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A szakadó eső sem 
fékezhette a hangulatot
 
A Bókay-kertben a Nagyi főztje mindenkit megigézett

BODZAY ZOLTÁN 

A kerület legjelentősebb szabad-
téri rendezvénye még mindig 
a Bókay-kerti Napok, amelyet 
idén „Nagyi főztje” fesztivál 
címmel hirdettek meg. Lehet 
bármilyen sztárfellépő a két na-
pig tartó rendezvény különböző 
színpadjain, a főszerep a főző-
falué és azoké a százaké, akik 
szombaton kora reggeltől a bog-
rácsok körül szorgoskodnak.

A főzőversenyen túlmenően 
a legnagyobb érdeklődés azokat 
a sztárfellépőket követte, akik az 
esti órákban álltak színpadra.

CSÚCS  
A SZÍNPADON
Az első nap csúcsa a Nagyszín-
padon este fellépő Karthago kon-
certje volt. Kemény, mégis dalla-
mos zenével örvendeztették meg 
a közönségüket, mint annak ide-

jén, a hetvenes években. A csapat 
tagjai ma is frissen mozognak a 
színpadon, Takács Tamás hangja 
pedig mintha semmit sem kopott 
volna az eltelt évtizedek alatt.

A leginkább várt színpadi ese-
mény mégis a fesztivál második es-
téjén szereplő Nagy Feró és a Beat-
rice fellépése volt. A néhány évvel 
ezelőtt ugyanezen a színpadon ze-
nélő banda ezúttal nem a legnépsze-
rűbb nótáiból összeállított program-
mal nyitott, hanem kezdetben ők is 

a hetvenes évek dalait játszották. Az-
után persze sorra kerültek a későbbi 
sikerszámok is, amelyeket mindenki 
kívülről fújt, illetve az időközben 
megeredő esőben a kezek és az er-
nyők ütemes mozgásából arra lehe-
tett következtetni, hogy a közönség 
minden akadályozó tényező ellené-
re is együtt él a zenével. Nagy Feró 
ismét meghódította a kellemetlen 
időben is kitartó hűséges pestszent-
lőrinciek és pestszentimreiek szívét.

ÍNYENCEK  
ÉS GYEREKEK
Mindemellett sokan voltak kí-
váncsiak a péntek, illetve szom-

bat délelőtti és délutáni progra-
mok közül például a PL Team 
táncprodukciójára vagy a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia 
különböző bemutatóira, így a 
street dance csapat produkció-
jára is. 

A táncos lábúak számára ez 
a nap különleges volt, ugyanis 
a fiatal és közkedvelt rapper-
csapat, a USNK koncertjén a 
színpadon táncolhatták végig 
néhány számukat. Az ínyen-
ceknek pedig olyan fiatal 
vagy már nem is olyan fiatal 
zenészek játszottak, akiknek 
talán a nevük sem szerepelt a 
műsorfüzetben, mégis élmény 

volt a zenéjük. Az egyik ilyen 
Ocskai Gábor gitárművész 
volt, akinek instrumentális fu-
tamaira fel-felkapták a fejüket 
a péntek kora délutáni feszti-
válozók is.

A legjobb dolguk persze ezen 
a két napon is a gyerekeknek 
volt. Azzal együtt, hogy a Bó-
kay-kertben egyébként is meg-
lévő játszóeszközöket igénybe 
vehették, Jack Spenót gólyalá-
bas kalóz műsora szórakoztat-
ta őket, s vélhetően az Aladdin 
csodalámpája és az ajándékeső 
című műsor is elnyerte a tetszé-
süket. 
  Folytatás a 9 oldalon

ELINDULT A NYAK

A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT felkérésére a Milton 
Friedman Egyetem nyolcadik éve gondoskodik 
komplex program keretében az idősek ismere-
teinek bővítéséről. Az együttműködés keretében 
2012 szeptembere óta tartanak előadásokat és 
tanfolyamokat, amelyeknek jelentős múltja van. 
A Nyugdíjas Akadémia 15. szemeszterét szep-
tember 7-én nyitották meg a városházán. 

FEJLŐDŐ HAVANNA

MEGKEZDŐDÖTT A KONDOR BÉLA SÉTÁNY felújí-
tása, ezért az építkezés idejére megváltozik 
a környéken az autós és a gyalogos forgalmi 
rend. A területen a gépjárműforgalom végle-
gesen módosul: a Barta Lajos utca felől tilos 
lesz behajtani. A sétány mellett az egykori piac 
megújítása is zajlik a Havannán, mindkét beru-
házás első ütemét az év végéig adhatják át. 

KÖRNYEZETÜNKÉRT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGUTOLSÓ, szeptem-
beri ülésén arról is határozott, hogy az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft. új helyszínen 
létesíthessen elektromos töltőállomást. Az 
előterjesztést egyhangúlag elfogadták a kép-
viselők, így a Nagyenyed utcai terület térítés-
mentes használatát biztosítja az önkormány-
zat az elektromos töltőoszlop telepítésére.

CSALÁDI NAP

MÁSODSZOR TALÁLKOZTAK a Kossuth Ferenc-te-
lepi és a belsőmajori családok a PSK-sport-
pályán. A cél az, hogy hagyományt teremtve 
tovább mélyítsék a barátságukat egymással, 
illetve új ismeretségekre tegyenek szert. Kicsik 
és nagyok egyaránt megtalálhatták a maguk 
szórakozási lehetőségét. A napsütéses időjárás 
is segítette őket a felhőtlen együttlétben.

SPORTOLJUNK EGYÜTT!

A SPORTÍZELÍTŐ ELNEVEZÉSŰ SPORTÁGVÁLASZTÓT 
az önkormányzat és a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia kilencedik alkalommal szervezi meg, 
idén szeptember 21-én. A népszerű rendezvé-
nyen közel ötven sportágat lehet kipróbálni, és 
aki kedvet kap valamelyikhez, az szakavatott 
edző segítségével már a következő héten elmé-
lyülhet a részletek megismerésében.
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�VALAMENNYI KOROSZTÁLY JÓL SZÓRAKOZHATOTT A HUSZADIK FŐ-
ZŐS-KÓSTOLÓS-KULTURÁLIS FESZTIVÁLON. A SZEPTEMBER 6–7-I REN-
DEZVÉNYEN A SOKFÉLE NAGYI FŐZTJE VERSENYRE KELT AZ ESTI SZAKA-

DÓ ESŐBEN IS FERGETEGES HANGULATOT TEREMTŐ BEATRICÉVEL.
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Kétszer ötven fős csoport járt Székelyföldön, ahol megerősítették a testvérvárosi kapcsolatotKULTÚRA

BODZAY ZOLTÁN 

Az együttműködés keretében 
2012 szeptembere óta tartanak 
előadásokat és különféle tanfolya-
mokat Pestszentlőrinc-Pestszent-
imrén a Nyugdíjas Akadémia 
hallgatóinak, elmondható tehát, 
hogy van múltja a képzésnek. 

KÉTSZER 
ÖTVENEN
Az oktatás sikerét bizonyítja, 
hogy a hallgatók száma fo-
lyamatosan nőtt, hiszen míg 
az indulás idején mintegy 
negyvenen voltak, addig az 
idei jelentkezések alapján már 
legalább nyolcszázan lesznek, 
akiknek csaknem a fele rend-
szeres résztvevő. Emellett az 
évek során újabb és újabb té-
májú előadásokra és tanfolya-
mokra mutatkozott igény. 

Az önkormányzati képvise-
lő-testület üléseinek is helyet adó 
termet teljesen megtöltő nyug-
díjas akadémia hallgatóit Ughy 
Attila köszöntötte az évnyitón. 
A polgármester utalt arra, hogy 
a teremben helyet foglalók közül 
többekkel is találkozott az előző 
napokban a kerület új testvérvá-
rosába, Székelyudvarhelyre tett 
kiránduláson. 

Az önkormányzat jóvoltából 
ugyanis a nyugdíjasok kétszer 

ötven fős csoportja csatlakoz-
hatott az abból az alkalomból 
szervezett székelyföldi kirándu-
láshoz, hogy Székelyudvarhely 
és Pestszentlőrinc csaknem 
pontosan 79 évi szünet után 
újra testvérvárosi kapcsolatot 
létesített. 

MÉRFÖLDKŐ
– Úgy tapasztalom, hogy egy 
polgármester életében vannak 
nagyon fontos mérföldkö-
vek, amelyekre majd akkor is 
emlékezik, amikor az a tiszt-
ség, amelyet betöltött, már 
nagyon távol lesz a múltban. 
Ez a székelyudvarhelyi ese-
mény biztosan benne lesz az 
ilyen események között. Egy 
ma már nagyobb, több mint 
százezer lakosú dél-budapesti 
kerület közössége és egy va-
lamivel kisebb, de lelkében és 
szellemiségében töretlenül a 
magyar kultúrát és szellemisé-
get ápoló közösség majdnem 
nyolcvan év után ismét egy-
másra talált – hangsúlyozta a 
polgármester. 

Ughy Attila ismertette, hogy 
a Nyugdíjas Akadémia egyes 
előadásai, tanfolyamai mek-
kora érdeklődést mutatnak az 
eddigi jelentkezések alapján. 
A táblagép-kezelési ismerete-
ket nyújtó tanfolyamhoz érve 

igyekezett meggyőzni a jelen-
lévőket arról, hogy erre egyre 
nagyobb szükség van, mert 
nagy könnyebbséget jelent ez a 
tudás például a hivatalos ügyek 
intézésében. A polgármester 
egyúttal azt kívánta, hogy az 
a közösségépítés, amely a szé-
kelyföldi kirándulással létre-
jött, valósuljon meg a tanulás-
sal is az akadémián.

FÉLÉVI PROGRAM
A megnyitón dr. Jászberényi 
József ismertette a nyugdíjasok 
előtt álló szemeszter program-
ját. A Milton Friedman Egye-
tem felnőttképzési igazgatója 
elmondta, hogy a polgármesteri 
hivatal tanácstermében ebben a 
félévben 7 alkalommal, szom-
bati napokon kerül megren-
dezésre, amelyekre igyekeztek 

olyan szakembereket meghívni, 
akik nemcsak értenek a saját 
területükhöz, hanem egyben jó 
előadók is. 

– Most is el kell monda-
nom, hogy a felnőttképzé-
sünknek Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre kiemelt helyszíne. 
Bár a Milton Friedman Egye-
tem szeniorképzésének ma 
már rengeteg, 51 helyszíne 
van, a külsők közül messze-
menően kiemelkedik a XVIII. 
kerület. Az előzetes jelent-
kezési lapok összeszámolása 
alapján már csaknem hatszá-
zan kívánnak részt venni az 
előadásokon, tanfolyamokon, 
s ez a szám végül várhatóan 
meghaladja majd a nyolcszáz 
főt – tette hozzá Jászberényi 
József. 

A szeniorképzés vezetője 
röviden bemutatta az első félév 
előadóit, majd Pszichológiai és 
pszichiátriai problémák idős-
korban és a tanulás címmel 
megtartotta a félév első előa-
dását. Ez egyben a nyár végén 
megjelent hasonló című köny-
vének a bemutatója is volt.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS TANULÁSSAL 
ÉS KIRÁNDULÁSSAL

Megnyitották a Nyugdíjas Akadémia 15. szemeszterét

A következő előadások
Szeptember 21. Czipperer Zsófia: Időseknek szóló kulturális 
és művelődési programok Pest megyében
Szeptember 28. Dr. Kis-Benedek József: Biztonságpolitika 
2019 őszén
Október 26. Kamrás Orsolya: Mi az autizmus, és hogyan 
ismerhető fel?
November 9. Novák Mária: Generációk – mozgásformák
November 30. Dr. Boga Bálint: Idősödés és esztétikum
December 14. Dr. Jászberényi József: A nyugalom szi-
getén (Megbocsátás, elengedés, reális életcél-kijelölés 
időskorban)

Már az is hagyománnyá vált, hogy Ughy Attila polgármester köszönti az első előadás résztvevőit

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, 06-20-336-2008
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.
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Természetközeli tanteremként is szolgál FEJLESZTÉSEK

Egy-egy tanévkezdet új élménye-
ket, barátságokat és tudásszerzé-
si lehetőségeket kínál, és ha már 
újdonságokról beszélünk, be kell 
mutatnunk a Kapocs iskolában 
az évnyitót követően átadott tor-
natermet, annak új járófelületét. 

Váradiné Szép Emese intéz-
ményvezető már az ünnepi kö-
szöntőjében felhívta a figyelmet 
a későbbi tornaterem-látogatás-
ra. Az önkormányzat felismer-
te, hogy az elöregedett burkolat 
cseréje amellett, hogy biztonsági, 
egészségvédelmi feladat, jelen-
tősen fokozza a sportolási ked-
vet is. A hatvan elsős tanulón túl 

mindenki más is kíváncsian is-
merkedett az új sportparkettával. 
A kerületben számos ilyen típusú 
fejlesztésen vagyunk már túl, ám 
maradjunk most a Kapocs isko-
la tornaterménél. A szálkákban 
is bővelkedő régi, fél évszázados 
padlóburkolatot egy csillogó-vil-
logó sportparketta váltotta fel a 
Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. szakmai közreműkö-
désével. Akadtak látogatók, akik 
mezítlábasan is próbára tették a 
járófelületet, és kedvező tapaszta-
latokról számoltak be. Ám elrejtve 
a sportpadlók minőségével kap-
csolatos tudásom hiányát, álljon 

itt a kivitelező ismertetője: „A 
tornaterem régi burkolata egy ho-
mokba ágyazott párnafákon lévő 
sportparketta volt. A parkettaré-
teget felbontottuk, majd lokálisan 
a meglévő alépítményt javítottuk 
és szinteztük. Erre helyeztük rá 
a Graboplast Strong Air nevű, 
22 milliméter vastag tölgy rustic 
sportparkettáját, amelyre pályavo-
nalazást is készítettünk.”

A tartós és biztonságos, porc- 
és ízületkímélő sportparketta-
rendszer többféle sportolási le-
hetőséget nyújt a gyerekeknek a 
testnevelésórákon.

-gönczöl-

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„EGÉSZSÉGES ÉS SPORTOS
 KERÜLETET ÉPÍTÜNK”

Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

MEGÚJULT A KAPOCS UTCAI KISERDŐ
Rigófütty és stresszmentes kikapcsolódás a környezetünkben

ÍZÜLETKÍMÉLŐ ÚJ TANÉV

A hely varázsa meghatározta a 
megújult Kapocs utcai kiserdő 
(Kapocs és Kisfaludy utca) bemu-
tatását is. A kiserdő tálcán kínálja 
mindazt, ami a szűkebb lakó-

környezetünkben, a munkahelyi 
irodákban ritkább: a rigófütty, a 
zöld szín ezernyi változata, a rö-
videbb-hosszabb közérzetjavító 
sétákra alkalmas útvonal. 

– Az erdei tanteremet pa-
dokkal, asztalokkal, információs 
táblákkal alakítottuk ki, így ter-
mészetközelben tudjuk oktatni 
a gyermekeket – tájékoztatott 

Csabafi Róbert, a terület ön-
kormányzati képviselője. A sé-
tautakon és erdei futópályán túl 
pihenőhely, pad-asztal garnitú-
rák várják a kikapcsolódásra vá-

gyókat. A bográcstartók cseréje, 
pótlása és a tűzrakó hely felújítá-
sa is megtörtént. 

Az információs táblák szá-
ma a fafajtákat ismertető táblával 
bővült, és a váratlan zivatar sem 
okozhat gondot, ugyanis átadtak 
egy esőházat is. A szomszédos Ka-
pocs utcai iskola tanulói nem első 
alkalommal élénkítették a kiserdő 
életét. A laza testnevelésórának ta-
núja volt Ughy Attila is. 

– Öröm itt látni a szomszédos 
iskola tanulóit, amint a szabad és 
jó levegőn, a természet kínálta szép 
környezetben tartják a testneve-
lésórát, ráadásul az időjárás is a 
kegyeibe fogadta őket. Erdőfejlesz-
téseink kiemelt céljai közé tartozik 
olyan környezetek kialakítása, ahol 
a tanulók, a csendes pihenésre, lazí-
tásra vágyó kerületi lakosok megta-
lálják ennek feltételeit, például itt, a 
felújított Kapocs utcai kiserdőben – 
mondta a polgármester. Amint azt 
a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Er-
dészetének vezetője, Rittling István 
mesélte, nem mindig volt ez így. 

