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A hAvAnnáért

Az URBACT program keretében az 
Európai Unió és Magyarország társ- 
finanszírozásával megvalósuló RE-
Block projekt célja az, hogy fenntart-
ható lakótelepek alakuljanak ki Európa 
nagyvárosaiban. A gyakorlatban is 
megvalósítható innovatív és a közösség 
részvételére épülő megoldásokat kíván-
nak kidolgozni, amelyekben az állam és 
a magánszféra együtt tud működni.

éPül Az ÚJ PiK

Az év végére megújul Pestszentimre 
városközpontja. A munkálatokat 
folyamatosan figyelemmel kísérjük, és 
ugyanezt teszi a kerületi önkormányzat 
is. Ennek jegyében járta be a projekt 
főbb helyszíneit Péterszegi Imre pro-
jektmenedzser vezetésével Lévai István 
Zoltán alpolgármester és a képviselő-
testület több meghívott tagja, köztük 
ellenzéki képviselők is.

indUl A mAJális

A telet már tényleg eltemettük, így 
érthető, ha az utóbbi két hétben a 
kellemes tavaszi idő egyre többeket 
csalogat a szabadba. A majális már 
április végén elkezdődik, és a követ-
kező hetekben színes szórakoztató 
programok várják a kerület lakosait. 
Az utcazene-fesztiváltól a traktorfel-
vonuláson át a családi programokig 
széles kínálatból válogathatunk. 

BányászhArC

A férfi kézilabda-bajnokság ráját-
szásában az FTC-PLER Budapest 
április 18-án idegenben, Tatabányán 
játszotta első mérkőzését, s végül 
nagy csatában szenvedett kétgólos 
vereséget. A második mérkőzést 
április 23-án vívták az imrei Sport-
kastélyban, ahol ismét két góllal a 
Tatabánya diadalmaskodott, s ezzel 
az elődöntőbe jutott.

CsillAgdíJ

A Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje polgári tagozatának 
kitüntetését vehette át Zombori Ottó 
pedagógus, aki gyerekeket és felnőtte-
ket is örömmel tanít a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziu-
mában. A TIT Uránia Csillagvizsgáló 
nyugalmazott igazgatója több évtize-
des pedagógusi és ismeretterjesztő 
munkájáért kapta meg az elismerést. 

5. oldal 15-17. oldal 19. oldal 20. oldal

Összefogva
tisztább lesz!
A Föld napja, amelynek 
célja az, hogy világszer-
te felhívja a figyelmet 
bolygónk sérülékenysé-
gére, 2009 óta hivata-
losan is április 22-én 
van. Kerületünkben 
hagyományosan eh-
hez a naphoz igazodva 
szervezik meg a közte-
rületek nagytakarítását, 
amelyre most április 27-
én várják a lakosságot, 
15 helyszínen.

sokan teszik szóvá, ha 
környezetük szemetes vagy 
gondozatlan, ám sokkal 
kevesebben tesznek a 
probléma ellen. a hét végi 
kerülettakarítás nemcsak 
arra ad lehetőséget, hogy 
tisztábbá tegyük a környe-
zetünket, hanem arra is, 
hogy összefogásra képes 
közösségek jöjjenek létre. 
a takarításba április 27-én 
9 órától összesen 15 hely-
színen kapcsolódhatnak be 
kerületünk lakosai, az intéz-
mények, civil szervezetek 
munkatársai és bárki, aki 
szívesen tenne az élhetőbb 
környezetért. az összegyűj-
tött hulladék elszállítását a 
városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. műszaki és 
városüzemeltetési divíziója 
vállalta.
aki más elfoglaltsága miatt 
nem ér rá április 27-én, az 
is tehet a tisztább környe-
zetért. ha a hét folyamán 
minden egyes kerületi lakos 
csak egyszer lehajolna 
felszedni egyetlen eldobott 
szemetet, s bedobná a 
legközelebbi kukába, akkor 
mintegy 100 ezer szeméttel 
volna kevesebb a kerület-
ben. 

