igazolt 
577.839,- Ft-ból megvalósított fejlesztésekről örömmel tájékoztatjuk támogatóinkat. 
Oktatást közvetlenül segítő eszközre összesen 76.000,- Ft-ot fordítottunk. Könyv-
tárunk fejlesztésére 100.000,- Ft-ot biztosítottunk. Képzésre 180.000,- Ft-ot költöt-
tünk. Ünnepélyeink színvonalának emelésérét szolgáló eszközökre 57.000,- Ft-ot 
használtunk fel. A fennmaradó összeget iskolánk könyvtári állományának bővítésére 
egyéb eszközfejlesztésre, ismeretterjesztő és kulturális programok megvalósítására 
tartalékoltuk.

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesü-
let kiemelten közhasznú könyvterjesz-
tésre pedagógusok útján vásárol köny-
veket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik 
könyvadományaikkal segí-
tik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

JUBILEUMI KONFERENCIA
Ötvenéves múlttal büszkélkedhet kerületünkben a nevelési ta-
nácsadás. A ma Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. ke-
rületi Tagintézménye néven működő szervezet ünnepi szakmai 
konferenciát rendezett a jubileum alkalmából a Kondor Béla 
Közösségi Házban szeptember 25-én. 

A konferencia a programismertetőn olvasható József Attila-idézet – „…Jó szóval 
oktasd, játszani is engedd…” – szellemében vette kezdetét. A moderátori feladatokat 
Karayné Pavalacs Zsuzsa, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ) XVIII. Kerü-
leti Tagintézményének igazgatóhelyettese látta el. Miután köszöntötte a konferencia 
vendégeit, átadta a szót Ughy Attila polgármesternek, aki megnyitotta a konferenciát.

– A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézménye név alatt 
közel száz ember dolgozik azon, hogy gyermekeink fejlődését segítsék, támogas-
sák. Azt kívánom, hogy legyen eredményekben gazdag a mai konferenciájuk, tér-
jenek haza új ismeretekkel és ötletekkel. Legyenek tevékenyek továbbra is, mert 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az önök munkájára az egész közösségnek 
nagyon nagy szüksége van. Köszönjük, amit gyermekeinkért tesznek, köszönjük, 
amit a jövőért tesznek – mondta a polgármester.

A vendégeket, munkatársakat köszöntötte az FPSZ-t fenntartó Közép-pesti 
Tankerületi Központ igazgatója, dr. Házlinger György is, majd ezt követően 
a konferencia első előadója, Herneczki Márton klinikai szakpszichológus, az 
FPSZ XVIII. kerületi Tagintézményének igazgatója könnyed hangvételű, ám 
szakmailag profi előadást tartott.

A közel hatórás konferencián számos más szakember is előadást tartott, s a 
vendégek között Galgóczy Zoltán alpolgármestert is köszönthettük. 

-gönczöl-

– Nem, ne tessék cipelni, ez 
több mint tíz kiló, segítek. – 
Ez a mondat szeptember 28-
án hangzott el a Piac téren 
felállított rendezvénysátor 
mellett. Ughy Attila polgár-
mester igyekezett a segítségé-
re lenni egy szépkorú hölgy-
nek, aki több mint hatszáz 

kerületivel együtt élt a lehe-
tőséggel, és az önkormányzat 
pályázata révén ingyenesen 
elérhető komposztálóedényt 
igényelt.

A komposztálás – ma már 
azok is tudják, akik nem ker-
tészkednek – egy olyan bioló-
giai folyamat, amelynek során 

a szerves hulladék humuszszerű 
anyaggá alakul. Ez pedig javítja 
a termőtalaj szerkezetét, táplálja 
a növényeket, ráadásul a hatása 
tovább tart, mint a műtrágyáé. 
Aki tehát házilag komposztál, 
egyfelől helyben, vagyis szállí-
tási költség nélkül szabadul meg 
a szerves hulladék egy részétől, 
másfelől ugyancsak ráfordítás 
nélkül kiváló minőségű házi 
trágyához juthat, ami haszno-
sítható a kertművelésben. 

Nem csoda hát, hogy évről 
évre egyre többen vesznek részt 
ezen a pályázaton. Az igények-
hez az önkormányzat is igazodik: 
tavaly 150 kerületi lakos vihetett 
haza ilyen edényt, idén egészen 
pontosan 659 – a tapasztalat sze-
rint zömükben pestszentimreiek. 

A ládák kiosztásában Ughy 
Attila mellett az önkormányzat 
zöld programjának megvalósí-
tásáért felelős Dömötör István 
alpolgármester is segédkezett.

Cikkeink mellett színes ke-
rületi hírekről, érdekességekről 
is olvashatnak a Tovább18.hu 
oldalon.

K. Gy.

VONATOZÁS NÉPDALRA
A földre helyezett kispárnák látványa magyarázattal szolgált arra, hogy milyen rendez-
vényre is várja a vendégeit a Pestszentimrei Könyvtár szeptember 20-án. Bizonyára min-
denkinek beugrott, hogy ez a délután az apróságoké.

Sokszor leírhatatlan, hogy milyen hatással van a zeneszó a gyermekekre, de minden örömük az arcukra 
van írva. A FSZEK Pestszentimrei Könyvtárban tartott gyermekkoncert előadója Molnár György gitáros, 
zeneszerző – sőt hatvan percre pótapuka is –, Lackfi Johanna bíboros hangú énekes és a cajon dobon 
kísérő Kormány Bendegúz volt. 