– Az 1800-as évek végén alig 
száz hektár erdő volt a mai kerület 
területén. Tudatos erdészeti mun-
kával 1940-re sikerült ezt kétszáz-

ra emelni, majd az 1950-es évek 
erdőtelepítéseinek köszönhetően 
napjainkra megtízszerezni. A ke-
rület jelenleg kétezer hektárnyi 
erdő tulajdonosa. Ebben hosszú 
ideje sokat segít a kerületi önkor-
mányzat, amely felismerte, hogy az 
erdő fenntartása közös érdekünk, 
sőt szinte egyedülálló módon er-
dőgondnokságot hozott létre. A 
városi erdőterületeket nagyon ko-
moly emberi terhelés éri. Nemcsak 
a légszennyezésre vagy a talajvíz-
szint mesterséges csökkentésére 
kell gondolni, amik hosszú távon 
hatnak az erdők fennmaradására, 
hanem az azonnal jelentkező ha-
tású terhelésekre is. Ilyen például 
az illegális hulladéklerakás vagy a 
hajléktalantelepek kialakulása, sok 
esetben pedig a sajnálatosan jelen 
lévő rongálás. Mindezek figyelem-
bevételével az erdőgondnokság 
mindennapi munkája több, mint 
hasznos, elengedhetetlen.

A megújult kiserdő bejárásán 
ott volt Dömötör István, a kör-
nyezetvédelemért felelős alpol-
gármester is.   

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

Tudta, hogy 

– egy emberre országosan 2000 négyzetméternyi erdőterület 
jut, de a budapesti lakosokra csupán 28 négyzetméter?

– Pesten a XVIII. és a XVII. kerület rendelkezik a legnagyobb 
erdőfelülettel?

– évente 10–12 millió látogató keresi fel a budapesti erdőket?

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A hosszú nyári szünetet követően több álmos szemre számítottunk 
szeptember 2-án a Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános 
Iskola évnyitó ünnepségén. A valóság egész más volt: az üde, izga-

tott tekintetek láttán az az érzés alakult ki az emberben, hogy ebbe az 
iskolába szeretnek járni a gyerekek.

�A XVIII. kerületi önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete csaknem két évti-
zede működik együtt a természet és a lakosság érdekeit szem előtt tartva. Az együttműködés 
részeként, az önkormányzat támogatásával újulhatott meg a Kapocs utcai kiserdő. A bemutatá-

son és bejáráson a Városkép is ott volt szeptember 11-én. 

Az oldalt összeállította: Gönczöl András
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– Rengeteget járom a Havanna-la-
kótelep utcáit, nem nehéz észre-
vennem ezeket a gyönyörű kis-
kerteket – mondta Kiss Róbert, aki 
egy ciklussal korábban képviselte 
az önkormányzatban a telepen 
élők ügyeit, és aki az októberi vá-
lasztáson újra ringbe száll a man-
dátum megszerzéséért. – Öröm 
látni, hogy ennyien magukénak 
érzik a közvetlen lakókörnyeze-
tüket, és szívesen szépítenek rajta.

VÁLTOZOTT  
A MENTALITÁS
A Havanna-lakótelep zöldfe-
lületeinek gazdája az önkor-
mányzat, ezért a telep egészét a 
Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. munkatársai gon-
dozzák. Eredményesen, erről 
tanúskodnak azok a fotók is, 
amelyeket Kiss Róbert készített 
a körzetében megtett séták alatt, 

majd közzétett a saját közösségi 
oldalán.

– Az előkertek gondozását 
látni azért csodálatos, mert ezt 
a lakók maguk végzik, önszán-
tukból, kedvtelésből, a lakó-
környezet szépítése érdekében 
– fejtette ki a képviselőjelölt. 
– Az elmúlt kilenc évben na-
gyon sok minden változott a 
Havannán: korszerűsödtek és 
szépültek az épületek, az intéz-

mények, a parkok, az utcabúto-
rok. És úgy tűnik, a mentalitás 
is változott. Az itt élők ottho-
nosan érzik magukat, büszkék 
a saját környezetükre.

MINDEN 
KOROSZTÁLY
Mint azt Kiss Róbert elmond-
ta, a kiskertek gondozására a 
legtöbben az idősebbek közül 
vállalkoznak, de a fiatalabb kor-
osztályok is kedvet kaptak már: 
nemrég jelent meg hír egy 19 
éves fiúról, aki kertészkedésbe 
fogott a házuk körül.

A kezdeményezés egyébként a 
közösségi média tagjait is fellelke-
sítette. Kiss Róbert posztjait olyan 
kommentek kísérik, amelyekből 
kiderül: a telepen élők üdvözlik, és 
büszkék arra, hogy egyre többen 
gondoznak növényeket a közvet-
len környezetükben.

Ha valaki tavasszal kap ked-
vet virágok ültetéséhez, segítség-
re is számíthat: az önkormányzat 
minden évben ingyenesen ad 
palántákat azoknak, akik a kör-
nyezetüket ékíteni szeretnék.

Kerékgyártó György

VÁROSKÉP 

Az önkormányzat sétányt érin-
tő környezetrendezési terveinek 
első ütemében a Barta Lajos utca 
és a Kondor Béla Közösségi Ház 
közötti terület újul meg. 

A lakótelep felépítése óta ren-
dezetlen maradt a közösségi ház 
mögötti terület, ahol a megoldást 
nehezítette, hogy a Barta Lajos 
utca felé eső rész a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában volt, és 
építési telekként tartották nyilván.

Ughy Attila polgármester 
évek óta fontosnak tartja a sé-
tány és környezete rendbetételét. 

– Nagyon nehéz volt megterem-
teni a változtatás lehetőségét ezen a 
helyszínen, hogy ott parkolót, köz-
területet vagy bármit kialakíthas-

sunk. A közelmúltban megállapod-
tunk a Fővárosi Önkormányzattal, 
aminek eredményeként közterület 
céljára ingyenes használatba adták 
a területet Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzatának – tá-
jékoztatott Ughy Attila.

JAVULÓ 
KÖZVILÁGÍTÁS
A Kondor Béla sétány több 
ütemben megvalósuló korsze-
rűsítése a Barta Lajos utca és a 
közösségi ház közötti 1758 négy-
zetméteres területtel kezdődik.

Az első ütemben az intézmény 
megközelítésének javítása a cél, 
tudtuk meg Lévai István Zoltán al-
polgármestertől. Ennek érdekében 
rendezni kívánják az autós és a gya-
logos útvonalakat, az érintett terü-
leten új térkő burkolatot készítenek, 
valamint utcabútorokkal és ülőfelü-
letekkel tagolt parkot hoznak létre 
számos dísznövény kiültetésével, 
amelyek a locsolásáról automata 
öntözőrendszer gondoskodik.

Az alpolgármester hozzátette: 
az építési munka műszaki tartalma 
menet közben kiegészült a közvilá-
gítási hálózat bővítésével, így a be-

ruházás összköltsége a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás után mintegy 
76,5 millió forint lett. A tervek sze-
rint az év végén átadhatják a beru-
házást. A postaépület és a Kondor 
közötti földes-murvás parkoló 
teljes felújítása, burkolása és csapa-
dékvíz-elvezetése a projekt máso-
dik ütemében valósulhat meg.

ÉPÜL A PIAC IS
A Havanna-lakótelep megújí-
tása egy többlépcsős folyamat, 
amelynek keretében iskolák és 

orvosi rendelők újultak meg, 
posta létesült, és jelenleg is zajlik 
a modern piac kialakítása. 

Május elején kezdődött el a 
Havanna-hetivásár felújítása, 
miközben egy ideiglenes közeli 
helyszínen a piac szombatonként 
zavartalanul működik. A beru-
házás keretében új üzletsort épí-
tenek, akadálymentessé teszik a 
közlekedést, és új vizesblok kokat 
is létesítenek.

A hetivásár két ütemben újul 
meg. Az elsőben még az idén be-
fejeződnek az építészeti statikai 
munkák, valamint az árusító-
helyek, az üzemeltetési épületek 
kialakítása. Bővítik a közműve-
ket, elvégzik az árusítóhelyek gé-
pészeti és elektromos munkáit, 
felújítják a Baross utca felőli par-
kolókat, kialakítják a vásárlói, az 
árusítói és az akadálymentes il-
lemhelyeket, elvégzik az ezekhez 

kapcsolódó gépészeti és elektro-
mos munkákat, elkészítik az 
aszfaltburkolatot, és rendezik a 
környezetet. A második ütemre 
az árusítóhelyek fölötti árnyé-
kolás, a napellenzők elkészítése, 
valamint a piac körüli további 
környezetrendezési munka és 
aszfaltburkolati festés marad.

Várhatóan itt a jövő  év elejéig 
fejeződnek be a munkálatok, és 
az önkormányzat mindkét hely-
színen a lakosság szíves megér-
tését és türelmét kéri az építke-
zés idejére.

Megszépül a Kondor Béla Közösségi Ház környezeteFEJLESZTÉS

A távoktatásban is a legjobbak között
Akár hiszik, akár nem, felnőttkorban is izgalmas esemény 
lehet egy tanévnyitó. Ezzel a távoktatás fellegvárának te-
kinthető Felnőttek Gimnáziumában szembesültünk. 

Az intézmény vezetőjét, dr. Grünvald Máriát a már végzett, de 
köszönetnyilvánítási szándékkal látogatóba érkező tanítványok 
koszorújából kiragadva kérdeztük a távoktatás rendszeréről.

 – A szakemberek a 2000-es évek elején, felmérve a társadalmi 
környezet átalakulását, a külföldön már elfogadott oktatási forma, 
a blended learning bevezetését határozták el. Ennek magyar meg-
felelője vegyes vagy kombinált oktatás, azaz a nappali, az esti, a 
levelező és a távoktató forma ötvözete – mondta Grünvald Mária.

Ebben az oktatási formában az internetet, a modern digitális 
médiát és a hagyományos tantermi órákat egyaránt használják. 

– A hallgatóknak hagyományos tantermi órákat is tartunk, il-
letve a tananyagot e-mailben is elküldjük, elhelyezzük az általunk 
kialakított e-könyvtárban. A digitális e-könyvtárhoz minden ta-
nulónak belépési jogosultságot adunk. Év elején elkészítjük a ta-
nulási ütemtervet, majd elküldjük a tanulóknak a követelmények-
kel együtt. Segédanyagokat, hangoskönyveket készítünk. 

A hallgatók bárhonnan – akár Angliából, akár a Havanna-lakótelep-
ről – bármikor tájékozódhatnak, önállóan is tanulhatnak. Vonaton, met-
rón utazva az okostelefonjaik, autóvezetés közben CD-lejátszó, pendrive 
segítségével is lépést tarthatnak, ismerkedhetnek a tananyaggal.

Adódik a kérdés: vajon vannak-e hátrányai is ennek a távokta-
tási formának? 

– Hátrány, hogy sokan nem mérik 
fel képességeiket, lehetőségeiket, azt 
gondolják, folyamatos tanulás nélkül, 
kampányszerű felkészüléssel is el lehet 
boldogulni. Valójában minden hallga-
tónak szüksége van a tanári segítségre. 
Magyarországon az önálló tanulás kul-
túrája még nem alakult ki. De visszatér-
ve az előnyökhöz. Előny a rugalmasság, 
a diákközpontúság. Olyan emberek, 
akik a hagyományos módon soha nem 
tudnák elvégezni az iskolát, így sikerrel 
veszik az akadályt. Mindez új lehetősé-
geket, új ajtókat nyit számukra, és ez a 
társadalom számára is jó, pozitív dolog 
– tette hozzá az igazgatónő.

Gönczöl András

FEJLŐDŐ HAVANNA 
Több ütemben újul meg a sétány és a piac

ZÖLDÜLJ, HAVANNA!
Egyre többen gondoznak előkertet a lakótelepen

A Facebookról

Sz. Éva: És akkor még 
nem jártál itt, a Barta 1.-
nél, Robi. Ennek a háznak 
a kertje a legszebb az 
egész Havannán. Nálunk 
is van egy Erzsike...

B. Éva: Szép jó estét kívá-
nok, kedves Robi! Nálunk 
is csodálatos a kert, igaz, 
nekünk Terike nénink 
van, aki nagyon széppé 
varázsolta a Havanna 5. 
előkertjét és a hátsó kertet. 
Köszönjük szépen neki.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Erzsike néni paradicsomot varázsolt a Csontváry utcai panelházuk 
elé. Akik ott élnek, tudják, a szélesebb nyilvánosság Kiss Róbert Fa-
cebook-oldaláról értesülhetett a vállalkozásáról. Itt az is kiderült, hogy 

sokan kertészkednek a Havannán.

�Megkezdődött a Kondor Béla sétány fogadóterének kialakítása, ami miatt az építkezés idejére 
megváltozik a környéken az autós és a gyalogos forgalmi rend. A területen a gépjárműforgalom 
véglegesen módosul: a Barta Lajos utca felől tilos lesz behajtani. 

„A Kondor Béla sétány több ütemben meg-
valósuló korszerűsítése a Barta Lajos utca és 
a Kondor Béla Közösségi Ház közötti 1758 
négyzetméteres területtel kezdődik.
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A sportéletről, ösztöndíjpályázatról és kitüntetésekről tárgyaltak a képviselők KÖZÉLET

SZEM ELŐTT A KÖRNYEZETVÉDELEM
Utolsó rendes ülését tartotta a képviselő-testület

BODZAY ZOLTÁN 

Ebben a felállásban vélhetően 
nem találkoznak már egymással 
az önkormányzati képviselők, hi-
szen a ciklus utolsó rendes ülése 

után legfeljebb rendkívüli ügyben 
jöhetnek csak össze. Október 13-a 
után pedig minden bizonnyal új 
tagok is bekerülnek a testületbe.

Ezúttal azonban mintegy tíz 
napirendi pontot tárgyaltak a 

képviselők, valamint három sür-
gősséggel előterjesztett határozati 
javaslatot. Voltak ezek között a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság-
gal és a kerület sportéletével ösz-
szefüggő előterjesztések, valamint 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójához való csatla-
kozásról szóló javaslat is. Mindezek 
mellett tárgyalt a testület a szociális 
munka napja alkalmából a helyi ki-
tüntetések adományozásáról is. 

ÚJ HELYSZÍNEN
Az egyik határozati javaslat egy 
együttműködési megállapodás mó-
dosítására vonatkozott, azzal a céllal, 
hogy az e-Mobi Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. új helyszínen létesít-
hessen elektromos töltőállomást. 

Az önkormányzatnak is van 
két elektromos autója, s a felelős 
környezetvédelmi gondolkodását 
jelzi az is, hogy két pályázatot írt ki 
idén elektromos áram előállítására 
alkalmas napelemek telepítésére. 
Az egyik a társasházaknak, a má-
sik a családi házak lakóinak kínál 
lehetőséget erre.

Az előterjesztést a képviselő-tes-
tület ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, 20 igen szavazattal fogadta 
el. A módosítással a Nagyenyed 
utca 1–5. számú ingatlan előtti te-
rület térítésmentes használatát biz-
tosítja az önkormányzat az elektro-
mos töltőoszlop telepítésére.

MEGEMLÉKEZÉS
Ughy Attila tájékoztatta a kép-
viselőket az előző ülést követő 
fontosabb kerületi események-
ről. A polgármester szomorúan 

emlékezett meg az életének 92 
évében elhunyt dr. Nemcsics An-
talról, a kerület díszpolgáráról. A 
nemzetközileg is elismert szak-
ember, egyetemi tanár, festőmű-
vész nevéhez fűződik a városképi 
együttesek, középületek színének 
megtervezésére alkalmas Colo-
roid-színrendszer kidolgozása. 
Nemcsics Antalt az önkormányzat 
saját halottjának tekinti. 

A polgármester beszámolt arról, 
hogy a Budapesti Útépítési Prog-
ram projektindító eseménye július 
8-án volt a kerületben, ahol Tarlós 
István főpolgármester jelenlétében 
adták át a Kappel Emília utca új 
útfelületét. Az esemény egyben a 
program keretében elkészült első 
szakasz átadását jelentette, hiszen itt 
kezdődhettek el leghamarabb a ki-
vitelezési munkálatok a fővárosban. 

GYEREKEK KAPTÁK
A Gyerekzsivaj program újabb ál-
lomásaként július 18-án adták át 
rendeltetésének a Szűr utcai új ját-
szóteret. A program keretében ed-
dig négy felújított és egy teljesen új 
játszótérrel gazdagodott a kerület, 
és az ősz folyamán további öt felújí-
tott játszótér átadása várható. 