Részletek a 3. oldalon

�Már az idén 
meg akarják 
kezdeni a feri-

hegyi gyorsforgalmi 
utat átívelő Felsőcsa-
tári úti híd átépítését, 
aminek révén bizton-
ságosabbá válna a 
közlekedés. Emellett 
a BKK-Közút Zrt. 
elkészíttetné azt a ta-
nulmánytervet, amely 
alapján összenyit-
nák a gyorsforgalmi 
utat a mellette futó 
Gyömrői úttal, s így 
gyorsabban lehetne 
elérni a város belső 
kerületeit.

sütő-nagy zsolt  

Többször okozott már balesetet, 
hogy teherautók vagy emeletes 
buszok figyelmen kívül hagyták 
a magasságkorlátozó jelzést, és 
3,9 méternél magasabb jármű-
vekkel hajtottak be a gyorsfor-
galmi útra. A korlátozásra azért 
van szükség, mert a Felsőcsatári 
útnál a gyorsforgalmi út fölött 
átívelő híd alatt csak 3,9 méter-
nél alacsonyabb járművek fér-
nek el.

áTéPüL A HíD
– A Felsőcsatári úti híd átépí-
tésével lehetőség nyílna arra, 
hogy a szabványos méretű, 4,6 
méternél nem magasabb jármű-
vek biztonsággal használják a 
gyorsforgalmi utat – tájékozta-
tott Hodik Zoltán, a BKK-Közút 
Zrt. szakembere, a fejlesztés irá-
nyítója, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a híd átépítésének tervezé-
si munkái még az idén megkez-
dődnek, és az átépítés a jelenlegi 
ütemezés szerint jövőre be is fe-
jeződne. ezzel párhuzamosan az 
Attila utcai gyalogos-felüljárót 
is felújítják.

A KéT UTAT 
ÖSSZENyITNáK 
ez a közlekedésbiztonsági fej-
lesztésnél sokkal nagyobb ha-
tású átszervezés megkönnyíti 
majd a XVIII. kerületiek, első-
sorban az erzsébet-Bélatelepen, 
Ferihegyen, ganzkertvárosban, 
a Lakatos-, a Miklós- és a 
szemeretelepen élők közlekedé-
sét. 

– gyakran alakul ki lehetet-
len helyzet a ferihegyi gyorsfor-
galmi úton, mert baleset vagy 

más forgalmi akadály esetén 
nem lehet kihajtani onnan – 
tájékoztatott Almássy Kornél, 
a BKK-Közút vezérigazgatója. 
– Az út kiszélesítése 2x2 sávos-
ra horrorisztikus költség lenne, 
viszont az a gyömrői úttal ösz-
szenyitható, és így több helyen 
lehetne fel- és lehajtani.     el-
sőként tanulmányterv készül, 
amely a gyorsforgalmi út és a 
gyömrői út összenyitásának le-
hetőségeit vizsgálja buszsáv ki-
alakításával.

A kerületi közlekedést elő-
nyösen érintő átszervezést Ughy 
Attila polgármester is szorgal-
mazta.

– Jelenleg csak kisebb mér-
tékben segíti a kerületiek köz-
lekedését a gyorsforgalmi út, 
hiszen korlátozott a fel- és lehaj-
tás. Az összenyitással több pon-
ton keresztül is könnyen lehetne 
használni az utat, és ez nem csu-
pán annyit jelentene, hogy gyor-
sabban érhetünk a város belső 
kerületeibe, de gazdasági elő-

nyökkel is járna. A tapasztalatok 
szerint a gyorsabb közlekedés 
a vállalkozásokra is kedvezően 
hat, így gyarapodhat a kerület. 

EGyEZTETéS 
A LAKOSSáGGAL
A tervek szerint az összenyitás-
sal egyes szakaszokon 2x3 sávos 
út jönne létre, amelyen a szélső 
sávot a le- és felhajtók, vala-
mint a buszok használhatnák. 
A tervezés során a lakossággal is 

egyeztetni fognak, hogy az érin-
tettek számára optimális megol-
dás szülessen. 