A kortárs magyar irodalom – Lackfi János, Varró Dániel, Szabó T. Anna – és francia költők Molnár 
György által megzenésített versei csendültek fel, amelyekből nem egyet a kicsikből verbuválódott kórus 
kísért. Két dal kiemelése nem a véletlen műve: a Lackfi János Tejbegríz című és Varró Dániel Oá oá, böm, 
böm, böm kezdetű versére nagyon beindultak mind a hangszálak, mind a táncos lábacskák.

Az alkalmanként szigorú, alkalmanként engedékeny ügyeletes apának, Molnár Györgynek nem volt 
egyszerű dolga a huszonvalahány kisgyerek kordában tartásával, ám szerencséjére a kísérő szülőkkel 
nem volt gondja, ők az egész előadás alatt csak ülve csápoltak. 

Az előadók a kívánságok teljesítésével sem maradtak adósak, ám a Tavaszi szél vizet áraszt című nép-
dalra elindított vonatozás őket is meglepte, arról nem is szólva, mennyire meglepődött volna Demjén 
Rózsi, ha ő is ott lett volna az előadáson…  

-gönczöl-

NOSZTALGIANAP AZ IMREI VASÚTÁLLOMÁSON
Nosztalgianap az imrei vasútállomáson. Kettős születésnapot ünnepeltek szeptember 29-én Pestszentimrén a vasútállomáson és a környékén. Éppen 130 éve nyílt meg a 
lajosmizsei vasútvonal, és 30 éve alakult meg a két évforduló alkalmából ünnepséget rendező Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság.

Egyre többen 
komposztálnak

Kétszer futott be a nosztalgia-
vonat – délelőtt Lajosmizsére 
menet, délután onnan jövet – 
Pestszentimre vasútállomásra. 
A Széky Társaság harmadik al-
kalommal rendezte meg az im-
rei nosztalgianapot, amely igen 
gazdag programot kínált a vona-
timádóknak. 

A társaság elnöke, Pándy 
Tamás és csapata hónapok óta 
szervezte a vasúti évfordulóhoz 
méltó ünnepséget, amelyen volt 
zene, tánc és ének, sőt a vonatról 
hozsannázó vers is. Az állomás 
mögötti területet, a Vasút utcát 
erre az alkalomra lezárták, s egy 
kis színpadot építettek, hogy za-
vartalanul „zakatoljon” a prog-
ram kora délutántól késő estig. 
A helyi óvodások és iskolások 
mindent beleadtak vidám, ked-
ves produkcióikba. Zárásként 

pedig este Soltész Rezső nosz-
talgiaműsora táncoltatta meg a 
népes közönséget. 

Előtte azonban befutott az 
imrei állomásra az egész nap 
várva várt nosztalgiavonat, ame-
lyet százak fogadtak, köztük az 
önkormányzat vezetői is. Ughy 
Attila polgármester nem először 
találkozott a szerelvénnyel ezen 
a napon, hiszen már kora reggel 
felszállt rá a Nyugati pályaudva-
ron, hogy Ócsáig utazzon. 

– Nagy élmény volt utazni 
ezen a míves módon összerakott 
különös hangulatú szerelvényen 
– mondta. – Végig nosztalgiáz-
tam Ócsáig, hiszen máskor, ci-
vilként is szívesen felszálltam rá.

Lévai István Zoltán alpol-
gármester is többször utazott 
már a lajosmizsei járaton. Azt is 
elmondta, hogy az állomás kör-

nyéke hamarosan megszépül, 
közösségi parkolót hoznak létre, 
megújul a vasútállomás épülete, 
a váróteremben pedig szeretné-
nek egy Pestszentimrét bemuta-
tó állandó kiállítást létrehozni. A 
Széky Társaság jóvoltából ezen a 
napon is láthattunk régi képeket 
a városrészről és a régi mozdo-
nyokról. A Vasút utcában a gye-
rekek legnagyobb örömére a he-
lyi Gép- és Eszközgyűjtő Baráti 
Kör által megmentett régi mező-
gazdasági gépeket is ki lehetett 
próbálni, köztük az Imrén élő 84 
éves Szekeres József által bemu-
tatott százéves cséplőgépet.

Az önkormányzat által tá-
mogatott nosztalgianap fergete-
ges közös tánccal és tűzijátékkal 
zárult.

Temesi László 

Több mint négyszer annyi kerületi lakos vette át az önkormányzati pályázat keretében 
igényelhető komposztálóládákat, mint tavaly. Ez azt mutatja, hogy az itt élő kerttulajdo-
nosoknak fontos a fenntartható kertészkedés.
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Jószerével még meg sem érkezett 
az ember a sátrakkal körülvett 
Sportkastélyhoz, amikor Hen-
ter Barna adventista lelkész már 
meg is kezdte az „idegenveze-
tést”, s igyekezett minden tudni-
valóról, látnivalóról a legapróbb 
részletességig beszámolni. 

EGÉSZSÉG – RÁNK 
IS FÉR
Mi tagadás, volt miről, mert annyi 
látnivaló fogadta a látogatót, akár 
egy búcsúban. Annál persze jóval 
emelkedettebb volt a hangulat, hogy 
össze lehessen téveszteni azzal.