A tudatos, tervszerű játszóesz-
köz-fejlesztési program keretében 
augusztusban elsőként a Gyöngy-
szem óvodában vehették birtokuk-
ba a gyerekek az új udvari játszóesz-
közöket, s idén további 19 óvodában 
készülhetnek el az új játszóeszközök 

minőségi kivitelben. Noha az álta-
lános iskolák fenntartása ma már 
nem tartozik az önkormányzatok 
hatáskörébe, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata folytatja 
az iskolakezdési támogatás hagyo-
mányát. Hat évvel ezelőtt döntöttek 
úgy először, hogy a kerületi általá-
nos iskolás diákok ingyen kapnak 
füzetcsomagot a tanév kezdetén, 
enyhítve ezzel a családokra háruló 
anyagi terheket. A csomagra az álla-
mi és az egyházi fenntartású intéz-
mények tanulói egyaránt jogosul-
tak, vagyis ebben az évben összesen 
mintegy 9200 diák. 

DÍJAK, 
ELISMERÉSEK
Idén is átadták a Szent György- és 
Szent Flórián-díjakat, amelyeket 
a Közalapítvány a XVIII. kerület 
Közbiztonságáért kuratóriuma ítél 
oda a Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re közbiztonságáért végzett kiváló 
munkáért. A hagyományoknak 
megfelelően Semmelweis-nap al-
kalmából a kerületi egészségügyben 
kiemelkedő munkát végző szakem-
berek részültek elismerésben. 

A keresztény magyar állam 
megalapításának és fennállásának 
emléknapja tiszteletére az augusz-
tus 16-án a Hősök terén rendezett 
koszorúzási ünnepségen emlékez-
tek meg a kerületiek Szent István 
királyról. Az augusztus 20-i ünnep 
alkalmából Bánhidy Vajk történész 
mondott beszédet. 

�A választások előtti utolsó rendes képviselő-testületi ülésre csönget-
tek be egy nappal az őszi iskolakezdés utáni reggelen, szeptember 
3-án a városháza tanácstermében.

A képviselő-testület a határo-
zataival teljes mértékben át-
vállalta a két injekcióból álló 
védőoltás költségeit. Az iskolai 
keretek közötti első védőoltást 
előreláthatólag 2019 őszén, a 
másodikat 2020 tavaszán kap-
ják meg a fiúgyermekek az is-
kolaorvosok, illetve a védőnők 
közreműködésével az iskolá-
ban. 

Azok a fiúk, akik a kerü-
letben állandó lakcímmel 
rendelkeznek, és a 2019/20-as 
tanévben 7. osztályosok, de 
nem XVIII. kerületi iskolába 
járnak, a következő elérhe-
tőségek valamelyikén jelent-
kezhetnek szeptember 30-ig 
Gémesi A. Tünde népjóléti 
referensnél: gemesi.tunde@
bp18.hu vagy 296-1300/1333. 

A szülői nyilatkozat letölt-
hető a bp18.hu honlapról. 

Miért érdemes oltani a HPV 
ellen a fiúkat is?

A humán papillóma vírus 
(HPV) fertőzés
A HPV a leggyakoribb vírusos 
eredetű, szexuális úton terjedő 
betegség. A szexuálisan aktív 
felnőttek – nők és férfiak egy-
aránt – akár 70 százalékánál is 
bekövetkezhet a fertőzés egy, 
esetleg több törzzsel. 

A fertőzések 5–10 százaléka 
tartóssá válik, és idővel szemöl-
csök, illetve daganatos elválto-
zások kialakulásához vezethet 
a nemi szerveken és azok kör-
nyékén, a végbélben, a száj-garat 
üregben. A fertőzés leküzdését 
követően nem alakul ki termé-
szetes védelem az újrafertőződés-
sel szemben.

Milyen betegségeket okozhat 
a HPV férfiakban? 
A férfiakban a HPV 6, 11 tí-
pusai ugyanúgy okozhatnak 
nemi szervi szemölcsöket, 
mint a nőkben. Ezek a sze-
mölcsök általában jóindula-
túak, de a kezelésük kellemet-
len, fájdalmas, hosszadalmas, 
költséges, és gyakran kiújul-
hatnak. A daganatkeltő típu-
sok nemi szervi, végbél- és 
szájüregi daganatokat okoz-
hatnak a férfiakban is. A hím-
vesszőrákok 40 százalékát, a 
végbélrákok 90 százalékát és 
bizonyos száj-garat üregi rá-
kok 40–60 százalékát a HPV 
okozza. Irodalmi adatok sze-
rint Európában az évente 
újonnan diagnosztizált HPV 
okozta rákok mintegy 30 szá-
zaléka férfiaknál alakul ki.

A védőoltás Az óvszer haszná-
lata ugyan csökkenti a megfertő-

ződés veszélyét, de nem ad biztos 
védelmet. A négykomponensű 
védőoltás az egyetlen vakcina je-
lenleg, amellyel a fiúk és a férfiak 
is olthatók. Az oltóanyag közel 
100 százalékos védelmet nyújthat 
hosszú távon az oltott személy-
nek. A fertőzés továbbterjedé-
sének megakadályozása szem-
pontjából a fiúk beoltása egyenlő 
fontossággal bír a lányokéval.

Egyrészt megvédi az oltott 
egyént a HPV 6, 11, 16, 18-as 
törzsek által okozott betegségek 
kialakulásától, másrészt megaka-
dályozza, hogy az illető tünet-
mentes hordozóként megfertőzze 
aktuális vagy jövőbeni partnerét. 
A HPV-prevenció hozzátartozik 
a felelős szexuális magatartáshoz!

Kérjük, hogy a témával 
kapcsolatban kísérje figye-
lemmel a helyi médiát!

Cikkeink mellett színes kerületi hí-
rekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„ SZÉPÍTJÜK ÉS FEJLESZTJÜK  
A KÖZTERÜLETEINKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

SZÜLŐK FIGYELMÉBE!
Tájékoztató a HPV elleni védőoltásról

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a kerü-
letben állandó lakcímmel rendelkező és a 2019/20-as tanévben 7. osztályba járó fiúgyer-
mekek HPV elleni védőoltását. 

Az elektromos töltőhelyek telepítése Csabafi Róbert képviselő egyik szívügye
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Élhetőbb környezet: sportparkok, játszóterek, aszfaltozásKÖZÉLET

Ünnepélyes keretek között adták 
át szeptember 4-én a gyerekek-
nek a Zenevár óvoda udvarán 
felszerelt új játékokat. 

Galgóczy Zoltán a játszóesz-
köz-átadó sorozat negyedik ál-
lomásán az egyik legnagyobb 
fejlesztésnek nevezte a Zenevár 
ovi udvarán elkészült játék- és 
készségfejlesztő eszközöket. 

– Ha a gyerekek jókedvűek, 
derűsek, annál nagyobb örö-
me nem lehet egy óvodapeda-
gógusnak, és a szülők is akkor 
lehetnek nyugodtak, ha az óvo-

dások jó körülmények között, 
biztonságos helyen töltik játék-
kal a napjaikat – tette hozzá az 
alpolgármester.

Az óvodákban az elmúlt 
években megvalósult fejleszté-
sekre hívta fel a figyelmet Ká-
dár Tibor, arra, hogy minden 
évben sikerült valamit megújí-
tani a gyermekintézmények-
ben. A körzet önkormányzati 
képviselője elmondta, hogy a 
játszóeszköz-fejlesztési prog-
ramban az óvodák választhat-
ják ki, hogy milyen játékokat 

szeretnének az udvarukra.
– Bevallom, hogy mi, fel-

nőttek, is kipróbáltunk egy-
két játékot, és jó volt újra 
gyereknek érezni magunkat. 
Úgy gondoljuk, hogy minél 
több szervre hatnak ezek a 
játszóeszközök, annál több él-
ményt adhatnak a gyermekek-
nek – mondta  Vecsei Brigitta, 
az óvoda vezetője.

A Szivárvány óvodában 
szeptember 11-én csaknem 
kétmillió forint értékben 
szereltek fel az udvarra új 
játszóeszközöket. Mint azt 
Horváthné Kapocsi Anikótól 
megtudtuk, egy fészekhintát, 
egy mókuskereket, valamint 
három rugós játékállatkát ka-
pott az intézmény. Az óvoda-

vezető szerint nagy volt a gye-
rekek öröme, mert az átadás 
napján vehették birtokba az 
addig nem látott eszközöket.

A Nyuszi csoport népi körjá-
tékokat adott elő az ünnepélyes 
átadó vendégeinek, akik között 
ott volt Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, valamint a kivitelező 
cég képviselője és a többi kerüle-
ti óvoda vezetői is.

A havanna-lakótelepi Pity-
pang óvodában, ahol némileg 
mások a körülmények, mint 
egy kertvárosi intézményben, 
szeptember 12-én adták át az 
új udvari játszóeszközöket. 
Knizner Anikó óvodavezető 
azt hangsúlyozta, hogy a lakó-
telep közepén, ahol nincsenek 
konyhakertek és gyümölcsfák, 
az a legfontosabb, hogy termé-
szetes közegben játszhatnak 
a gyerekek. Ezen az udvaron 
ugyanis nincs gumitégla, ha-
nem a fűé, illetve a természetes 
zöld környezeté a főszerep. 

A Pitypang óvoda egy ho-
mokozóvárat kapott, amelyen 
mindenféle kiegészítő játék 
megtalálható, például csigá-
val felhúzható kis vödör és 
homokot szállító futószalag. 
Igazi örömnap volt az átadás 
délelőttje, amire a gyerekek 
aszfaltkrétás rajzokkal és vár-
építő programmal készültek, 
aminek eredményeként a be-
vezető járdákon színes gye-
rekrajzok fogadták a vendé-
geket, valamint hat hatalmas 
homokvár is épült.

-bodzay-

Szemétszedés aszfalton és erdőben 
Kerületünk önkormányzata a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Zrt-vel közösen nagyszabású takarítási ak-
ciót szervezett szeptember 14-én Pestszentimrén. Az 
önkéntes szemétszedőknek bőven volt dolguk, két kon-
téner telt meg a felelőtlen emberek „termékeivel”. 

Az akció két szervezőjének felhívásában  ez állt: „Cél a szemléletfor-
málás, bízunk benne, hogy az akciót látva egyre több emberben tá-
mad fel az igény a közösségi terek tisztán tartására.”  Akik eljöttek 
ezen a verőfényes szombati napon – mintegy húszan –, két csoport-
ban „támadták meg” a Kettős-Körös utca – Szálfa utca és a Kettős-Kö-
rös utca – Lőrinci út találkozása közötti területet, hogy megtisztítsák 
a környéket. A szemeteszsákot, a kesztyűt, a csipeszt a szemétszedés-
hez, valamint a konténerekben összegyűjtött hulladék elszállítását az 
FKF Zrt. biztosította. Az akciót két önkormányzati képviselő, Bauer 
Ferenc és Csabafi Róbert vezette, akik nemcsak irányítottak, de szed-
tek is, csóválva a fejüket, hogy „egyesek”, milyen szemetet hagynak 
maguk után, illetve mikkel szennyezik a környezetünket. Mert volt itt 
minden az autógumitól a kutyagumiig, sőt állattetemek is gondosan 
becsomagolva, a műanyag és üvegtégelyek tömegéről nem is beszélve. 

Az Erdőgondnokság csoportvezetője, Bökfi János csendesen csak 
ennyit jegyzett meg a Halmi-erdő tövében: 

– Az erdő sose szemetel, de sajnos az emberek egy része nagyon fe-
lelőtlen. Most új divatot látok kialakulni a fiatalok körében, megveszik a 
hamburgerüket, leülnek az erdő szélére, hogy jóízűen elfogyasszák azt, 
majd amikor végeztek az étkezéssel, eldobják a zacskókat és a műanyag 
poharakat a fák tövében. Ma huszonkét zsák szemetet szedtünk itt össze!

Legalább két konténer szemét gyűlt össze a két helyszínen ezen a 
szombaton, ami nem kevés. Vajon hány akció kell még, hogy ne „ak-
ciózzanak” a felelőtlen szemetelők aszfalton és erdőben?

(temesi)

A GANZTELEPÉRT ÉS AZ ALMÁSKERTÉRT
A gyerekek biztonsága mindennél fontosabb! 

A GYEREKEK IGAZI ÖRÖMNAPJAI

Dámsa József már több mint egy 
évtizede tevékenykedik önkor-
mányzati képviselőként, és azóta 
számos eredményt ért el a kör-
zetében. Az utóbbi időszakban, 
leginkább az elmúlt hónapok-
ban, olyan fejlődés tanúi lehet-

tek az itt élők, amelyről érdemes 
beszámolni. 

Az Almáskertben a nyáron 
ért véget a csatornázás, és au-
gusztusban kezdődött el 1900 
méternyi földút aszfaltozása, 
ami októberben fejeződik be. A 

jelentős megújulás hat utcát, a 
Szántás, a Boronás, a Termény, 
a Csőszkunyhó, a Kappel Emília 
és az Orgonafüzér utcát érintet-
te, illetve érinti.

Az autóközlekedést meg-
könnyítő beruházások során a 

biztonságról sem feledkeztek 
meg: több helyen forgalomcsil-
lapítót, azaz fekvőrendőrt he-
lyeztek el, többet kifejezetten a 
lakosok kérésére. Szintén a lakók 
hívták fel a képviselő figyelmét 
arra, hogy egy-egy forgalmasabb 
utcában 30 kilométeres sebes-
ségkorlátozó táblát helyezzenek 
ki. Ez meg is történt például az 
Alacskai úton, az Almáskertben 
és Ganzkertvárosban.

– Örömmel tettünk eleget 
ezeknek a kéréseknek, hiszen 
nagyon sok a gyerek a környé-
ken, és az ő biztonságuk min-
dennél fontosabb! – mondta 
Dámsa József. 

JÁTSZÓTEREK, 
SPORTPÁLYÁK, 
SAKKASZTAL

S, ha már a legifjabb korosztály 
szóba került, nekik épülnek, 
szépülnek a játszóterek. Ganz-
kertvárosban a Halomegyházi 
közben és a Szent Imre- kertvá-
rosban a Herrich Károly téren 
szeptember végére készül el az új 
játszótér, a Kandó téren megújul, 
illetve bővítik a játszóeszközök 
állományát. 

A kerület vezetése – benne a 
Pestszentimrei Városrészi Ön-
kormányzat – a sportparkok 
építését is fontosnak tartja. A 
Kandó téren a szépülő játszó-

tér szomszédságában, valamint 
a Herrich Károly és a Hétvezér 
téren alakítanak ki sportolásra 
alkalmas parkokat, sportpályá-
kat, amelyeket néhány hét múlva 
adnak át. A Barcika téren októ-
ber végén lehet majd birtokba 
venni a kutyafuttatót, s ezzel egy 
időben a templommal szembeni 
ligetbe új padokat és egy sak-
kasztalt helyeznek ki.

„TARTJUK  
A SZAVUNKAT”
Dámsa József arról is örömmel 
számolt be lapunknak, hogy a 
körzetében is nagy ívű fejleszté-
sek kezdődtek évekkel ezelőtt: a 
bölcsődék, óvodák, iskolák fel-
újítása, korszerűsítése, bővítése, 
valamint a vízelvezetés megol-
dása, amely tovább folytatódik. 

– Amit megígértünk, telje-
sítettük, illetve teljesítjük, azaz 
tartjuk a szavunkat – szögezte le 
a képviselő, sorolva az eredmé-
nyeket: – A körzetben teljes lett 
a csatornázottság, felújítottuk a 
Béke teret, az itt lévő orvosi ren-
delőt. Megújítottuk a Ganztelep 
útfelületeit, felújítottuk, bővítet-
tük a Kandó Téri Általános Isko-
lát, s megoldottuk az épületnél 
a parkolási, átkelési gondokat. 
Az Alacskai úti lakótelepen ka-
merarendszert telepítettünk. 
Felújítottuk a Rudawszky téri 
játszóteret, a Bambi bölcsődét, 

korszerűsítettük az Alacskai-la-
kótelep játszóterét. Biztonságo-
sabbá tettük a gyalogátkelőhe-
lyet az Üllői úton a Kupeczky 
János és a Dávid Ferenc utcánál.

TERVEK ÉS CÉLOK
A képviselő arra törekszik, hogy 
Ganzkertvárosban és a Ganzte-
lepen folytatódjon a térfigyelő-
kamera-program, az Alacskai úti 
lakótelepen pedig a zöldterület 
megújítása és fejlesztése. Egyez-
tetés alatt áll az Alacskai úton 
buszjárat létesítése, hogy meg-
könnyítsék az ott élők közleke-
dését, ne kelljen annyit gyalogol-
niuk az otthonukhoz a Nemes és 
a Királyhágó utcai buszmegál-
lóból. Tovább folytatják a 30-as 
övezetek kiterjesztését, és a rossz 
állapotú utcák aszfaltozását.