A csomópontok előtt forga-
lomirányítással oldanák meg 
az alul- vagy felüljárók hasz-
nálatát. ezek az átalakítások, a 
tanulmányterv elkészülése után, 
a következő esztendőkben va-
lósíthatók meg. első lépésként 
várhatóan a Ráday gedeon utcai 
csomópont és Ferihegy 1. kö-
zötti szakaszon történhet meg a 
gyorsforgalmi út összenyitása.

2. oldal

Hamarosan biztonságosabbá válhat a ferihegyi gyorsforgalmi út 

felgyorsul 
a Kerület

első lépésként a ráday gedeon utcai csomópont és ferihegy 1. között valósulhat meg a gyorsforgalmi út összenyitása
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,

Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

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 B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-70-222-0111  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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városKéP   

A lakótelep nem csak az eu-
rópai Unió egykori szocialista 
országaira jellemző építészeti 
és társadalmi megoldás volt. 
A városi környezetben ez a 
lakhatási mód spanyolország-
tól németországon át egészen 
svédországig gyakorta alkal-
mazott forma volt korábban, 
sőt talán még ma is az. 
A „sok embert viszonylag kis 
területen elhelyezni” metódus 
azonban számos problémát 
hordozott magában, olyano-
kat, amelyek megoldása nap-
jainkban egyre égetőbb. A Re-
Block projekt éppen ezekre 
szeretne választ adni, és olyan 
fenntartható lakótelepeket lét-
rehozni, ahol sikeresen lehet 
felvenni a harcot az elszegé-
nyedés ellen, meg lehet való-
sítani a társadalmi kohéziót, 
és mindezt úgy, hogy közben 
élhetőbb, zöldebb környeze-
tet hozunk létre. Az európai 
Unió és Magyarország társfi-
nanszírozásával megvalósuló 
projektben tíz város vagy vá-
rosrész vesz részt, s abban a 
XVIII. kerületi önkormányzat 
a vezető partner. 
A teljes uniós támogatás 699 
790 euró, s ebből a XVIII. ke-
rületi önkormányzat 160 340 
euróval gazdálkodhat. 
A városi környezetben az 
életminőség javítása egész 
Európában kiemelt feladata 
a városok vezetésének. A ke-
rületben ciklusokon átívelő 
probléma volt a lakótelepek, 
különösen a Havanna-lakó-
telep felzárkóztatása. A RE-
Block projekt keretében végre 

körvonalazódhat az a megol-
dás, amellyel jövőképet lehet 
adni az ilyen városrészek-
nek és az ott élő embereknek 
   – nyilatkozta Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármestere. 

A cél az, hogy olyan, a gya-
korlatban is megvalósítható 
innovatív és a közösség rész-
vételére épülő megoldásokat 
dolgozzanak ki, amelyekben 
az állam és a magánszféra 
együtt tud működni.
A lakótelepi és a szociális la-
kásokra – sokszor ez a két 
fogalom együtt jár –Európa-
szerte jellemzők az elhaszná-
lódott kül- és belterek, továbbá 
az elavult berendezések (víz, 

fűtés és szellőzőrendszer). Az 
új tagállamokra mindez még 
inkább jellemző, a szakértői 
becslések szerint itt a népesség 
40 (!) százaléka olyan lakótele-
pi lakásokban él, amelyek még 
a rendszerváltozás előtti idő-
szakban épültek. Ezeket az in-
gatlanokat ráadásul többnyire 
alacsony jövedelmű családok 
lakják, amelyeknek a jelenlegi 
gazdasági és pénzügyi válság 
miatt nincs is lehetőségük el-
hagyni az adott környezetet. 
A helyi önkormányzatok és a 
várostervezők számára ezért 
mostanra elsőrendű feladattá 
vált, hogy „túlélési” és hosszú 
távú stratégiákat dolgozzanak 
ki a felmerülő szociális és inf-
rastrukturális problémák eny-
hítésére.