Megtudtuk a lelkésztől pél-
dául azt is, hogy az adventista 
felekezet fő profilja és irányadója 
– természetesen a hiten túl – az 
egészség, az egészséges életmód 
hirdetése, ami, nézzünk szembe 
magunkkal, ránk is fér…

– Fontos ez abból a szem-

pontból is – emelte ki a lelkész 
–, hogy finoman fogalmazva is 
saját maga és az egészsége meg-
őrzése ellen tesz sok-sok ember. 
Az egészségtelen táplálkozással 
napról napra kárt okozunk ma-
gunknak, amit felfoghatunk akár 
úgy is, hogy bűnt követünk el a 
testünk, a megkapott egészsé-
günk ellen. Ha csak egy kicsit is 
fel tudjuk hívni a figyelmet en-
nek káros mivoltára, már akkor 
jót tettünk, s akár ezzel is, akár 
ily módon is közelebb tudunk 
kerülni Istenhez.

MINDEN ADOTT 
VOLT
Akár jelképesnek is mondható, 
hogy körbepillantva a szépen ki-
alakított „sátortábor” is a rendet 
és az egységet közvetítette.

Nem volt ez másként bent a 
Sportkastély falain belül sem, 
ahol érdekesebbnél érdekesebb 
programok, emelkedett gon-
dolatok fogadták az érkezőket. 
Minden adott volt ahhoz, hogy 
akár egy egész napot eltölthessen 
az ember Pestszentimrén.

NEM A TAPS 
SZÁMÍTOTT
A kerület felekezetei az immár 
hagyománnyá vált rendezvény 
programját együtt állították 
össze. Talán tilos lenne „sztár-
vendégről” beszélni, nem is 
tesszük, mert nem való az ide, 
de országos ismertsége okán 
talán a televíziós Süveges Ger-
gőt és nem mellesleg a kedves 
feleségét illik megemlíteni. A 
délelőtt során Hogyan fejlődik 
egy közösség? Természetesen! 
címmel osztották meg a gon-
dolataikat, megfogva a hall-
gatóságot. A sikert nem is a 
tapserő jelezte, hanem az, hogy 
a gondolataikat feltehetően 
mindenki hazavitte. 

ISTENKÖZELI 
GONDOLATOK
– Nem is tapsot vártunk, hanem 
azt, hogy a hallgatóság felé köz-
vetített gondolatainkkal, ha csak 
néhány órára is, ha csak egy csa-
ládi beszélgetés erejéig is, ott le-
gyünk velük. Ha igen, akkor már 
értelme volt minden szavunk-
nak – mondta Süveges Gergő.

Hasonló istenközeli gondola-
tok töltötték be ezen a szomba-
ton a Sportkastélyt. Magyarán 
sok-sok jó szándékú ember sza-
vai és gondolatai.

Az ökumenikus napon részt 
vett Ughy Attila polgármester, 
Szarvas Attila és Galgóczy Zol-
tán alpolgármester is.

A természetesen fejlődő közösségekről is szóltak a szavak a SportkastélybanEGYHÁZ

A különleges érdeklődés, túl a 
„kötelező” vasárnapi szentmi-
se-hallgatáson, minden bizony-
nyal a meghívott vendégeknek, 
a kiváló muzsikosoknak is szólt, 
akik nagymértékben emelték az 
egyházi esemény fényét. 

A hallgatóság megtöltötte a 
széksorokat, s élvezte azt a gyö-
nyörű muzsikát, amellyel a ka-
marazenekar és a négy énekes 

ajándékozta meg őket. És persze 
az „örök Mozart”.

Nézzük, kik voltak, akik ezt 
az ajándékot elhozták Pestszen-
timrére.

A „szakmában” elismert, Bar-
tók–Pásztori-díjjal is kitüntetett 
Budapesti Vonósok nevet viselő 
zenekar első alkalommal adott 
záró szentmisei koncertet az Ars 
Sacra Fesztivál történetében. A 

sikerükből, a felcsendülő tapsból 
nem volt nehéz arra következtet-
ni, hogy szívesen látott vendégek 
lesznek a kerületben a jövőben is.

Mint említettük, a zené-
szekkel négy énekes is fellépett: 
a szoprán Páli Mónika, az alt 
Dezső Sára, a tenor Decsi András 
és a basszus Hámori Szabolcs, 
akiknek megérdemelten járt az 
ünneplés, az elismerés. A zene-
kart Dobszay Péter karmester 
vezényelte.

Az ünnepi programban há-
rom Mozart-mű hangzott fel: 
a Missa brevis „Pastoralmesse” 
miseliturgiába illesztve, az Ave 
Verum Corpus és a C-dúr temp-
lomi szonáta.

A közel kétórás koncert so-
rán minden bizonnyal egymásra 
talált a Budapesti Vonósok és a 
rendhagyó szentmise hallgatósá-
ga, hiszen csodásan hangzottak a 
Mozart-dallamok a Nemes utcai 
templomban. 

A Budapesti Vonósok Nemes 
utcai koncertje méltó befejezése 
volt az Ars Sacra Fesztivál kerü-
leti rendezvényeinek. 

HÁLAADÓ UNITÁRIUS ISTENTISZTELET
Emelkedett hangulatú unitárius istentiszteletet rendeztek szeptember 22-én délelőtt az 
egyházközség Szervét Mihály téri templomában abból az alkalomból, hogy befejeződött 
a templom tetőzetének a felújítása.