– Az a célom, hogy az általam 
képviselt részek a legélhetőbb te-
rületei legyenek a XVIII. kerület-
nek, és az itt élők büszkék legye-
nek a környezetükre. Az élhetőbb 
környezethez hozzátartozik a be-
építettség mérséklése. A Csősz-
kunyhó utca menti egyik üres 
területre már folyamatban van a 
2008 körül elfogadott négyezres 
lakószámnak a harmadára csök-
kentése – mondta a képviselő. – 
Jó látni a fejlődést, és jó hallani a 
lakók dicsérő szavait.

Temesi László

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Játszóeszközökkel gazdagodott az 
önkormányzat idei programja jóvoltából 
három gyermekintézmény, a Zenevár, a 

Szivárvány és a Pitypang óvoda.

�Ganztelep és Ganzkertváros már eddig is látványos fejlődésen ment 
keresztül, az őszi hónapok azonban további beruházásokat, fejlesztések 
valósulhatnak meg. A cél a minél élhetőbb környezet megteremtése.
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Az AGORA egységes ellenzékként próbálja megszólítani a szavazókat CIVILEK

– Az AGORA alulról szerve-
ződő ökomozgalomként kiáll 
az egészséges lakókörnyezet 
megteremtéséért, a civil kurázsi 
megerősítéséért – tudtuk meg az 
AGORA Lokálpatrióta Egye-
sület polgármesterjelöltjétől.

Láng László már három 
éves korában a Kassa isko-
lába járt felkészítő ovistorná-
ra, majd onnantól kezdve 
s z e r t or n á z ot t . 
Az általános és 
a középiskolai 
tanulmányai 
elvégzése után 
k ü l ö n b ö z ő 
képzéseken 
vett részt, s 
kis kitérő 
után épí-
tőipari vállal-
kozóként te-
vékenykedett. 

Az egye-
sülettel együtt 
a céljai között 
szerepel a ter-
mészetes és az 
épített környezet 
közötti harmónia 
fenntartása, meg-
óvása, megismerése, 
továbbfejlesztése és 

biztonságosabbá tétele, valamint 
újabb közösségi kertek létrehozása, 
szervezése, működtetése. Ez utób-
bihoz lehet jó eszköz a polgármes-

terjelölt szervezőkészsége, 
ami mellett számít az 
egyesület tagjainak kü-
lönböző jellegű szakér-
telmére.

– Még ha ezt so-
kan nem is vallják be, 

nem érthetünk 
mindenhez 
egyformán. 
Belátva ezt, 
én úgy va-
gyok vele, 
hogy ha 
valamihez 
nem ér-
tek, akkor 
t u d o m , 
hogy ki 
az, aki vi-
szont na-
gyon érti 
a dolgát, 
ezért az 

ő szaktu-
dását és 

segítségét 
kérem. Igyekszem 
ezért olyan embe-
rekkel körülvenni 

magam, akik okosabbak nálam 
– mondta el Láng László. 

Olyan kerületet szeretnének, 
ahol erős a civil társalom, ahol 
megbecsülik a civil kezdeménye-
zéseket, és azokat a lehető legszé-
lesebb körben támogatják, segítik. 

– Mi vagyunk az igazi, egy-
séges ellenzék, mert párthovar-
tartozás nélkül, a saját érték-
rendünk mentén összefogjuk 
azokat, akik másként gondol-
koznak, mint a jelenlegi város-
vezetés. A szervezetünk nyitott 
szellemű, el- és befogadó, a 
különböző társadalmi csopor-
tokat egyenlő bánásmódban 
részesítő politika mellett foglal 
állást. Vagyis az AGORA hisz a 
társadalmi és a kulturális sok-
színűségben. Olyan kerületet 
szeretnénk, amelynek közössége 
szolidáris, amely kiáll az eleset-
tek, az idősek, a sérülékenyek 
felkarolásáért, és nem fél az új-
tól, a rendkívülitől, a másféle 
gondolkodástól. 

Az AGORA szeretne minél 
jobb eredményt elérni és a le-
hető legtöbb jelöltet bejuttatni a 
kerületi képviselő-testületbe an-
nak érdekében, hogy minél na-
gyobb hatással legyen a kerületi 
közéletre.

Van víziójuk a kerület jövőjéről
Itt az idő, hogy tudásukat szélesebb  
körben használják
Az AGORA Lokálpatrióta Egyesület 
fő célja az, hogy a XVIII. kerületben 
lakó civilek lehetőséget kapjanak a 
követlen a lakóhelyüket érintő kér-
dések megvitatásában és eldönté-
sében.

Az egyesület lehetőséget kínál, minden a 
XVIII. kerületért tenni kívánó polgár számá-
ra arra, hogy aktívan beleszólhasson abba, 
mi miért történik a lakóhelyünkön, illetve az 
egyes területeket érintő kérdések megtárgya-
lásának eredményéről pontos és hiteles visz-
szajelzést kapjon bárki. Ehhez az első lépés, 
hogy képviselőt juttassunk az önkormány-
zatba, majd a következő választáson már 
megkerülhetetlen erővé válljanak a helyi civilek a XVIII. kerület önkormányzatának döntéshozatali 
rendszerében.

A „ZÖLD” GONDOLAT 
Úgy érzik, hogy az egyesület a Lakatos-lakótelep és környékén eddig elvégzett munkával bizonyított, 
amikor alulhasznosított, olykor veszélyes területeket hoztak rendbe, és közösségépítő programokat 
szerveztek különböző korosztályoknak. Örülnek, hogy „zöld” gondolataik már az óvodai nevelési 
programba is bekerültek, formálva ezzel több, mint száz gyermek természetismeretét. Eközben azon-
ban rengeteg információt, tapasztalatot gyűjtöttek, és olyan tudásra tettek szert, ami túlmutat az egye-
sületi kereteken, vagy a Lakatos-lakótelep környezetén. 

POZITÍV SZEMLÉLET
Külön kiemelik, hogy az egyesület az öncélú kritika, vádaskodás és a másik fél lejáratását elfogad-
hatatlannak tartja. Üzeneteik kizárólag a célok megjelölésére és a pozitív gondolkodásra irányulnak, 
mivel a folyamatosan jelenlévő negatív gondolkodás helyrehozhatatlanul rombolja az őszinte és tartós 
összefogást. Csak így érhető el, hogy a XVIII. kerületből a főváros legzöldebb kerületét varázsolják 
közösen, ahová minden lakó örömmel tér haza!

Az októberi önkormányzati választáson az a céljuk, hogy legalább egy egyéni választókerület-
ben nyerjenek, a többi helyen pedig a hosszú távú terveikhez biztos alapot jelentő szavazatokat 
szerezzünk.

Meggyőződésük, hogy a helyi politika nem pártok csatájának helyszíne kell legyen. Nem hisz-
nek abban, hogy bármely oldal képes lenne tökéletes munkára, míg a velük szemben állók min-
dent tönkre tennének. A csatározások helyett olyan civilekre van szükség szerintük, akik bátran 
élnek lehetőségeikkel, kézbe veszik a saját lakóhelyük sorsának irányítását, és aktívan alakítják a 
környezetet.

BÍZNAK A CIVIL KURÁZSI EREJÉBEN
Az AGORA Lokálpatrióta Egyesület polgármester- és 14 képviselőjelöltet  
indít az önkormányzati választásokon

„MI VAGYUNK AZ IGAZI, 
EGYSÉGES ELLENZÉK!” 
Láng László polgármesterjelölt: Hiszünk a tár-
sadalmi sokszínűségben és a szolidaritásban

Hensch Norbert az egyesület 
múltjáról elmondta, hogy meg-
alakulásuk története 2013 végé-
re, 2014 elejére nyúlik vissza. Az 
AGORA Lokálpatrióta Egyesü-
let elnöke hozzátette: abban az 
időben a Fővárosi Önkormány-
zat Tér_Köz pályázatán volt egy 
olyan lehetőség, amelynek során 
civil szervezetek az önkormány-
zattal együttműködve pályázhat-
tak közösségi terek megújítására. 

– Egyesületünk az önkor-
mányzattal közösen pályázott 
a Lakatos-lakótelepen egy park 
felújítására, amelynek nagyobb 
része egy közösségi kert kialakí-
tása volt. Ekkor jött létre a kerü-
let első, és azóta is egyetlenként 
működő közösségi kertje, amely 
a környéken élők szerint is si-
kertörténetként értékelhető. Úgy 
látjuk, hogy vannak a kerületnek 

további olyan részei, amelyek 
alulhasznosítottak. Szeretnénk 
az általunk képviselt zöld- és kö-
zösségformáló gondolatokat át-
helyezni a kerület további része-
ire is – mondta Hensch Norbert.

Az egyesület tagjai a kerület-
ben élnek, maga az elnök is itt szü-
letett, itt nőtt fel, itt lakik most is. 
Szeretnének a lakótelepeken élők-
nek is olyan lehetőségeket nyújta-
ni, hogy ne csak a négy fal között 
töltsék az idejüket, hanem közös-
ségi élményekben legyen részük. 

Terveikről szólva az elnök 
elmondta, hogy az AGORA Lo-
kálpatrióta Egyesületet szeret-
nék a kerület megkerülhetetlen, 
meghatározó civil szervezetévé 
tenni Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre alulhasznosított 
területeinek a fejlesztésében. 
A tervezett beruházásokban 

szakértelmükkel kívánnak részt 
vállalni. Tagjaik között a felso-
rolt feladatokra mérnökök, ker-
tépítők, területfejlesztők állnak 
készen, akik az említett zöld- és 
közösségformáló gondolatokat 

kívánják képviselni az önkor-
mányzatban. 

– Úgy gondoljuk, hogy törek-
véseinkre mindegyik önkormány-
zatnak vevőnek kell lennie. Mi 
nem vagyunk egyik párt mellett 

és ellen sem. Azt szeretnénk, ha 
olyan kezdeményezések hangját is 
meghallaná a mindenkori önkor-
mányzat, amelyek valóban alulról, 
civilektől indulnak el. Jelöltjeink 
az ilyen kezdeményezéseket kí-

vánják képviselni a testületben. 
Azt gondolom, komoly esélyünk 
lehet arra, hogy összefogjuk azo-
kat, akik nem pártokra, hanem 
emberekre akarnak szavazni – 
hangsúlyozta Hensch Norbert.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az AGORA szeretne minél több jelöltet bejuttatni a kerületi képvise-
lő-testületbe annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb ráhatással 
legyen a helyi közéletre, hogy céljai minél nagyobb térben nyerjenek 

létjogosultságot. Az egyesület kiemelt célja, hogy polgámesterjelöltje, 
Láng László jó eredményt érjen el, és neve által az AGORA Lokálpatrióta 
Egyesület minél ismertebb legyen. 

�Az AGORA Lokálpatrióta Egyesület öt 
tevékeny év után elindul a 2019-es ön-
kormányzati választásokon. Az egyesület 

polgármesterjelöltet és 14 egyéni választókör-
zetben induló önkormányzati képviselőjelöltet 
indít. Céljuk, hogy az általuk vallott értékeket 
minél nagyobb körben népszerűsítsék, és ak-
tívan beleszóljanak a kerület működtetésébe. 

Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán
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A Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozták a Vasvári Egyesület társelnökénekKÖZÉLET

„MINDIG A KÖZÖSSÉG 
VOLT A LEGFONTOSABB”

Bauer Ferenc munkáról, civil kapcsolatokról és a természet ajándékairól 

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– A szabad víz és az érintetlen 
természet közelsége mindig meg-
nyugtat – árulta el Bauer Ferenc, 
a Vasvári Egyesület társelnöke, 
pestszentimrei képviselő. Ragasz-
kodása a vízparti környezethez a 
gyermekkorból ered: a tolnai sváb 
családot 1947-ben az állam telje-
sen kisemmizte, és ha a nagyapa 
nem kap egy jóindulatú baráti 
figyelmeztetést, talán a külföldre 
való kitelepítést sem ússzák meg. 
A család a Gemenci-erdőbe me-
nekült, sok éven át halászkunyhó-
ban lakott, és a nagyapa által kifo-

gott hal eladásából élt. Ide született 
Bauer Ferenc 1951-ben.

A fennálló rendszerrel nyílt 
konfliktust nem vállaló, de attól 
távolságot tartó család legfőbb 
célja az volt, hogy Ferenc to-
vábbtanulását semmi ne akadá-
lyozza. A fiatalember Szekszár-
don a város gimnáziumának elit 
osztályában, matematika-fizika 
tagozaton végzett, és a nagyapát 
körülvevő ismerősök inspiráci-
ójára orvosi pályára készült. A 
harmadik évre azonban felis-
merte igazi képességeit, amelyek 
kibontakoztatásához tanári se-

gítséget is kapott, így végül tör-
ténelem-német szakra jelentke-
zett a debreceni egyetemre, ahol 
jeles diplomával végzett.

– Tanár szerettem volna 
lenni, ma is úgy érzem, hogy 
a tudás átadásának képessége 
megvan bennem – avatott be. – 
Óriási csalódás volt számomra, 
hogy jeles diplomával, teli tett-
vággyal és reménnyel nem kap-
tam tanári állást Debrecenben. 

Bauer Ferenc, fiatal családos-
ként, orvos-egyetemista felesé-
gével megpályázta a Debrecen-
től negyven kilométerre levő 

Nádudvar művelődési házának 
igazgatói posztját.
– Semmit nem tudtam a népmű-
velői munkáról, de hajtott a ten-
ni akarás – mesélte. – Elnyertem 
a posztot, és csodálatos szakasz 
kezdődött az életemben. A fele-
ségem alakította ki Nádudvaron 
a gyermekorvosi ellátást, nekem 
pedig lehetőségem volt a lerob-
bant kultúrházból egy jól menő 
művelődési házat létrehozni.

Ehhez hozzájárult az is, hogy 
az országban is a legjobbak kö-
zött emlegetett nádudvari ter-
melőszövetkezet 1984-re eu-
rópai színvonalú kultúrpalotát 
épített a régi épület helyére.

– Amit ebben a szakmában 
el lehet érni, elértem – idézte 
fel Bauer Ferenc. – Közössége-
ket alapítottunk, programokat 
szerveztünk, a legnépszerűbb 
előadók jártak hozzánk. Egy al-
kalommal még Helmut Kohl né-
met kancellárt is vendégül láttuk.

EGY ÚJ ÚT:  
A GAZDASÁG
A kilencvenes évek elejének zűr-
zavaros időszaka nem kedvezett 
a művelődésszervezői munká-
nak sem, a politikai ellentétek 
mindent felkavartak, Bauer Fe-
renc ezért hátat fordított a szere-
tett hivatásnak.

– Soha nem gondoltam vol-
na, hogy ez megtörténhet velem: 
a közművelődésből a gazdaság-
ba vonultam át. A nyelvtudá-
somnak és a nyitottságomnak 
köszönhetően lettem a Bosch 
cégen belül a Blaupunkt ke-

let-magyarországi területi kép-
viselője, majd a magyarországi 
üzletág vezetője.

A multinál eltöltött évek át-
vezették őt a vállalkozói szek-
torba: 1995-ben a TV Shoppal 
közösen kereskedőházat hozott 
létre, melynek keretében egy üz-
lethálózat kiépítésén dolgozott, 
az ezredforduló után pedig saját 
céget alapított. A tulajdonrészét 
nyugdíjba vonulása után, 2012-
ben adta el a társának.

A nagy váltásnak köszön-
hetően 1993-ban a család Bu-
dapestre, Pestszentimrére köl-
tözött. 

VISSZA  
A VÍZPARTRA!
– Nem akartam politizálni. 
2002-ben a választások éjsza-
káján kényelmesen helyezked-
tem el a tévé előtt, és azt ter-
veztem, hogy pezsgőt bontok 
a Fidesz győzelmére – mesélte. 
– A pezsgő a hűtőben maradt. 
Akkor döntöttem el, hogy részt 
vállalok a közéletben. Meg-
döbbentett, hogy az a politikai 
hatalom, amellyel már sikerült 
leszámolni, újra és újra előjön. 

Úgy éreztem, nekem is tennem 
kell, ha változást akarok.

A lelkes támogatói időszak 
után komoly munka kezdő-
dött: 2006-ban önkormányzati 
képviselői mandátumot szer-
zett Imrén, és ezt azóta min-
den ciklusban magabiztosan 
nyerte el újra.

– A célom mindig azt volt, 
hogy a tudásomat Pestszentim-
re javára fordítsam. Ami mindig 
hiányzott, az a közösség volt. 
Ezért kezdtem bele a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület szervezésé-
be, amely ma már kétszáz tagot 
számlál, és az egész Kárpát-me-
dencére kiterjedő kapcsolati há-
lóval rendelkezik.

Az aktív éveknek nincs még 
végük, de Bauer Ferenc már 
gondol a pihenés éveire is.

– Majd visszatérek a vízpart-
ra. A Ráckevei-Duna-ág partján 
vettünk egy kis nyaralót, ha oda 
kivonulok horgászni, megszűnik 
minden zavaró körülmény kö-
rülöttem. Úgy tervezem, hogy 
ha már kevesebb feladat vár 
rám a közéletben, ott töltöm el 
az időm nagy részét, mint gyer-
mekkoromban, egy dunai holtág 
mellett.

�A szakminiszter által adományozott Honvédelemért Kitüntető Cím 
III. fokozatát vehette át Bauer Ferenc a honvédelem napján. A 
Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke, aki pestszentimrei önkor-

mányzati képviselő és a városrészi önkormányzat elnöke is, elsősorban 
a forradalmár és katona Vasvári Pál emlékének az ápolásáért kapta az 
állami elismerést. Hosszú út vezetett idáig.

Én is futottam Balczóval ötven éve, most miért nem a ma-
iakkal – lehetséges, hogy nem csak azért nem, mert megöre-
gedtem?

Gondoltam, mégiscsak belenézek az öttusa-világbajnokság közvetítéseibe, ugye, magyar esemény, meg aztán magyar 
sportág, legalábbis az volt, nekem speciel évtizedekig a legnagyobb kedvencem. El sem hiszitek, mondtam a 
lányoknak a piacon, hogy valaha együtt futottam Balczóval, s amikor bámultak rám hitetlenkedve, mint sokan a 
lángoló esőerdőkre, akkor siettem a segítségükre. Hát, persze! Éppen ötven évvel ezelőtt, 1969-ben, a pesthideg-

kúti repülőtéren, többezred magammal, amikor a „mi fiúnk” a cél, és az ötödik egyéni világbajnoki aranyérme felé futott. 
Istenem, ma is párás lesz a szemem, és feldobog a szívem, amikor azokra a percekre visszagondolok! Az a közösségélmény 
semmi máshoz nem hasonlítható… egy május elsejei zászlós felvonulás például a nyomába sem érhetett. Pedig – hál’ Istennek 
– sportélményekben nem szűkölködött a mi korosztályunk, hogy hirtelenjében az 1954-es 7:1-es magyar–angolt (persze hogy 
foci, naná, és persze, hogy… ide!), vagy a… De ebbe talán ne is menjünk bele; már az emlékek puszta felidézése is kitöltené 
a napunkat.

Ötven éve még elég táncos lábú voltam, ezt nem dicsekvésképpen mondom, meg se kottyant, ahogy a sokasággal együtt 
én is „előrezúdultam” (hogy a korabeli sajtót idézzem), Balczót követve, a cél felé. Ne kérdezzétek, miért emlékszem még 
ma is a bűvös számra, tény, hogy nem felejtettem el – Balczó több mint 40 másodperccel futott jobb időt, mint a nagy rivális 
Onyiscsenko (igen-igen, ő az, aki aztán olyan csúfosan bukott meg a montreali olimpián a manipulált vívófegyverével, s ma 
már csak így emlékszünk rá). 

Igen, különleges sportág volt az öttusa. Ami azonban ma már csak nevében az. Amikor életemben először voltam jelen 
magyarországi világbajnokságon, még 1954-ben, az örkénytábori lovaglás ötkilométeres kemény tereplovaglás, úgynevezett 
military verseny volt. Micsoda pálya és micsoda lovasok! Aztán lassanként csökkenni kezdtek a távok úszásban, futásban, 
lovaglásban, utóbbiban áttértek a díjugratásra, aztán valamikor a 90-es évektől kezdett minden megváltozni. Állítólag ver-
senyfutás volt ez az olimpiai programban való bentmaradásért, csakúgy mint sok más klasszikus sportág esetében: egyre csak 
a közönség kegyeit keresve. Nem csodálkoztam, hogy a mostani közvetítéseket nézve jóformán semmit sem értettem. Jó. 
Vívnak, úsznak, kicsit mintha lovagolnának is – de… hol van azoknak a hajdani ötnapoknak csodálatos hangulata, a számol-
gatások izgalma. Vagy például itt van ez az új szakág, a laser run (még magyar neve sincs!), aminek az öttusával együtt ren-
dezhettük most a világbajokságát. (Hallom, hogy szép magyar ifjúsági sikerekkel – gratulálok!) Digitális lövészet?! Jaj, ne! 

De persze… miért csodálkozom. A minap elcsíptem két fiatal lány beszélgetését a buszon. Nem láttad véletlenül a tévében 
ezt és ezt a régi filmet? (Erre kaptam fel a fejemet. Mert én persze láttam, húszas-harmincas éveim legnagyobb, körülrajongott 
női szépségével.) A másik lány nem látta, erre a kérdező elkezdte mesélni…

Hogy a nagymamájától tudja: ez a „csaj” (mármint s film főszereplője) volt a női szépség mintaképe a ötvenes-hatvanas 
évek fordulóján, s hogy tényleg nem volt csúnya (amúgy). De!

„Volt a filmben egy fürdős jelenet, és képzeld! Szőrös volt a csajszi hónalja!” „Becs’ szóra? – kérdezte társnője, elkereke-
dett szemmel. – Frankón? Nem kamuzol? Nem volt kiborotválva?!” „Esküsz! Nem akartam hinni a szememnek. És erre a nőre 
buktak a pasik! Te érted ezt?” A lány nem értette. „Pfúj! – borzongott meg. – Mennyire gusztustalan…”

Ezek után most mit mondjak az öttusáról?

Belépő a világ egyetemeire
A Nemzetközi Érettségi Programban (IB) részt vevő karin-
thys diákok ünnepélyes keretek között vehették át szep-
tember 2-án az érettségi bizonyítványukat, jogosítványt 
szerezve ezzel a legrangosabb magyar és külföldi egyete-
meken való továbbtanulásra.

A Karinthy Frigyes Gimnázium ezen a napon ünneplőbe „öltözött”, 
mint ahogy azok a diákok is, akik megkapták a „világútlevelüket” bi-
zonyítvány formájában. Az iskola igazgatója, Hutai László köszöntötte 
őket, a vendégeket – Kucsák László miniszteri biztost, a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal elnökét, dr. Nagyné Koczog Tündét, a 
Külső-pesti Tankerület szakmai igazgatóhelyettesét és Zarándy Zoltán 
európai parlamenti képviselői tanácsadót – a szülőket és a tanárokat.

A köszöntőbeszédében Kucsák László kiemelte, hogy régóta 
figyelemmel kíséri az itt folyó magas színvonalú munkát, amihez 
gratulál mind a tanároknak, mind a diákoknak, és kiemelte, meny-
nyire fontos a tudás, valamint az, hogy a karinthysok nemcsak 
iskolájuk, de kerületünk jó hírét is viszik a nagyvilágba. Ezt köve-
tően a 28 végzős diák közül 19-nek átadta a nemzetközi érettségi 
bizonyítványt. Azért csak ennyinek, mert a többiek szeptember 
elején már külföldi egyetemeken kezdték meg a tanulmányaikat.

Érdemes tudni erről a nemzetközi rangú bizonyítványról, hogy 
bár a magyar rendszerben tanuló társaikkal egy időben írják meg az 
érettségi dolgozatokat, azokat a világ számos országában a Nemzet-
közi Érettségi Programban tanító tanárok javítják.

Ahogy a korábbi években is, az IB keretében végző minden 
karinthys diák a világátlag fölötti pontszámot ért el!

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

Temesi László

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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A polgármester étellel kínálta a fesztiválozó közönséget KULTÚRA

A BOGRÁCSGOMBÓC 
ESETE A ZSŰRIVEL
A diákok is versenyeztek, s a főzéssel mindannyian nyertek 
Folytatás az 1. oldalról
Rövidre fogta a péntek éjszakát 
Ughy Attila polgármester is, aki 
már reggel beszállt a főzésbe a 
szükséges zöldségek reggeli ap-
rításával, majd a Nyugdíjas Aka-
démia megnyitását követően 
a rizses hús tálalását is magára 
vállalta. Órákon keresztül kínál-
ta az ételt a kerületieknek, illetve 
mindazoknak, akik éppen arra 
jártak.

Márpedig családok sokasága 
volt kíváncsi most is a sokrétű-
en összeállított programokra, 
így nyüzsgő forgatagban lehetett 
része egész nap azoknak, akik ki-
látogattak a fesztiválra. 

KÖZÖSEN FŐZVE
A szombat délelőtti főzést köve-
tően a legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó esemény a főző-
versenyben részt vevők számára 
természetesen az ünnepélyes 
eredményhirdetés volt, amikor 
értékes díjakat nyerhettek a leg-
jobbak. Ilyenkor mindig a kerü-
let vezetői és a zsűri tagjai adják 
át a legjobb ételek készítőinek a 
díjakat. 

A zsűri elnöke, Végh Tamás 
mesterszakács mellett a zsűri tag-
ja volt dr. Molnár Ildikó címzetes 
főjegyző, Ricsóka-Müller Gyön-

gyi, a Városgazda18 kommuni-
kációs vezetője, Bágyi Levente, 
a Ferdinánd Monarchia Cseh 
Sörház és Étterem séfje, Tóth Kál-
mán, a Bókay-kert körzetének 
önkormányzati képviselője, Zila 
László, a Zila Kávéház – Krisztina 
Cukrászda és Étterem vezetője és 
Ruzsa Márk, az Új Tündérkert Ét-
terem üzletvezető-helyettese.

Ughy Attila a köszöntőjében 
elmondta, hogy két évtizeddel 
ezelőtt, amikor ez az esemény 
útjára indult, egyrészt a hagyo-
mányos Lőrinc-napi búcsúnál 
nagyobb rendezvényt képzeltek 
el, másrészt lehetőséget kívántak 
teremteni arra, hogy közösség-
ben főzve jól érezhessék magukat 
a kerületben élők. A polgármes-
ter szerint ez annyira jól sikerült, 
hogy ma már igyekszik mindenki 
ott lenni a rendezvényen. 

BOGRÁCSGOMBÓC
Végh Tamás mesterszakács – 
értékelve a több mint hetven 
ételt, amelyet megkóstolt a zsűri 
– kijelentette, hogy bármelyik 
ételt minden további nélkül fel 
merné tálalni egy vasárnapi 
asztalnál. A zsűri elnöke szerint 
apró különbségek döntöttek a 
nagyon finom ételek között. A 
főzőhelyek megtekintésekor 

volt olyan helyszín, ahol nem 
volt elég szaftos a csirkepapri-
kás, pedig – mint mondta – „a 
csirkepaprikásnak a szaft a lé-
nyege, attól tud az ember igazán 
a mennyekbe kerülni, attól a fi-
nom és kellemes telt íztől”.

Végh Tamás hangsúlyozta, hogy 
voltak nagyon jó ötletek, például a 
kellemes zöld fűszerek, amelyekkel 
kezd visszatérni az erdélyi vonulat 
is, és megjelent a Mediterráneumból 
a paradicsom és a lestyán, egy kis le-
csósság. A bográcskategóriában egy 
igazán meglepő megoldással is talál-
kozott a zsűri: az egyik csapat szilvás 
gombócot főzött a bográcsban, ami 
meglepő ugyan, de a verseny szabá-
lyainak megfelelt, mert bográcsban 
főtt vízben készült a gombóc.

FŐZŐ DIÁKOK
A szokások szerint a diákok 
is főztek, ők tizennegyedik al-
kalommal mérhették össze a 
konyhaművészeti tudásukat. 
Főszervezőjüktől, Diráné Huszár 
Gertrúdtól megtudtuk, hogy 
gyerekek idén is nagy lelkese-
déssel csatlakoztak a bográcsos 
főzőversenyhez, s némely csa-
patjuk már-már profi szintű ver-
senyzőnek számít, olyannyira, 
hogy még a felnőtt csapatok kö-
zött is megállnák helyüket.

A diákok legkiemelkedőbb 
alkotásait a zsűri kiemelt első he-
lyezéssel értékelte, amivel a csapa-
tok jutalomkirándulást nyertek. A 
győztesek örömujjongás közepette 
vették át okleveleiket és az utazásra 
jogosító kuponokat. A nyertes csa-
patok: Lángoló Koponya, Kétbal-
kezesek, Fakanálbajnokok, Csak 
csajok, Instant konyhaművészek, 
Babhuszárok, Pincebetyárok.

ALKOTÁS A 
KERÍTÉSEN
Idén egy kiegészítő kulturális 
program is kísérte a Bókay-kert 
eseményeit. A szomszédos Herri-
ch–Kiss-villa udvarába bárki átme-
hetett, s ott megtekinthette a XVIII. 
kerületi Művészeti Egyesület Ke-
rítéstárlatát. Ez szó szerint azt je-
lentette, hogy a különböző techni-
kákkal készült alkotások a Tomory 
Lajos Múzeumnak otthont adó 
épület kertjét ölelő kerítés belső ol-
dalára voltak kifüggesztve. 

Az ötletről szólva Heilauf Zsu-
zsanna, a múzeum igazgatója 
elmondta, hogy a tavaly szeptem-
beri hasonló programjuk annyira 
jól sikerült, hogy az egyesület ve-
zetőivel úgy döntöttek: a Nádasdi 
Mihály nevéhez fűződő hagyo-
mányos Kerítéstárlatukat idén a 
villánál rendezik meg.

A Kerítéstárlatot, a múze-
umnak a burgonya jegyében 
szervezett saját családi prog-
ramját és az épületben látható 
kiállításokat a Karinthy iskolá-
ból érkezett diákok népszerű-
sítették. Ennek volt is hatása, 
mert sokan érdeklődtek, bár 
az alkalmanként eleredő eső-
ben időnként le kellett takarni 
a képeket.

A HÓNAP 
DOLGOZÓJA
Ezzel együtt az alkotók is jól 
érezték magukat, például meg-
tekinthették vezetéssel a Kondor 
Béla-féle állandó kiállítást, s a bog-
rácsban főtt marhalábszár-pörkölt 
mellett folyt a baráti eszmecsere. 

Csatlakoztak hozzájuk a Honvéd 
Kulturális Egyesület és a TAMA, 
a Tűzedzők Alkotó Művészbarát 
Asztaltársaság tagjai is.

A Bókay-kerti Napok kiváló 
szervezéséért ugyan a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-é az érdem, de ahogy azt 
a Kelemen Kabátban zenekar 
énekese is megjegyezte, A hó-
nap dolgozója kitüntető címet 
az érdemli, aki valahol elintézte, 
hogy ne essen az eső. Az időjá-
rás ugyan dél körül elromlott, de 
azután szerencsére újra kisütött 
a nap. Ezt követően a látogatók 
felhőtlenül élvezhették a legna-
gyobb kerületi fesztivált egészen 
a Beatrice koncertjéig, ám attól 
még az eső sem tudta elriasztani 
Nagy Feró közönségét.

A főzőverseny eredményei

Háziverseny-kategória
1. XVIII. kerületi önkormányzat csapata
2. Szepsi város önkormányzati csapata 
3. Számvevők csapata – a Városgazda18 számvitelesei

Bográcskategória
1. Kakasok csapata 
2. Zöld Sorompó Egyesület csapata
3. Laczkó csapata 
Különdíj – Körösfő csapata
Különdíj – Feri bácsi csapata
Különdíj – Iciri-piciri bölcsőde csapata
Grill-különdíj – a Gazdasági Ellátó Szolgálat csapata 
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Vidám napot töltöttek együtt a pestszentimreiek KULTÚRA

Harminckét éve működik a né-
vadó Rózsa Művelődési Házban 
a nyugdíjas klub. A díjátadó 
rendezvényen Tóth Jánosné Ka-
talin, a klub elnöke köszöntötte 
a megjelent időskorúak mellett 
többek között Kunhalmi Ágnes 
országgyű lési képviselőt, Ughy 
Attila polgármestert és Szarvas 
Attila alpolgármestert. 

Megtudtuk, hogy jelenleg 140 
tagja van a klubnak, amely igen 
aktív, számos színes program-
mal, kirándulással, bállal, szüle-
tésnapi megemlékezésekkel. 

– Célunk az időskorúak ak-
tivizálása, összetartása – mond-
ta a klubelnök, aki felkérte dr. 
Talyigás Katalint, az „Életet az 
Éveknek” budapesti szerveze-

tének elnökét ünnepi beszéde 
megtartására és az oklevelek át-
adására azoknak, akik sokat tet-
tek a kerület nyugdíjasaiért.