Megteltek a templom székso-
rai, amikor kezdetét vette az 
istentisztelet, amelynek szol-
gálatát Kászoni Kövendi József 
püspöki helynök végezte. 

Az eseményen több egy-
házi személyiség mellett részt 
vevő Ughy Attila polgármes-
ter köszöntötte a híveket és a 
meghívott vendégeket, majd 
elmondta, hogy „emelkedett, 
ünnepi hangulatú lehet ez a 
vasárnap a felekezet tagjai szá-
mára. Azért is, mert tovább 
erősíthetik az egyház hitet 
megőrző szerepét, miközben 
figyelnek az értékekre.” 

Ezt követően a polgármes-
ter további sikert kívánt a fele-
kezet működéséhez.

A pestszentlőrinci gyülekezet lelkésze, Szent-Iványi Ilona arról is beszélt, hogy különös figyelem-
mel és odaadással készültek az unitárius hívek erre az alkalomra, már csak azért is, mert várt és szere-
tett vendégek előtt nyithatták ki megújult templomuk ajtaját.

– Tettük ezt boldog szívvel, mert számunkra, az unitárius közösség számára minden hozzánk érke-
ző hívő és vendég egyformán fontos és kedves. 

Kiemelte a lelkész, hogy tavaly az újjáépített templomtornyot szentelték fel, most pedig megújult a 
teljes tetőtér, a cserepek, a héjazat. 

– A régi tető 83 évig szolgált bennünket, szeretném remélni, hogy a mostani munkálatok eredmé-
nye is látszik majd még közel egy évszázad múltán.

Az ünnepi köszöntők elhangzása után a Kalevala kamarakórus koncertjét hallgathatták meg a je-
lenlevők.

Az ünnepélyes perceket és ünnepi beszédeket követően szeretetvendégséget tartottak a szintén 
felújított gyülekezeti teremben.

EGY ÚTON VOLTAK…
Tegyünk többet a jövőnkért 

MÉLTÓ HANGULATBAN
Klasszikus művek a Nemes utcában

Mint minden évben, az 
idén is volt Habán-udvar a 
rendezvényen. Az üstök-
ben készülő finom falatok 
egyértelműen jelezték, 
hogy a lelken túl a testnek 
is adjuk meg, amit kér, 
mert az is szebbé teszi a 
napjainkat… 
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�Vasárnap, szeptember 22-én délután fejeződött be az Ars Sacra 
Fesztivál, amelynek kerületi záró szentmiséjét és a Budapest Vonó-
sok koncertjét a Nemes utcai római katolikus templomban rendezték 

meg, nagy érdeklődés közepette.

�Öt kerületi felekezet – a római katolikus, a református, az evangéli-
kus, a baptista és az adventista – szeptember 21-én rendezte meg 
Egy úton elnevezésű közösségi és családi napját a Pestszentimrei 

Sportkastélyban. Az évről évre nagy érdeklődést kiváltó programnak ez 
volt az idei hívószava: „Magától terem!” Jézus Krisztus.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Ismét gazdag programkavalkáddal ünnepelhetünk a Kondorban PROGRAMAJÁNLÓ

FESTÉSZETNAPI 
PROGRAMOK
 
2019-ben ismét gazdag, a tavalyihoz hasonló 
programkavalkáddal ünnepeljük a Kondor Béla 
Közösségi Házban a Magyar Festészet Napját.

Ízelítő az október 5-i programból (részletek a 
közösségi ház honlapján): 
12 órától Platz – Művészet a placcon – műsor-
folyam és közös festés a meghívott alkotók köz-
reműködésével.
15 órától Flamisch Péternek, a Köz¬¬_Tér_Hangja 
2019 könnyűzenei tehetségkutató verseny győz-
tesének gitárkoncertje.
16 órakor a minigalériában Magyar József festőművész 
Majdnem séták című kiállításának megnyitója.
17 órától a M.É.Z. zenekar koncertje, majd ír táncház.
Október 10. A Művészet a placcon elnevezésű 
alkotónapon készült festményekből összeállított kiállítás 
megnyitója. Meghívott művészek: Árvay Zolta, Ár-
vai-Szajkó Edit, Baranecz Katalin, Buczkó Imre, Fark 
László, Frömmel Gyula, Ghyczy György, Huller Ágoston 
†, Kamondy Imre, Kovács Gabriella, Koscsó László, 
Lach Sándor, Lévay Jenő, Magyar József, Magyarosné 
Mencző Anita, Mayer Irén, Nagy Ernő, dr. Nemcsics 
Antal †, Sajgó Attila, Szikszai Sándor, Sándor József Atti-
la, Tejeda Erika Anna, Török Ibolya, Varga Ferenc.

A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságának 
munkatársai várják a kerékpár-tulajdonosokat az 
ingyenes BikeSafe-regisztrációra. A kerékpárok 
adatait ingyenesen rögzítjük egy nyilvántartási 
rendszerben, ami egy későbbi bűncselekmény 
esetén megkönnyíti a rendőrség munkáját, és 
elősegíti azt, hogy a bicikli mihamarabb visszak-
erüljön a jogos tulajdonosához. Kerékpárjukkal 
az alábbiak szerint várjuk az érdeklődőket a Bike-
Safe-regisztrációra:
Időpont: 2019. október 10-én 13–15 óra között 
Helyszín: BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 
(1183 Bp., Üllői út 438.)

PROGRAMOK

CSALÁDI DÉLUTÁN  
A TOMORYBAN
A Tomory Lajos Múzeum családi délutánt szervez 
október 12-én szombaton 14 és 18 óra között a 
Herrich–Kiss-villában. 
A program részeként Szabó Zsófia Lilla kuráto-
ri tárlatvezetést tart. A látogatók érdekes in-
formációkat hallhatnak Kondor Béla pestsz-
entlőrinci gyermekkoráról, a repüléshez fűződő 
kapcsolatáról, a Nagy László–Szécsi Mar-
git-költőházaspárral kötött barátságáról.
A tárlatvezetés két turnusban, 14 és 17 órától indul, 
és körülbelül háromnegyed óráig tart. A vezetés 
alatt a gyermekeket szabad alkotási lehetőség várja 
a Látványraktárban. 15.30-tól a családok játékos 
formában ismerhetik meg Kondor Béla alkotásain-
ak varázslatos világát, vagy képzeletüket szabadjára 
engedve „életre kelthetik” a Látványraktár kincseit.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 4. 17 óra: Titkos kert – Kol-
láth Mariann festőművész kiállítása a 
Magyar Festészet Napja alkalmából
Október 5. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Október 5. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Október 6. 15 óra: Boldog születésna-
pot, avagy hatan pizsamában – a Pesti 
Művész Színház előadása. Belépőjegy: 
2700 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
2000 Ft.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezése a következő:
Pilates-torna: hétfőn és szerdán 
9.30-tól. New Dance World (Modern 
Táncok Iskolája): hétfőn és szerdán 
16 órától. Ringató: kedden 9.30-tól 
és 10.15-től. Gerinctorna: kedden és 
csütörtökön 10 órától. Etka-jóga: ked-
den és csütörtökön 15 órától. Zumba: 
kedden és csütörtökön 18 órától. 
Callanetics: kedden és csütörtökön 19 
órától. Baba-mama klub és játszóház: 
szerdán 10 órától. Meridiántorna: 
szerdán 14.30-tól.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra között, 
hétvégén a rendezvényeinkhez igazodva.
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségein-
ken való előzetes egyeztetés alapján.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást 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, különle-
ges minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 3. 17 óra: A repülést szolgálták, a 
repülést szolgálják – Veréczi Frick Zsuzsa 
könyvének bemutatója
Október 6. 10 óra: Könyves vasárnap 
– családi programok az Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysorozat 
keretében
Október 7. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um baráti körének összejövetele
Október 9. 17 óra: Izgő-mozgó klub – őszi 
színek
Október 17. 17 óra: A legjobb 
sehol – Hekl Krisztina könyvének 
bemutatója
A Galéria 18 kiállítóteremben októberben 
Vári Ildikó festőművész Bábvarázs című 
kiállítása látható.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 
9–19 óra között, kedden és szombaton 
9–14 óra között várjuk az olvasókat. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Október 3. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
szabad témaválasztás
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által összeállított 
Expo ’58 – A brüsszeli világkiállítás 
két lőrinci résztvevője című kiállítás 
látható.
A könyvtár hétfőn és szerdán 13 és 
19 óra, csütörtökön 9 és 15 óra, 
pénteken 12 és 18 óra között fogadja 
az olvasókat.

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Október 14. 14 óra: Egy csésze 