– Félszáz klubunk működik a 
fővárosban, ezekből kiemelkedik 
a Rózsa – mondta Talyigás Kata-
lin. – Jó közösség alakult itt ki az 
évek, évtizedek alatt önkormány-
zati segítséggel, élén Ughy Attilá-

val, akinek a munkáját oklevéllel 
és éremmel ismerjük el. Buda-
pesten mindössze öt polgármes-
ter részesült ebben a díjban. Azt 
kívánom, hogy a kerület továbbra 
is maradjon idősbarát. A nyug-
díjasoknak szükségük van arra, 
hogy közösségben aktívan töltsék 
a szabadidejüket, ezért kérem az 
itt jelen levőket, hogy rendszere-
sen látogassák azokat, akik nem 
tudnak részt venni a klubfoglal-
kozásokon, kirándulásokon, tö-
rődjenek velük is. 

Szarvas Attila munkáját okle-
véllel ismerték el, a legaktívabb 
klubtagok pedig különféle díjak-
ban részesültek. 

– Mélyen meghatott, hogy 
megkaptam ezt az elismerést 
– mondta Ughy Attila. – Óriá-
si megtiszteltetésnek tartom az 
egyesület kitüntetését, hétfő lé-
vén, nekem ennél jobban nem is 
kezdődhetett volna a hét. Ez arra 
ösztönöz, hogy a magam eszkö-
zeivel továbbra is segítsem a ke-
rületi nyugdíjas klubok műkö-
dését. A Rózsa klubnak további 
hasznos programokat kívánok.

A díjátadó után az ünnepi 
műsorban versek hangzottak el, 
és fellépett a Rózsa Nyugdíjas 
Klub kórusa is.

(temesi)

Frömmel Gyula 
égbe néző mosolya
Hatvan év, ötven kép – Frömmel Gyula kerületünkben élő 
festőművész hatvanadik születésnapja alkalmából jubi-
leumi kiállítást rendeztek a Kondor Béla Közösségi Ház-
ban Az égbe nézők mosolya címmel. 

A szeptember 4-től 17-ig látható kiállítás megnyitóján a házigaz-
da szerepében Varga Ferenc, az intézmény igazgatója köszöntötte 
az ünnepeltet és a megjelenteket, majd Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester a következőket mondta a beszédében:

– Nagyon megtisztelő, hogy a 2019–2020-as képzőművészeti 
évadot megnyitó jubileumi kiállításon egy olyan festőművészt 
méltathatunk, akinek igen gazdag életútja van, és aki jelentősen 
hozzájárul a kerület képzőművészeti életének felpezsdítéséhez. 
Frömmel Gyulának ezen a kerek évfordulón további termékeny és 
inspiráló éveket kívánok.

A kiállítást megnyitó Feledy Balázs művészeti író ezekkel a sza-
vakkal méltatta az alkotót:

– Frömmel Gyula olyan úton és egy olyan állomáson van, ahol 
érezzük pályája ívét, jövőjét. Nagy út, amit hosszú évek alatt megtett, 
megküzdött a sikerért. Nem ábrázoló, hanem kifejező festészet az 
övé, a képein különböző filozófiák jelennek meg. Nagyon dinamikus 
festő, teli indulati művészi megnyilvánulással. Munkái közül az egyik 
legfontosabb az itt kiállított Dimenziók című sorozat. Látható itt egy-
éves és egy hónapos kép is, de a kiállítás címadója, Az égbe nézők 
mosolya húszéves, mégis abszolút mainak tűnik. Szép kép, gyönyö-
rű címmel. Ugyanez mondható el Az élet láncolata című műről is. 
Lendületes festmények, melyek lebegnek a reális és az irreális között. 
Frömmel Gyula képei rajztudásról is árulkodnak, amit jól bizonyít az 
itt kiállított önarcképe. A kor feszültsége látható rajta.

Havjár Blanka hegedűjátéka után az ünnepeltet egy olyan tor-
tával lepték meg, amelyről éppen Az égbe nézők mosolya című 
kép mosolygott vissza, rajta Frömmel Gyula A hatvanadik című 
versével, ugyanis a képzőművész nemcsak fest, hanem ír is. Érde-
mes megjegyezni a finomságról a következő sorokat: „Hittel tölt el 
az égbe nézők mosolya, és ez így van rendben…”

Temesi László

FELHŐTLEN ÉG, FELHŐTLEN JÓKEDV 
Imreiek családi napja a PSK-pályán

A POLGÁRMESTERT 
DÍJAZTÁK A NYUGDÍJASOK

Szinte mindig felhőtlen volt az ég 
a délelőtt 10 és délután 2 óra köz-
ti időszakban, amíg a rendezvény 
tartott, a jókedv pedig mindig az 
volt, sok játékkal, remek műsor-
ral, bemutatókkal, étkekkel és 
baráti beszélgetésekkel. Kicsik és 
nagyok egyaránt megtalálhatták 
a maguk szórakozási lehetőségét.

A rendőrség szimulátorokkal, 
a Városgazda18 Zrt. munkagé-
pekkel települt ki, a polgárőrség 
toborzót, a Pestlőrinci Kutyaki-

képző Iskola, bemutatót tartott. 
Volt itt arcfestés, csillámtetkó, 
hennafestés, lufihajtogatás, ug-
rálóvár, az intézmények (többek 
között a Vackor és a Napsugár 
óvoda, a Micimackó bölcsőde, 
a Borostyán Nappali Szolgálat, 
a Táncsics iskola) sátraiban pe-
dig kézműves foglalkozásokhoz 
lehetett csatlakozni. A Dr. Szé-
ky Endre Pestszentimre Tör-
téneti Társaság szervezésében 
helytörténeti kvízen vehettek 

részt a gyerekek Pándy Tamás 
helytörténész vezetésével, Koz-
ma Zsuzsa FittMóka programja 
magával ragadta a nézőket saját 
dalaival és az apróságok kedves, 
látványos táncával.  

Mindez a reggeli zumbás be-
melegítés után következett, mint 
ahogy a köszöntőbeszédek is. El-
sőként Ughy Attila polgármester, 
a rendezvény egyik fővédnöke 
szólt a közönséghez az erre az al-
kalomra épített színpadról:

– Azért is jó itt lenni immár 
másodszor, hiszen tavaly ilyenkor 
volt az első alkalom, mert az imrei 
családok tovább mélyíthetik a ba-
rátságukat játék, szórakozás köz-
ben, ismerkedhetnek egymással, 
és új barátságok is szövődnek. A 
legfontosabb célja a rendezvény-
nek a közösségteremtés. Jó látni, 
hogy nagyon sok gyerek van a 
sporttelepen, akik rengeteg já-
téklehetőség közül választhatnak. 
Azt kívánom mindenkinek, hogy 
érezzék jól magukat, és jövőre is 
jöjjenek el a családi napra. 

Lévai István Zoltán alpol-
gármester, a körzet képviselője 
is fővédnökséget vállalt a ren-
dezvény sikeréért, egyben há-
zigazdaként köszöntötte a jelen 

levő imrei családokat. Kiemelte, 
hogy a korábbi hagyományokat 
– amikor még csak helyi iskola, 
óvoda, bölcsőde tartott családi 
napot – felélesztették, kibővítve 
az eseményt a Kossuth Ferenc- 
és belsőmajor-telepiekkel, vagyis 
jóval nagyobb létszámmal. 

A futballpálya egy nagy ját-
szótérré alakult ezen a napon. 

Az egyik leglátogatottabb sátor 
a rendőrségé volt, pedig senki nem 
kapott idézést. Az autó- és motor-
szimulátornak nem lehetett ellen-
állni, különösen a gyerekeknek, 
akiket még egy „igazi” rendőrkapi-
tány is fogadott. Dr. Jánosik István 
rendőr ezredes, a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetője öröm-
mel újságolta lapunknak:

–  Mi mindig szívesen me-
gyünk oda, ahova hívnak ben-
nünket, iskolákba, óvodákba, 
intézményekbe, hogy a baleset- 
és bűnmegelőzési előadásunk-
kal segítsünk a lakosságnak, 
főleg a gyerekeknek, hiszen 
mindannyian közlekedünk, és 
mindannyian áldozatai lehe-
tünk bűncselekményeknek.

Nem messze a rendőrségi sá-
tortól focitorna zajlott egész nap, 
ovis, alsós, felsős és szülői-felnőtt 
kategóriákban a Pestszentimrei 
Sportkör lebonyolításában. 

Egy biztos, senki nem unat-
kozott ezen a családi napon, és 
az újonnan beköltözők is hamar 
barátokra leltek.

Temesi László 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Rózsa Nyugdíjas Klub díjátadó ünnepségét rendezték meg szep-
tember 9-én a Rózsa Művelődési Házban, amely megtelt jókedvű 
szépkorúakkal, akik kivetítőn követhették nyomon az elmúlt évek 

legfontosabb történéseit.

�Másodszor találkoztak a Kossuth Ferenc-telepi és a belsőmajori 
családok a PSK-sportpályán. A cél az, hogy hagyományt teremtve 
tovább mélyítsék a barátságukat egymással, illetve új ismeretségekre 

tegyenek szert. Szerencsére ebben a szeptember 14-i napsütéses időjá-
rás is segítette az imreieket.
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RÓTH FERENC 
 
Az ökumenikus nap jelmondata 
– Mindnyájan egyek legyetek! – 
kitűnően adja vissza a rendezők 
szándékát, miszerint az együtt 
töltött nap erősítse a különböző 

felekezetek híveinek a kapcsola-
tát, aminek jóvoltából egymás-
hoz közelebb kerülve élhetik a 
mindennapjaikat.

– A legfontosabb az, hogy 
forduljunk egymás felé, próbál-
junk meg őszinte lélekkel köze-

ledni egymáshoz, mert lássuk 
be, nagy szükség van erre… 
Rendezőként ezt fogalmaztuk 
meg, úgymond, alapelvként. 
Ennek jegyében várjuk azokat, 
akik talán nem kapják fel a fe-
jüket arra, hogy ökumenikus 

családi nap, mondván, az „bár-
mi” lehet. Hogy nem az lesz, 
arról részben mi gondosko-
dunk, a fő részben pedig azok a 
vendégek, akik megerősíthetik 
az ott lévőkben, hogy érdemes 
volt velünk tölteni ezeket az 

órákat – fogalmazott a szer-
vezők nevében Háló Gyula, a 
Pestszentimrei Baptista Gyüle-
kezet lelkésze.

PROGRAMOK A 
NAGYSZÍNPADON
Lássuk akkor a programokat, 
amelyek lelki feltöltődést és ki-
váló időtöltést nyújthatnak a 
családoknak.

A Sportkastély színpadán az 
Aranyszamár utazó bábszínház 
várja a legfiatalabbakat, akiknek 
Wass Albert Az erdő könyve 
című darabját adják elő.

Bizonyára örülnek majd a 
gyerekek a 14 órakor színpadra 
lépő Varró Dánielnek és Molnár 
Györgynek, akik verses-zenés 
műsorral szórakoztatják őket.

Ezt követően a nap fő üze-
nete, a hit kerül előtérbe, mert 
16 órától ünnepi istentisztelet 
lesz, amelynek témája az ál-
mok, a hit és az életváltozás, 
amelyről ismert személyek is 
vallanak a hallgatóiknak. A 
Magyar Televízió riporteré-
nek, Jakab Cintiának a segít-
ségével pedig képet kapha-
tunk a kerületi gyülekezetek 
életéről.

JÖN PÁL FERI IS!
A 18 órakor kezdődő program-
ra megtelhetnek a Sportkastély 
széksorai, mert a lenyűgözően 
előadó Pál Feri atya lép a szín-

padra, aki a vágyakról, a célokról 
és a küzdelmekről beszél majd 
szuggesztív erővel. Előadása az 
Elégedetten az élettel „munka-
címet” viseli. Azért illik ide az 
idézőjel, mert bizonyára ezúttal 
is el fog kalandozni más gondo-
latok felé is.

Az atya előadása után, 20 
órától már a zene tölti be a 
termet. Caramel jótékonysá-
gi koncertjével záródik a nap, 
amelyre a kerületben kizáró-
lag a Margaréta Virágüzletben 
(Nemes utca 25.) lehet ado-
mányjegyet vásárolni. A java-
solt minimális adomány ezer 
forint. Az ökumenikus nap 
jótékonysági célja a kerületben 
élő hátrányos helyzetű tehetsé-
ges gyermekek támogatása.

HAGYOMÁNYŐR-
ZŐK, MOTOROSOK
A Sportkastély melletti sza-
bad területen számtalan prog-
ram várja a családokat. Pél-
dául gyermekfoglalkozások, 
Habán-udvar, a hét sátorból 
álló Szabadítsuk ki Jézust! 
program. Ott lesznek a Magyar 
Keresztény Motorosok Közös-
ségének tagjai is, természete-
sen a motorjaikkal. A könyves 
standon a Kálvin, a Luther és 
a Harmat kiadó könyveivel is-
merkedhetnek meg az érdek-
lődők, valamint bemutatkozik 
a börtönmisszió, és lesz nyere-
ményes kvízverseny is.

Ökumenikus közösségi és családi nap a Sportkastélyban EGYHÁZ

ÚJRA: EGY ÚTON
Istenről természetesen beszélgethetünk Pestszentimrén

Az ökumenikus nap szeptember 21-én 10 órakor kezdődik a 
Pestszentimrei Sportkastélyban, s a rendezvény valamennyi 
programja ingyenesen látogatható. A szervezők külön felhívják 
a látogatók figyelmét a 11.30-kor kezdődő Istenről természete-
sen című előadásra.

�Ismét jó szándékú felnőttekkel, mosolygós gyerekekkel népesül be szeptember 21-én a Pest-
szentimrei Sportkastély és az azt körülvevő terület. Egy úton címmel az idén is megrendezik azt 
a nagyszabású ökumenikus családi napot, amely a legnépszerűbb rendezvénye a kerületi ke-

resztény felekezeteknek. 

Nemcsics Antal a kilencedik X-en 
túl is fiatalos lendülettel dolgozott 
és hozott létre értékeket, szinte az 
utolsó percéig. Legutolsó munkája 
egy kereszt volt, amit már nem tu-
dott befejezni… Az emlékkiállítás 
megnyitóján Lipcseyné Horváth 
Ágnes, a közösségi ház vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Szarvas Attila alpolgármester mél-
tatta az évtizedekig Pestszentlőrin-
cen élő és alkotó mestert.

– Az életben lehetnek olyan 
pillanatok, amikor feketén-fehéren 
látjuk a világot – kezdte a beszédét 
az alpolgármester. – Ezek azok az 
időszakok, amikor a sebek a léle-
kig hasadhatnak. Most Nemcsics 
Antalra, a színek mesterére emlé-

kezünk, lelkünkben a friss gyász 
sötét színeivel. Egész életében arra 
tanított bennünket az alkotásaival, 
hogy a színek változtathatnak az 
érzelmeinken, a hangulatainkon. 
Életműve a nemzetközileg elismert 
művészek közé emelte, nevéhez 
fűződik a Coloroid-színrendszer 
kidolgozása, több városképi együt-
tes, középület színének, színképé-
nek megtervezése. 

Épp az ő munkássága, öröksége 
az, ami nem engedheti meg, hogy 
túl hosszan tekintsünk feketén-fe-
héren a világra.

– A szín hat az emberekre, a ha-
tása révén az ember több, jobb le-
het – emelte ki Szarvas Attila. – Ezt 
tudta kerületünk neves művésze is, 

aki élethivatásának tekintette, hogy 
a képességeit, a látásmódját a szín 
és az ember közötti kapcsolat meg-
értésének, elmélyítésének szentelje. 
A színek mestere volt! Mi, itt élők, 
büszkék vagyunk arra, hogy ilyen 
nagy formátumú művész élt, alko-
tott köztünk, és azt kívánom önök-
nek, hogy merüljenek el az emlék-
kiállítás hangulatában.

Mielőtt elmerülhettünk volna, 
dr. Prokopp Mária művészettörté-
nész, egyetemi tanár e szavakkal 
nyitotta meg a kiállítást:

– A művész közismerten vallá-
sos volt, vallotta, hogy világnézet 
nélkül nincs művészet. Több mint 
hét évtizeden át tartó munkássága 
pedig azt bizonyítja, hogy töretlen 
volt a fejlődése élete utolsó percé-
ig. Dicséretes, hogy a szocializmus 
fojtogató légkörében is tudott egy-
házi munkát végezni, több mint 
száz templomépületben dolgozott, 
alkotott, készített freskókat. A hit-
beli meggyőződés adott neki erőt a 
sokszor nehéz körülmények között 
végzett munkához. 

A megnyitón Haramza Klára 
és Nemcsics Kinga, Nemcsics Károly 
unokája énekelt. A kiállítás szep-
tember 25-ig tekinthető meg.