irodalom, egy szelet kultúra Popovitsné 
Csapó Zsuzsa tálalásában
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtö-
kön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várjuk az olvasókat. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.
Október 16-án (szerdán) a könyvtáro-
sok szakmai napja lesz, ezért minden 
könyvtár zárva tart.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 4. 18 óra: A zene világnapja. 
Görög show a Pyrgos együttes közremű-
ködésével. Köszöntőt mond: Galgóczy 
Zoltán alpolgármester. A belépés díjtalan!
Október 5. 15 óra: Idősek világnapja. 
Fellép: Vásáry André, közreműködik: 
Kéménczy Antal és zenekara. Fővédnök: 
Ughy Attila polgármester. A belépés díj-
talan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Október 7. 18 óra: „Így nem fogok sohse 
meghalni” – Lázár Csaba Kazinczy-díjas 
Ady-estje. Közreműködik Négyessy Kata-
lin gordonkaművész. A belépés díjtalan!
Október 9. 18 óra: Arany Gusztáv kiállí-
tásának megnyitója a Magyar Festészet 
Napja alkalmából. Fővédnök: Ughy Attila 
polgármester, védnök: Galgóczy Zoltán 
alpolgármester. A tárlat október 26-ig 
tekinthető meg.
Október 11. 19 óra: Társtalálás 
mesterfokon – Kánya Kata előadása. 
Belépőjegy: 2000 Ft (elővételben is 
megváltható). Az előadás után kötetlen 
beszélgetés lesz.
Október 15. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Összeillünk? Vonzások és 
taszítások az emberi kapcsolatokban. 
Előadó: Halász Alexandra. Részvételi díj: 
500 Ft.
Október 19. 10 óra: Gongmeditáció 
és hangfürdő. Részvételi díj: 2000 Ft. 
Előzetes bejelentkezést kérünk október 
16-ig az elérhetőségeinken.
Október 20. 10 óra: „Állati jó nap” – 
egész napos program az állatok világ-
napja alkalmából. Sztárvendég: Pogány 
Judit Kossuth-díjas színművésznő. A 
belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink az alábbi 
heti ütemezés szerint zajlanak:
Babusgató labdamóka, Babusgató baba-
torna, Bábos mesekuckó Julcsival, Sakk-
kör hétfőn. Klasszikus balett hétfőn és 
pénteken. Babadúdoló, Gyermek kezdő 
néptánc, Ovis zene kedden. Bábos me-
sekuckó Eszterrel, Felnőtt néptánc, Krea-
tív kézműves klub felnőtteknek szerdán. 
Hollahood Hip-Hop Dance School hétfőn 
és szerdán. Aikidó gyerekeknek, Dance 
Fitness és alakformálás, Aikidó felnőt-
teknek kedden és csütörtökön. Gyermek-
néptánc haladó, Maminbaba, Nyugdíjas 
klub csütörtökön. Babusgató tipegő 
torna, Spicc & Flex Táncegyüttes, Meridi-
ántorna pénteken. A PIK Baba-mama 
klub és játszócsoport havonta egyszer 
pénteken, jogi tanácsadás kéthetente 
csütörtökön, Kati-tornák hétfőn-szerdán 
vagy kedden-csütörtökön, Nyugdíjas 
nyelvi klub kedden és szerdán. Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek havonta 
két alkalommal szombaton. Nyugdíjas 
operett- és nótadélután havonta egyszer. 
Nosztalgia-táncdélután havonta két al-
kalommal szombaton. KRESZ-tanfolyam 
hétfő–szerda–péntek.
A programokról, a részvételi díjakról és 
a részletekről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Október 6. 10 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny
Október 12. 9 óra: Nemes Fitness 
Kangoo Fitt Nap
Október 13. 10 óra: Nemzetközi Táncos 
Fesztivál
Október 19. 18 óra: PLER–PEAC férfi 
kézilabda bajnoki mérkőzés
Október 20. 10 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 3. 18 óra: Hangfürdő Minya 
András vezetésével
Október 5. 12 óra: Platz – Művészet a 

placcon – alkotónap, műsorfolyam a 
Magyar Festészet Napja alkalmából
Október 6. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 10. 17 óra: Művészet a placcon 
– az október 5-i alkotónapon készült 
festményekből összeállított kiállítás 
megnyitója
Október 12. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Október 13. 10 óra: Csokikoncert
Október 13. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Október 15. 17.30: A gondolat hősei – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: 
A filozófiái gondolkodást előkészítő 
Homérosz, Hésziodosz, a „hét bölcs” és 
a gnómaköltők.
Október 17. 9 óra: Fizikashow iskolá-
soknak
Október 19. 14 óra: Úgy szerettem én 
egy asszonyt – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés-táncos műsora
Október 20. 8.30: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Október 20. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Hétfőn és szerdán 17 órakor 
szeniorörömtánc Katával. Kedden-
ként 17 órakor antigravitációs jóga. 
Szerdánként 16.30-kor gerinctorna, 
18.45-kor Ladies’ Dance Mix. Csü-
törtökönként 18 órakor zumba Panda 
Nikivel.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 

Központi iroda: Kondor Béla  
sétány 10. 
Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Október 12. 14 óra: Családi délután a 
Herrich–Kiss-villában. A program része-
ként tárlatvezetés felnőtteknek és szabad 
alkotási lehetőség gyermekeknek. A prog-
ram ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Október 5-én, 23-án, 26-án, valamint 
november 1-jén és 2-án zárva tart.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig. 

Pavilongaléria 
A pestszentlőrinci Kossuth tér.
Új kiállítás: 1956 – forradalom a XVIII. 
kerületben
Nyitvatartás: kedden és csütörtöktől 
szombatig 12 és 18 óra között, szerdán 
10 és 16 óra között. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás 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 Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szobraival, Pest-
szentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 

200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, 
szerdán 10–16 óráig, csütörtökön, 
pénteken és szombaton 12–18 óráig. 

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyez-
tetés alapján látogatható.

KÖNYVES VASÁRNAP
Az Országos Könyvtári Napok keretében 
családi programmal várja olvasóit a 
Lőrinci Nagykönyvtár október 6-án 
(vasárnap) 10 és 14 óra között. 
Részletes program: 10.30-kor Vári 
Ildikó Bábvarázs című kiállításának 
megnyitója. 11 órakor a Kőmazsik 
Bábcsoport Vitéz László unokái című 
előadása. 12 órakor a Maraságok, ma-
darak, jóbarátok című mese- és versíró 
pályázat eredményhirdetése (a díjakat 
átadja: Miklya Zsolt). 13 órától arcfes-
tés, valamint Legendi Judit bemutatója 
a felelősségteljes állattartásról. 13.30-
kor a Könyvtár Barátja díj átadása.
Az október 6-án visszahozott lejárt 
határidős, de még fizetési meghagyás 
alá nem eső könyvekért ezen a napon 
nem számítunk fel késedelmi díjat! A 
„megbocsátás” a nem hagyományos 
dokumentumok (CD, CD-ROM, videó, 
DVD) késedelmi díjára és a régebben 
keletkezett, be nem fizetett tartozá-
sokra nem vonatkozik. Ezen a napon 
ugyanakkor térítésmentes beiratkozást 
biztosítunk olvasóinknak a 2019. 
december 31-ig tartó időszakra.

ADY-EST A PIK-BEN
„Így nem fogok sohse meghalni” 
címmel Ady-estet tart Lázár Csaba 
Kazinczy-díjas színművész a Pest-
szentimrei Könyvtár, a Pestszentimrei 
Közösségi Ház és a Vasvári Pál Polgári 
Egyesület közös szervezésében. Az 
esten közreműködik Négyessy Katalin 
gordonkaművész 
Időpont és helyszín: október 7. (hétfő) 
18 óra, PIK Ház 
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők!

KÖZEPES NEHÉZSÉGŰ 
HEGYI TÚRÁK
Az október természeti szépségeinek 
felfedezésére a következő kiránduláso-
kat kínálja a Téry Ödön Túraklub.
Október 4. (Figyelem: péntek!): Cserhát 
hegység. Útvonal: Bér – templom – 
pincesor – andezitömlés. Találkozás 
8.40-kor a Stadion autóbusz-pályaud-
varon, indulás 8.55-kor. Túratáv: 5,3 
km, költség: kb. 2800 Ft. A túrát vezeti: 
Borsat Éva.
Október 20. Zsámbéki-medence. 
Útvonal: Óbarok – Öreg-kőszikla-tető 
– Lófingató-hegy – Geizer-oldal – 
Dobogó – Óbarok. Találkozás 7.10-kor 
a Kelenföldi pályaudvar 6. vágányánál 
(a vágányszám változhat), indulás 
7.28-kor (Bicske–Győr). Túratáv: kb. 
6 km, költség: 2200 Ft. A túrát vezeti: 
Takáts Ila.
A túrákkal kapcsolatban további 
felvilágosítást Verseginé Márta ad (06-
70-566-4887).
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A kilencedik Sportízelítő és a negyedik Kutyás Sportízelítő is sikert aratottSPORT

A Gubacsi Zsófi Teniszklubban 
rendezték meg szeptember 19-én 
a speciális olimpia tenisz-verseny-
sorozatának első őszi eseményét, 
amelyre nem kevesebb, mint 65 
nevezés érkezett az országból. Iga-
zi sportünnepet láthattak a nézők 
a kiválóan előkészített pályákon, 
sok-sok boldog gyermekkel.

Ezúttal is telt ház volt a Gu-
bacsi-tenisziskola pályáin, szinte 
mindegyiket elfoglalták a Speciális 
Olimpia Tenisznap résztvevői, akik 
izgalmas csatákat, néha látványos 
labdameneteket vívtak egymás-
sal, bizonyítva, hogy nemcsak a 
„magasságokban” lehet élvezhető 
teniszt látni, hanem azok mező-

nyében is, akik a sztárok tudásától 
távol vannak ugyan, de a győzni 
akarásuktól nem.

Ezt a gondolatot hangsúlyozta 
Ughy Attila polgármester a spe-
ciális olimpia tenisznapon. A kö-
szöntő beszédében elmondta, hogy 
mindenki életéhez hozzátartozik a 
sport, s aki gyakorolja azt, az hoz-

zátesz a saját életminőségéhez, s 
egyben példát mutat másoknak, 
akárcsak az itt pályára lépő kiváló 
sportemberek. A kerület vezetése 
régóta kiemelten segíti a speci-
ális versenyzőket, és ennek az is 
nyomatékot adott, hogy a polgár-
mester mellett Galgóczy Zoltán 
alpolgármester is kilátogatott a 

rendezvényre. A tenisznap házi-
asszonya, Gubacsi Zsófia nemcsak 
a pályáit biztosította egész napra a 
speciális olimpia résztvevői számá-
ra, de kedvességével és közvetlen-
ségével kitűnő hangulatot varázsolt 
a pályák környékére is. A már évek-
kel ezelőtt visszavonult versenyző a 
sikeres pályafutása során egy egyé-
ni és egy páros WTA-tornát nyert, 
emellett hat egyéni és nyolc páros 
ITF-tornán végzett az első helyen. 
A karrierje feltétlenül kalapemelést 
érdemel, hiszen világsztárokkal 
szemben állt helyt, győzte le őket 
nem is egyszer.

Ma már inkább pihen a teniszütő, 
legalábbis, ami a kiemelt versenyeket 
illeti. Az Üllői út végén található „ék-
szerdoboz” sok feladatot ad a gazdá-
jának, aki azonban a régi lendülettel 
viszi és irányítja a tenisziskoláját, 
amely egyre több fiatalt fogad a kitű-
nő minőségű salakos pályáin, hogy 
majd „új Gubacsik” nőjenek fel, akik 
követik az ő példáját.

Zsófi rendezőként is kiválóan 
megoldotta a feladatát, pedig, mint 
elmondta, „figyelni kell mindenre, 
bár az érkező vendégek már jól is-
merik a helyet, tudják, hogy csak 
egy dolguk van. Az, hogy minél 
többet játsszanak s mellette jól is 
érezzék magukat. Ha ennek meg 
tud felelni az iskolám, akkor már 
boldog és elégedett vagyok.”

A Gubacsi Zsófi Teniszklub 
Sportegyesület, ha szabad így fo-
galmazni, „négyszeres jelest” érde-
mel, mert minden évben négy al-
kalommal biztosít játéklehetőséget 
a speciális olimpián indulóknak.