Temesi László

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„ ERŐSÍTJÜK A KERÜLETI 
KÖZÖSSÉGÜNKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

Egyházművészeti alkotások
Nemcsics Antal emlékkiállítása a PIK-ben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A közelmúltban elhunyt dr. Nemcsics Antal festőművésznek, szín-
tervezőnek, egyetemi tanárnak, kerületünk díszpolgárának nyílt 
emlékkiállítása az Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 11-én. 

Egy olyan művész tárlata látható a Pestszentimrei Közösségi Házban, 
aki egész életében Istenre tekintett, s mindig kereste a természeti és a 
természetfeletti értékeket. 
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Rangos elismerés a háromévente megrendezett országos Kapoli-pályázatonPORTRÉ

FOLKTREND-DÍJAS LETT HORVÁTH BÉLA
Soha nem tér haza üres kézzel a fafaragó művész

Évtizedek óta szerepel sikerrel 
pályázatokon és kiállításokon 
Horváth Béla, a népművészet 
mestere, népi iparművész, fafa-
ragó. 

Kicsit szűkszavúan, szerényen 
beszél pályájáról, pedig igen ran-
gos elismerések birtokosa. 1986-
ban megkapta a Népművészet 
Mestere díjat, amelyre méltán 
lehet büszke, mert olyan kéz-
műves alkotóknak és előadómű-
vészeknek adományozzák, akik 
kimagasló eredményt értek el a 
népművészeti értékek megőrzé-
sében és átörökítésében. Az elis-
merés fontosságát jelzi az is, hogy 
a kitüntetettek tevékenysége és 
tudása 2008-ban felkerült a szel-
lemi kulturális örökség nemzeti 
jegyzékére. 

AMIRE 
KÜLÖNÖSEN 
BÜSZKE

Horváth Béla minden rangos pá-
lyázaton részt vesz, s azokról soha 
nem tér haza „üres kézzel”. Hosz-
szú volna felsorolni valamennyi 
kiemelt és első díját, de azt meg 

kell említenünk, hogy az idősebb 
Kapoli Antal Kossuth-díjas fafa-
ragó, a népművészet mestere em-
lékére háromévente meghirdetett 
országos fafaragó pályázaton há-
romszor tüntették ki Kapoli-em-
lékdíjjal, és hat alkalommal ért el 
első helyezést. 

A művész büszke arra, hogy 
két alkotását megvásárolta a Népi 
Iparművészeti Múzeum, miként 
arra is, hogy a Páva című, fából és 
fémberakással készült munkája a 
XVIII. Kerületi Anyakönyvi Hi-
vatalt díszíti. Tősgyökeres kerü-
leti lakosként az is örömmel tölti 
el Horváth Bélát, hogy korábban 
fafaragó foglalkozást tartott a 
Brassó iskolában, a Dráva óvodá-
nak (ma Lurkó-liget) pedig tuli-
pánfát faragott. 

Az egyik munkája szerepel a 
Magyar Művészeti Akadémia ál-
tal kiadott Nemzeti Szalon 2018. 
Kézműremek. Népművészet ka-
talógusában. A szűkebb pátriáján 
kívül a Mátyás-templomban, a 
Magyar Művelődési Intézetben, 
a kecskeméti Népi Iparművészeti 
Múzeumban, az ábrahámhegyi 
Szent László-templomban, Ba-
latonlellén, Siófokon, valamint 

Ausztriában, Németországban, 
Franciaországban és Új-Delhiben 
is van alkotása.

SZÉP, EGYSZERŰ 
HASZNÁLATI 
TÁRGYAK 

De forgassuk vissza az idő kere-
két. Horváth Béla 76 éve Pest-
szentimrén született, s gyermek-
korától a kerületben él.  A népi 
használati tárgyakkal nagypapája 
ipolytölgyesi házában találkozott 
először, azonban a hetvenes évek 
elején kezdett el igazán fafaragás-
sal foglalkozni.  

Pados Antaltól, a népművészet 
mesterétől sajátította el a fém-
berakásos, ónöntéses technikát. 
S ha valaki azt gondolná, hogy 
elavult dolog népművészettel 
foglalkozni, akkor ő erre ala-
posan rácáfol. Olyan népi ipar-
művészeti használati tárgyakat 
készít, amelyeket bárki szívesen 
látna az otthonában, mert szé-
pek, egyszerűen díszítettek.  Tu-
datosan törekszik arra, hogy az 
általa készített tárgyak használati 
és művészeti értéke összhangban 

legyen, illetve erősítse egymást. 
A munkáihoz nemes és időtálló 
anyagokat használ fel, s a művészi 
hatás fokozására ónöntéses, fém- 
és csontberakásos díszítőtechni-
kát alkalmaz.

– Ehhez az alkotói tényke-
déshez nagy türelem, precizitás, 
kreativitás és nagy adag szeretet 
is kell – vallja Horváth Béla.

A polgári foglalkozásához 
szintén ezekre a képességekre 
van szükség. Több mint negyven 
éve dolgozik a Budapesti Műsza-
ki Egyetem fizika tanszékén, a 
mechanikai műhely vezetőjeként. 
A munkája megköveteli, hogy 
több szakmát is profi módon 
műveljen, ugyanis a tanárok és 
a hallgatók terveit valósítja meg 
a műszaki rajzok alapján. Ezt a 
tevékenységét 1999-ben Pro Uni-
versitate (Az egyetemért) kitün-
tetéssel ismerték el. 

Helyreigazítás 

Tisztelt Kerületi Állampolgárok!

Adminisztrációs hiba miatt a Városkép 2019. szeptember 3-i számában a Helyi Választási Iroda EP-választásra vonatkozó tájékoztatója jelent meg az önkormányzati választásra vonatkozó tájékoztató he-
lyett. A kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük! 

Tisztelettel: Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, HVI-vezető

�A kerületünkben élő Horváth Béla népi iparművész az idősebb Kapoli Antal emlékére rendezett 
XXXII. Országos Fafaragó Pályázat kiállítással egybekötött eredményhirdetésén Folktrend-külön-
díjat vehetett át.

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

A mozgóurna igénylésének szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szava-
zóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása 
(például előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, 
mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a 
mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (például munkahelyi 
elfoglaltság) nem igényelhető. 

Csak abban az esetben van módja mozgóurnát igényelni, ha a moz-
góurna- kérelmében megjelölt cím ugyanabban a választókerületben 
található, ahova a lakcíme szerint tartozna. A jogszabályi rendelkezések 
miatt a választókerületen kívüli címen tartózkodó választópolgárhoz 
sajnos nem tud a szavazatszámláló bizottság mozgóurnát vinni.
A mozgóurna-igénylést – a választást megelőző 66. naptól – 2019. au-
gusztus 8. napjától lehet benyújtani.
• ONLINE igénylés 

o ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon 
(2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be. 
o ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. október 13.) 
12.00 óráig nyújtható be. 

• SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 
16.00 óráig nyújtható be. 
• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 
16.00 óráig kell megérkeznie. 
• Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT út-
ján történő igénylés 

o a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénte-
ken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
o a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszám-
láló bizottsághoz nyújtható be. 

• Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (fu-
tár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

o a szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 
16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
o a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszám-
láló bizottsághoz nyújtható be. 

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. 
péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, va-
lamint, ha nem a lakcímére kéri, a pontos címet is, ahova a moz-
góurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük 
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi 
választási iroda a kérelmet elutasítja.

A mozgóurna-kérelem elfogadása esetén a szavazás napján a szava-
zatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt a lakóhelyén vagy az Ön 
által megadott más címen (például kórházban) annak érdekében, hogy 
a szavazatát bedobja a mozgóurnába.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz 
személyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, 
hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet 
is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről 
szóló értesítést.

Az átjelentkezés szabályai:
Átjelentkezési kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, aki a 
választás kitűzését megelőző harmincadik napon – legkésőbb 2019. 
június 26. napján – és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálá-
sakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási 
helyének az érvényessége legalább a szavazás napjáig – 2019. október 
13. napjáig – tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon – 2019. október 9. nap-
ján szerdán – kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár
a)  levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus 

benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon 
– 2019. október 9. napján szerdán – 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus 
benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző második napon – 
2019. október 11. napján – pénteken 16.00 óráig visszavonhatja az 
átjelentkezési kérelmét.

A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli 
a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, s egyidejűleg felveszi a 
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon 
(2019. október 11. napján pénteken 16.00 óráig) – a tartózkodási helyét 
megszünteti.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha 
egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szava-
zóhelyiségben, azonban a jogszabályi rendelkezések miatt ebben az 
esetben csak a tartózkodási helye szerinti választókerület területére.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy meg-
adjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi 
Önnek a döntésről szóló értesítést.

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kaphat-
nak személyesen munkaidőben a Helyi Választási Irodában (1181 
Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve telefonon a 
296-1371-es számon, vagy látogassanak el a www.bp18.hu/valasztas 
oldalra.

A névjegyzékhez benyújtott kérelmekkel kapcsolatos egyéb kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve telefonon a 296-1371-es telefonszámon, vagy látogassanak el a www.bp18.hu/valasztas oldalra.

Kitüntetések

Bár a cikkben megjegyeztük, hogy hosszú volna felsorolni Hor-
váth Béla díjait, mégiscsak meg kell említeni a Pro Renovanda 
szakalapítvány fődíját, az Élő népművészet pályázaton három-
szor elnyert Gránátalma-díjat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
nagydíját, az Országos Mesterremek Pályázat Mesterremek-díját, 
a Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre elismerést. 
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n JOGI ELŐADÓ: Társaságunk jogi előadó pozícióba keres munkavállalót, beruházások és építészeti/
műszaki projektek jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: 
Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült dokumentáció jogszerűségének vizsgálata, 
szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. Feladatok: közreműködik a Társaság beszerzési terveinek 
kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel, részt vesz 
a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének 
vizsgálata, részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső 
szakértő végzi a bonyolítást, részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, 
fejlesztésében, az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése, új beszállítók keresése, 
piaci lehetőségek feltérképezése, közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében, támogatás nyújtása 
a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi végzettség, 
logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, együttműködő 
készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló 
munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. 

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 
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A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen biosze-
rekkel. 06306170351

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

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

n Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forgalomtechnika tervezése, közműegyeztetés. 
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, zuhanyt-
álcák, 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 radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisz-
títás, 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 ügyin-
tézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, 
akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

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

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

n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek 
tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a kivitele-
zésig. 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 CSERÉJE LAKÁS-
BAN 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 árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-
70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉ-
GÉN 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

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

felvásárlás készpénzért. 19. és  20.  századi antik és modern festményt, régi bútorokat, 
fali-, asztali és álló órákat, lakberendezési tárgyakat, asztali díszeket, ezüst gyertyatar-
tót, 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, vissza-
hívom Önt, hogy ne fizessen. Ha nem jelzi ki a számot mondja be és azonnal visszahívom.

n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit lemezek, hor-
gászfelszerelések, 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 
hagyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, ezüst-
neműket, 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. Jelentkezni 

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 Irodánk mérlegképes könyvelő munkatársakat keres, akiknek van tapasztalatuk bérszámfejtéssel 
foglalkozó munkakörökben. Telefonszám: +36-30-962-7985, e-mail: 9627985@163.com

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

1191 Budapest, Üllői út 194.
Tel.: +36 1 347 5030
www.opel-toth.hu

Márkakereskedés és Szerviz

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS

TELJES KÖRŰ 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL

Részletek és bejelentkezés: 06 1 347 5034

éves25AzOpel Toth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nem kell lemondania 
a színekről!

Colorlite a színtévesztők 
szemüvege!

Üzletünkben már kapható!
Mondja el ismerőseinek is!

Szentimre Optika - Fókusz BT
1188 Bp Nemes u.1

tel.: 292 - 33 - 39
www. szentimreoptika.hu
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Szeptember végén ismét a klasszikus mozi élményét kínálják PROGRAMAJÁNLÓ

INDUL A MADÁCH 
FILMKLUB
 
Telt házzal és új nézőcsúccsal zárt az idei szabadtéri 
mozi a Bókay-kertben, de nincs megállás, máris 
kezdődik a Madách Filmklub őszi szezonja, amelynek 
során három vasárnap várják a szervezők a filmek 
szerelmeseit a Polgárok Házába (Üllői út 517.).
Az első őszi vetítésen a Nincs visszaút című ameri-
kai akciófilm lesz műsoron. Ebben egy kormányzati 
összeesküvést kell feltárnia két rendőrnek, akiket Co-
bie Smulders és Tom Cruise alakít. A történet végére 
már nemcsak az ügy felgöngyölítése, de saját nevük 
tisztázása és életük megóvása is komoly nehézségeket 
okoz.
Időpont: szeptember 29. (vasárnap) 15 óra
A vetítés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekes-
ségekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

PROGRAMOK

KONCERT A 
SZÉPKORÚAK 
TISZTELETÉRE
Az idősek világnapja alkalmából élő koncertet ad a 
kerületben Vásáry André. Közreműködik: Kéménczy 
Antal és zenekara.
Időpont és helyszín: október 5. (szombat) 15 óra, 
PIK Ház 

A program fővédnöke Ughy Attila polgármes-
ter, a rendezvényt Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata támogatja.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezni a regisztracio@pikhaz.hu e-mail 
címen vagy a 291-9202-es telefonszámon lehet.

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 19. 17 óra: Állami lakótelepiek 
találkozója a Tomory Lajos Múzeum 
szervezésében
Szeptember 21. 14 óra: Muzsikaszó mellett 
– a Fráter Loránd Nótakör zenés-táncos 
műsora. Művészeti vezető, rendező: 
Fényes György.
Szeptember 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szeptember 23. 17 óra: Árvay Zolta 
képzőművész jubileumi kiállításának 
ünnepélyes megnyitója. A tárlat október 
6-ig tekinthető meg.
Szeptember 24. 17 óra: Antigravitációs 
jóga
Szeptember 25. 9 óra: 50 éves a neve-
lési tanácsadás a kerületben – szakmai 
konferencia
Szeptember 26. 19 óra: Sinha Róbert és 
művészbarátai – vendég: Emma Brown
Szeptember 28. 10 óra: Antigravitációs 
jóga
Szeptember 29. 10 óra: Csokikoncert – 
népihangszer-bemutató
Szeptember 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 1. 17.30: A gondolat hősei – Pais 
István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: Bevezetés 
a filozófiába, a bölcselet alapvető kérdései 
és irányzatai
Október 3. 18 óra: Hangfürdő Minya 
András vezetésével
Október 5. 12 óra: Platz – műsorfolyam a 
Magyar Festészet Napja alkalmából
Október 6. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szerdánként 9 órakor szeniorörömtánc 
Katával, 18.45-kor Ladies’ Dance Mix. 
Csütörtökönként 18 órakor zumba Panda 
Nikivel.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 23. 17 óra: Sorok között 
– kötetlen beszélgetés szépirodalmi 
alkotásokról
Szeptember 25. 17 óra: KönyVáros Fogla-
ló, meseasztal, társasklub
Szeptember 26. 17 óra: Egészséges 
életmód – Sonnleitner Károly előadása
Október 2. 16.30: KézműveSzerda – 
újrahasznosított anyagok
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
A Galéria 18 kiállítóteremben szeptem-
berben Hancsicsák Mihály fotóművész, 
októberben Vári Ildikó festőművész 
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 2. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
– kreatív festés és különleges technikák 
elsajátítása
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 – A 
brüsszeli világkiállítás két lőrinci résztvevő-
je 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
Szeptember 20. 17.30: Molnár György és 
Lackfi Johanna zenés gyermekműsora
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 
9–17 óra, pénteken 11–17 óra között 
várjuk az olvasókat. Kedden és hétvégén 
zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 20. 18 óra: Beszélő könyvek 
– Hegyi Barbara színművész Abraka 

babra című kötetének bemutatója. 
Beszélgetőtárs: Szűcs Anikó újságíró. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 27. 16.30: Magyar táncház – 
Szent Mihály-napi búcsú. Magyar táncház 
kicsiknek és nagyoknak, 2–99 éves korig, 
népi játékokkal és kézműves foglalkozás-
sal. Vezeti Plugor Judit, kísér az Üsztürü 
zenekar. A belépés díjtalan!
Szeptember 29. 10 óra: Ásványbörze. 
Belépőjegy: 500 Ft, amely aznap levásá-
rolható a helyszínen.
Október 1. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: Őszi trükkök, finomságok. Előadó: 
Kisa Judit. Részvételi díj: 500 Ft.
Október 2. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
Hogyan készítsünk minőségi bort házilag? 
Előadó: Nagy Ákosné. A belépés díjtalan!
Október 4. 18 óra: A zene világnapja. Gö-
rög show a Pyrgos együttes közreműkö-
désével. 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 díjta-
lan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Tanfolyamaink, foglalkozásaink az alábbi 
heti ütemezés szerint zajlanak:
Babusgató labdamóka, Babusgató 
babatorna, Bábos mesekuckó Julcsival, 
Sakk-kör hétfőn. Klasszikus balett hét-
főn és pénteken. Babadúdoló, Gyermek 
kezdő néptánc, Ovis zene kedden. Bábos 
mesekuckó Eszterrel, Felnőtt néptánc, 
Kreatív kézműves klub felnőtteknek szer-
dán. Hollahood Hip-Hop Dance School 
hétfőn és szerdán. Aikidó gyerekeknek, 
Dance Fitness és alakformálás, Aikidó 
felnőtteknek kedden és csütörtökön. 
Gyermeknéptánc haladó, Maminbaba, 
Nyugdíjas klub csütörtökön. Babusgató 
tipegő torna, Spicc & Flex Táncegyüttes 
(október 4-től), Meridiántorna pénteken. 
PIK Baba-mama klub és játszócsoport 
havonta egyszer pénteken, jogi tanács-
adás kéthetente csütörtökön, Kati-tornák 
hétfőn-szerdán és kedden-csütörtökön, 
Nyugdíjas nyelvi klub szeptember 
24-től 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
Szeptember 21. 10 óra: Ökumenikus 
családi nap
Szeptember 28. 10 óra: Global Grapp-
ling-bajnokság
Október 6. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Szeptember 29. 15 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Nincs visszaút – amerikai akciófilm. 
Főszerepben Cobie Smulders és Tom Cruise. 
A belépés ingyenes!