NYÍLT SZÍV, NYITOTT PÁLYÁK 
Ünnepnap volt a Gubacsi Zsófi Teniszklubban  

A „kétlábúak” és a négylábúak 
osztoztak meg szeptember 21-
én, szombaton a Bókay-kerten. 
A sportot, a mozgást, az egész-
séget választó ifjú kerületi – és 
egyre inkább nem csak kerületi 
– emberek a Sportízelítő kereté-
ben találkozhattak a mozgással, 
az ebek a Kutyás Sportízelítőn. 
Ráadásként nem is ősz eleji han-
gulat és Celsius-fokok fogadták a 
vendégeket, hanem hamisítatlan 
nyári időjárás.

GARANTÁLT JÓ 
HANGULAT
Sokan voltak, amit természete-
sen örömmel konstatált a ren-

dezésből oroszlánrészt vállaló 
Varga Judit Veronika és Eszes Já-
nos. A két önkormányzati sport-
felelős elmondta, hogy ez a ren-
dezvény tán a legfontosabbika a 
munkájuknak, így elégedetten 
állapíthatták meg, hogy minden 
idejében a helyére került, s csak 
annyi dolga maradt az érkező 
vendégeknek, hogy jól érezzék 
magukat.

Mint ahogyan kellemesen 
töltötte el a kerületiek között az 
órákat Lévai István Zoltán spor-
tért felelős alpolgármester is, aki 
a játékoktól kezdve a sorsoláson 
át mindenütt ott volt, segédke-
zett, s elégedettségének adott 
hangot. 

LEGYEN MÉG 
HANGOSABB
– Számomra a legnagyobb örö-
möt az jelenti, hogy minden 
évben nagyobb a forgalom a 
Bókay-kert útjain a Sportízelítő 
során. Ez vitathatatlanul jelzi, 
hogy a kerület magáénak érzi az 
ízelítőt. Ez pedig mindannyiunk 
közös sikere. A legfontosabb eb-
ben az évben is az, amit mindig 
hangsúlyozunk: ilyen rendez-
vényekkel tudjuk még „hango-
sabbá” tenni azt, hogy valóban 
sportos kerület a miénk.

A rendkívül hangulatos 
hófehér „sátortábor” tanúsá-
ga szerint harmincnál is több 

kerületi egyesület, klub jelent 
meg, hogy a saját sportágában 
népszerűsítse magát, bemutat-
kozzon, s még közelebb kerül-
jön azokhoz, akiknek köszön-
hetően léteznek, és nap mint 
nap működnek. 

EGYRE TÖBBEN…
A sportoló kerületi lakosokhoz, 
akik érzékelhetően egyre töb-
ben vannak, s akiknek az érde-
kében folyamatosan figyelmet 
fordít az önkormányzat Lőrinc 
és Imre sportos arcának még 
sokoldalúbbá tételére. Tények 
igazolják, amit a kerületi sport-
vezetők egybehangzóan állítot-
tak: emelkedik a „hazai”, vagyis 
a kerületi egyesületekben, szak-
osztályokban sportolók száma. 
Ezek után nincs is csodálkozni 

való azon, hogy évről évre nő 
a „sportos lélekszám” a Bó-
kay-kert útjain. 

ŐK IS OTT VOLTAK
Számtalan egyesület, iskola vett 
részt a Sportízelítőn, bemutatva 
a tudását és azt, hogy mivel várja 
a mozogni vágyó fiatalokat. 

Lássuk, kik voltak ott a Bó-
kay-kertben: a Pestlőrinci Ku-
tyakiképző Iskola, Marosi Ádám 
olimpiai bronzérmes öttusázó, a 
kerület sportarca, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia küzdő-
sport-szakosztálya, street dan-
ce-szakosztálya, zumbatáncosai, 
a Pixiedance Tánciskola, a Gym 
Jam Fitness, a Magyar Wing 
Tsun Egyesület, a Park Aerobik 
Center, a Sensdance Tánciskola, 
a Kassa SE, a Nemes Fitness.

Csak az a dolguk,  
hogy eljöjjenek

Megint pontosan és 
ugyanott landolt a Malév 
SC. Az érdeklődőket 
évek óta ugyanazon a 
helyen váró sátorban 
ülők beszámoltak az öt 
sportágukban végzett 
munkáról. Kovács Mi-
hályt, az egykori (világ)
válogatott kézilabdázót 
és Bobos Csabát, a 
kosárlabda-szakosz-
tály vezetőjét hallgattuk 
meg: „Minden évben 
itt vagyunk, s várjuk 
azokat, akik érdeklődnek 
irántunk, és a Malév SC 
színeiben akarnak spor-
tolni. Nekik csak annyi a 
dolguk, hogy eljöjjenek 
és jelentkezzenek a 
Vilmos Endre Sportcent-
rumban, a többit bízzák 
ránk. Egészen biztos, 
hogy igazi sportcsaládra 
lelnek nálunk, bármelyik 
szakosztályban szere-
tettel és szakértelemmel 
fogadjuk őket.”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ismét ezernél többen voltak a Bókay-kertben a hagyományos Sportí-
zelítőn és a mindig népszerű Kutyás Sportízelítőn. 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

JÓLLAKHATTUNK A SPORTTAL 
Minden évben többen jönnek a Bókay-kertbe