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 26. 16 óra: Gomola György–
Kaszner Margit-emlékest a TAMA 
szervezésében. A részvétel ingyenes!
Október 4. 17 óra: Titkos kert – Kolláth 
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: kedden és csütörtökön 
15 órától. Zumba: kedden és csütör-
tökön 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 elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

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
Szeptember 19. 17 óra: Állami lakótelepiek 
baráti találkozója a Kondor Béla Közösségi 
Házban. A rendezvényen való részvétel 
ingyenes, de a múzeum elérhetőségeinek 
valamelyikén regisztrálni szükséges.
Szeptember 21. 15 óra: Ismerjük meg a 
Lipták-telepet! Várostörténeti séta. Találkozó 
a Havanna kiállítóhelynél (Havanna utca 9.). 
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött, további részletek a honlapunkon.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla a 
repülés vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 10–18 
óráig, szombaton 14–18 óráig. 

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
A pestszentlőrinci Kossuth tér című kiállítás 
látható.
Szeptember 24-től új kiállítás: 1956 – forrada-
lom 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 Feri-
hegy 2B terminál mellett): Repüléstörténeti 
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, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával. Letölthető tanul-
mánykötet: Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a 
Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című tanulmánykö-
tet teljes tartalmával: http://18ker1956.hu/.

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

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pestszent-
lőrinc-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. 

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. A csoportokat 
életkor és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges minőségű 

mesterséges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás segíti 
a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

VÁROSHÁZA GALÉRIA

Üllői út 400.
Szeptember 16. 17 óra: Market Art – XVIII. 
Piac – vásár. Kiállítás-megnyitó a Magyar 
Festészet Napja alkalmából a polgármes-
teri hivatalban. A tárlat megtekinthető 
szeptember 27-ig.

GÖRÖG ZENEI ÉS 
TÁNCSHOW
A zene világnapja alkalmából különleges 
görög táncházzal és zenés műsorral 
várja a kerületieket a PIK Ház. A Pyrgos 
zenekar és néptáncegyüttes fellépése 
feleleveníti a görög tájak szépségét, a 
hamisítatlan mediterrán hangulatot, a 
tüzes görög virtust s a buzuki felejthetet-
len hangját. Az együttes hagyományos 
görög népzenét játszik, produkciójának 
színes eleme a szólótánccal bemutatott 
tányértörés. Emellett az érdeklődőket 
táncbemutatóval és tánctanítással is 
szórakoztatják majd.
Időpont és helyszín: október 4. (péntek) 18 
óra, PIK Ház. A program előtt köszöntőt 
mond Galgóczy Zoltán alpolgármester, a 
rendezvényt Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata támogatja. 
A belépés díjtalan!

ÚJRA FILOZÓFIAI 
ELŐADÁS-SOROZAT
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens az elmúlt években számos nagy 
érdeklődéssel kísért előadás-sorozatot 
tartott a kerületünkben. Októbertől új 
témában tart majd előadásokat. Első 
alkalommal a bölcselet alapvető kérdései 
és irányzatai lesznek terítéken. Időpont és 
helyszín: október 1. (kedd) 17.30, Kondor 
Béla Közösségi Ház 
A belépés díjtalan!

SZERELMI HATSZÖG
Egy franciaországi nyaralóban Bernard 
és neje, Jacqueline vendégeket várnak. 
Jön Bernard legjobb barátja, Robert, aki 
Jacqueline titkos szeretője, Brigitte, aki 
Bernard titkos szeretője. A ház ura a 
feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha 
Brigitte Robert párja lenne, de mivel Ro-
bert még sosem látta a nőt, összetéveszti 
a szobalánnyal. Ráadásul kisvártatva 
beállít Bertrand, a szobalány férje is…
Boldog születésnapot, avagy hatan 
pizsamában – vígjáték két felvonásban 
a Pesti Művész Színház előadásában. A 
főbb szerepekben: Egyházi Géza, Nyertes 
Zsuzsa, Csengeri Attila, Lengyel Eleonóra. 
Időpont és helyszín: október 6. (vasárnap) 
15 óra, Rózsa Művelődési Ház. A belépő-
jegy 2700 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
2000 Ft. 

KÖZEPES NEHÉZSÉGŰ 
HEGYI TÚRÁK
A kora őszi időszak szépségeinek 
felfedezésére a következő túrákat kínálja 
a Téry Ödön Túraklub.
Szeptember 22. (vasárnap): Mátra hegy-
ség. Útvonal: Galyatető – Piszkés-tető – 
Mátraszentlászló – Három falu temploma 
– Mátraszentimre. Találkozás 6.50-kor 
a Stadion autóbusz-pályaudvaron, 
indulás 7.15-kor ( jegyváltás Gyöngyösig). 
Túratáv: 10 km, költség: kb. 5000 Ft. 
A túrát vezeti: Takáts Ilona. Október 4. 
(Figyelem: péntek!): Cserhát hegység. 
Útvonal: Bér – templom – pincesor – 
andezitömlés. Találkozás 8.40-kor a 
Stadion autóbusz-pályaudvaron, indulás 
8.55-kor. Túratáv: 5,3 km, költség: 
kb. 2800 Ft. A túrát vezeti: Borsat 
Éva. A túrákkal kapcsolatban további 
felvilágosítást Verseginé Márta ad 
(06-70-566-4887).
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– Gondolom, ezen az évnyitón 
nem voltak annyira bánatosak a 
gyerekek, mint amikor „padba ül-
tetős” tanévet nyitnak meg nekik.
– Egyáltalán nem, ellenkezőleg. 
Nagyon is kedves hangulatban 
teltek el ezek az órák. Aztán, 
amikor hazamentek, már el-
mondhatták, hogy „felsőbb osz-
tályba” léptek, persze nagyon 
képletesen értve ezt. Sportosan, 
az egészségre figyelve indítot-
tunk, mert ezen az évnyitón volt 
szemészeti, belgyógyászati vizs-
gálat, akárcsak EKG vagy külön-
féle gyorstesztek.
– Akárcsak egy edzőtáborozás 
előtt…
– A szellemi fejlődésen túl 
igyekszünk a testi képességek és 
készségek javítására is figyelni.

EGYRE TÖBBEN 
LESZNEK
– Ez akár kötelezőnek is mondha-
tó, mert, ahogy mondani szokták, 
a név kötelez. 
– Remélem, hogy néhány év 
múlva már az is elmondható 
lesz: a múltunk kötelez.
– Hányadik évét kezdte meg az 
akadémia?
– Négy éve, 2015 márciusában 
alakult meg a VUA, tehát ez az 
ötödik évünk, szezonunk, kinek 
hogy tetszik.
– Az ma még nem állítható, hogy 
országos ismeretségre tettek szert, 
az viszont biztosan kijelenthető, 
hogy a kerületben már ismertek, 
sőt elismertek.
– A tapasztalatok meg a „jö-
vő-menő” hírek alapján az egész 
akadémia örömére azt vonhatjuk 

le, hogy egyre többen keresnek 
bennünket a szűkebb pátriánk-
ból, aminél fontosabb és öröm-
telibb nemigen lehet számunkra. 

ÖTTŐL ÖTVENIG
– Az évnyitón nagyon sokan vol-
tak a főszereplő diákok mellett.
– Ennek is örülhetünk, mert a 
gyerekeken túl sok-sok szülő 
jött, s itt voltak a „korosabb is-
kolások” is.
– Bocsánat, ők az „évismétlők?”
– Dehogy, erről nincsen szó, ar-
ról azonban igen, hogy a VUA-
ban finoman fogalmazva sem 
kötöttek és zártak a korosztá-
lyok. Mindenki nagyot csodál-
kozik azon, amikor azt mon-
dom, hogy sportolnak nálunk 
közel az ötvenhez is. Ők „csu-
pán” azért, hogy egészségesek 
legyenek, vagy hogy ismét azok 
legyenek.

AZ ATLÉTIKA IS
– Mivel a kerület nemcsak sza-
vakban, de a tetteiben is sportos, 
senki nem csodálkozott azon, 
hogy Ughy Attila polgármester is 
megjelent az évnyitón.
– Valóban nem, mert ő egyéb-
ként is szereti a sportot, a spor-
tolókat. Ő nyitotta meg az aka-
démiánk ötödik évét. Közvetlen, 
baráti szavakkal köszöntötte a 
gyerekeket.
– Ilyenkor meg szokták kérdezni, 
vagy legalábbis illik, hogy mik a 
VUA célkitűzései a 2019–2020-as 
szezonra.
– Semmi eget rengetőt nem tudok 
mondani azon a tényleg sokak 

számára örömteli híren túl, hogy 
az atlétika is felkerül a palettánk-

ra, s bár tudjuk, atletizálni nem 
könnyű időtöltés, hiszünk abban, 

hogy ez is minél rövidebb időn be-
lül elnyeri a sportolni vágyó gyere-

kek tetszését, és kipróbálják ezt az 
utánozhatatlanul szép sportágat.

Túl az ötödik évnyitóján a Városgazda Utánpótlás Akadémia SPORT

– Nem akarok a lelkében vájkálni, 
de azt hiszem, nem ébredt mosoly-
gósan szeptember 9-én, a szereplé-
sét követő hétfőn. 
– Visszafogottan fogalmazott, mert 
pocsék hangulatban ébredtem. 
Bennem, rajtam ültek, s ülnek még 
a vébé rossz emlékei. Mert hiába 
szép az a csapatezüst, az egyéni 
versenyben bőven elmaradtam at-
tól, amit célul tűztem ki magam elé, 
amit elterveztünk az edzőimmel.
– Meg se merem kérdezni, hogy rend-
ben volt-e a felkészültsége, mert egy 
sportember számára, különösen, ha 
azt az illetőt Marosi Ádámnak hív-
ják, bántó is lehet egy ilyen felvetés…
– Mivel nem kérdezte meg, nem 
bántó, de egyébként úgy érez-
tem, minden lehetségest megtet-
tem, mégsem sikerült…
– Tudni való, hogy maximalista 
önmagával szemben. Ezért aztán, 
gondolom, végigjátszotta azóta már 
néhányszor magában a vébét. Köze-
lebb került-e az okokhoz?
– Ehhez nem elég néhány nap. Be-
szélni fogok a szakági edzőimmel 
is, hiszen ők azok, akik végigkísér-
ték a felkészülésemet, nekik nyitott 
könyv vagyok.

– Mondhatjuk, rosszkor jött ez a 
gyengébb szereplés, hiszen 2020. jú-
lius 24-én kezdődik a tokiói olimpia, 
s addig már csak tíz hónap van hát-
ra. Képes lesz addigra maga mögött 
hagyni ezt a világbajnokságot?
– Ez nem is lehet kérdés számom-
ra, mert ez az egyetlen lehetséges 
út. A válaszom tehát az, hogy ad-
digra már csak rossz emlék lesz. 
– Mikor kezdi újra, pontosabban, 
mikor folytatja az edzéseket?
– Már el is kezdtem… Lementem 
az uszodába, s úsztam öt hosz-
szt, vagyis 250 métert… De hogy 
komolyan válaszoljak a kérdésére, 
messze még a szezon vége. Októ-
berben, mint a Bp. Honvéd spor-
tolója, a Katonai Világjátékokra 
utazom Kínába, utána lesz egy 
hosszabb pihenő, decembertől pe-
dig újra fejest ugrom a melóba.
– Magyarán, elkezdi az alapozást, 
nekiugrik 2020-nak is, tehát meg-
küzd Tokióért.
– Igen, megküzdök, mert úgy va-
gyok vele, ahogy a lovas a lovával. 
Sikertelen akadályvétel után min-
dig ugrat még egyet, hogy sikerél-
ménnyel mehessen vissza az állat 
az istállóba.

DOBRONYI DORINA: 
EZÜST ÉS ARANY
Úgy látszik, újabb lépést tett az egyébként is „magyar 
sportág”, az öttusa afelé, hogy ismét helyet kérjen az 
örökzöldek, az örökre a szívünkbe zárt sportágak között. 

Ezúttal Szófiából jött a jó hír: az U17-es korosztály világbajnok-
ságán a Kőbánya SC-ben versenyző, Pestszentimrén élő Dobronyi 
Dorina ezüstérmet szerzett az egyéni versenyben, a csapatküzdel-
mek során pedig senki sem tudta legyőzni a színeinket képviselő 
három magyar lányt. A mindössze 15 éves, tehát az U15-ös kor-
osztályban versenyző lány edzője Geleta Balázs. Dorina verseny-
száma az úszás, a futás és a lövészet. Kimagaslóan legjobb eredmé-
nyeit az idei versenyszezonban érte el vb-arany- és ezüstérmével. 

Jósolni, s főleg előre inni a medve bőrére, persze butaság 
lenne, ám ezek a kiváló eredmények akár azt is előrevetíthetik, 
hogy új tehetség tűnt fel a talentumokat egyébként sem nélkülö-
ző magyar öttusasportban.

HAMAROSAN TÍZ LESZ?
Kilenc sportágban a jövőért

MEGKÜZD TOKIÓÉRT
Marosi Ádám ezüstérmes az öttusa-világbajnokságon

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A csapatban nyert ezüstérem mellett 
egyéniben a vártnál szerényebb ered-
ménnyel zárta az öttusa-világbajnokságot 

az olimpiai bronzérmes 35 éves öttusázó, 
Marosi Ádám.  A kerület sportarca azonban 
– mint általában a kiváló sportemberek – nem 
adja fel.

�Ünnepélyes évnyitót tartott a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia augusztus 31-én a 
Vilmos Endre Sportcentrumban, amelyen 

részt vett többek között Ughy Attila polgár-
mester is. Az utánpótlással kilenc sportágban 
foglalkozó egyesület pályáin összességében 
ezernél többen tanulják az ifjak, miként vál-
hatnak a jövő sikereinek a letéteményeseivé. 
Az előttük álló „sportévről” Kissné Baumann 
Gizellát, az akadémia szakmai igazgatóját 
kérdeztük.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Ezekben válhatsz naggyá

 A Városgazda Utánpótlás Akadémia az alábbi sportágakban várja a jövő reményteljes bajnokainak a jelentkezését: labdarúgás, futsal, 
strandfoci, úszás, küzdősportok, szabadidős sportágak, sakk, kosárlabda, jégkorong, vízilabda. 
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Mozgással, kikapcsolódással zárul a szeptemberPROGRAMAJÁNLÓ

HELYSZÍN: 1183 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR

FŐVÉDNÖK: UghyAttila, polgármester VÉDNÖK: Galgóczy Zoltán, alpolgármester
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KUTYA SZÉPSÉGVERSENY • KUTYABEMUTATÓ • CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK 
HAGYOMÁNYOS SZÜRETI VETÉLKEDŐK • VIDÁMPARK • KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK  

NÉPI JÁTÉKOK • TÁNCOS BEMUTATÓK • ESTI KIADÁS ZENEKAR

2019. SZEPTEMBER 28-29.

Horvá
th Ta

más kárpátia

...minden, ami sport!

2019. SZEPTEMBER 21.
SZOMBAT 10-18 ÓRÁIG

A BÓKAY-KERTBEN!

Jozy-Zoo állateledel