– A XVIII. kerület 100 ezer 
fős lakosából 17 ezer a Havan-
nán él. ezeknek a lakosoknak 
általában alacsony a jövedel-
mük és a társadalmi státu-
suk, és bár a telep integrált 
szociális városrehabilitációja 
már 2007-ben elkezdődött a 
KMOP, a Közép-magyaror-
szági Operatív Program tá-
mogatási keretei között, a ke-
rület vezetősége előtt további 

lényeges kihívások állnak – 
emelte ki Ughy Attila. – Az 
önkormányzat tulajdonában 
csupán kisszámú ingatlan 
van, így a rehabilitáció sike-
res kivitelezésének érdekében 
a magánszféra és az önkor-
mányzat összefogására, vala-
mint pénzügyi befektetésekre 
van szükség. A helyi lako-
sok érdekeltté tétele szintén 
kulcsfontosságú a fenntartha-
tó rehabilitáció sikeres mag-
valósításához, így az ehhez 
szükséges eszközöket is meg 
kell találni. 

A szakemberek vélemé-
nye szerint olyan rehabilitá-
ciót kell végrehajtani, amely 
figyelembe veszi az európai 
tendenciákat, és épít a legsi-
keresebb európai példákra, 
mint amilyen az amszterdami 
Biljmermeer-lakótelep reha-
bilitációja, ahol a város kom-
binálja az integrált megköze-
lítést, a pénzügyi támogatást 
és a lakosok bevonását. 

A feladat rövid távon a 
legsürgetőbb helyi gondok 
megoldása testre szabott 
városrehabilitációs eszközök 
segítségével, de a valódi meg-
oldást olyan keretrendszer 
kialakítása jelentheti – a már 
említett módon: a köz- és a 
magánszféra közötti partner-
ségre támaszkodva, a társa-
dalom tagjainak bevonásával, 
alulról építkezve –, amely a 
városrehabilitációs beavatko-
zások anyagi előfeltételeit is 
megteremti. Az elkövetkező 
uniós pénzügyi ciklusban 
ugyanis várhatóan újabb eu-
rópai uniós támogatások hív-
hatók le a szociális lakások és 
olyan lakóterületek rehabi-
litációjára, amelyeket érint a 
várostól való leszakadás ve-
szélye.

Egy lakótElEp is 
lEhEt fEnntartható
A Havanna felzárkóztatása többlépcsős folyamat lehet

� A fenntarthatóság egy igen tág fogalom, amely-
nek jegyében létre lehet hozni olyan lakótelepe-
ket is, amelyeken sikeresen vehető fel a harc az 

elszegényedés ellen, valósítható meg a társadalmi 
kohézió, és mindeközben élhetőbb, zöldebb kör-
nyezet jön létre. Az URBACT program keretében az 
Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 
megvalósuló RE-Block projekt bemutatkozó sajtótá-
jékoztatóját április 12-én Budapesten, a Zara Hotel 
Continentalban tartották. 

a kerület elismerése, hogy ebben az uniós projektben az önkormányzat a vezető partner

A re-BloCK ProJeKt telJes PArtnersége:
Budapest XVIII. kerület önkormányzata (Magyarország)
Gelsenkirchen (Németország)
Málaga (Spanyolország)
Kelet-Makedónia és Trákia (Görögország)
Jászvásár (Románia)
Salford (Egyesült Királyság)
Magdeburg (Németország)
Vilnius (Litvánia)
Södertalje (Svédország)
Róma (Olaszország)
A ProJeKt hivAtAlos honlAPJA:
http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-
neighbourhoods/re-block/homepage/
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� Az időjárás idén 
talán jobban a 
kegyeibe fogad-

ja azokat, akik részt 
vesznek az április 22-i 
Föld napja alkalmából 
április 27-én rendezen-
dő kerülettakarításon. 
A múlt évi akció során 
a rossz idő ellenére 50 
zsák és több konténer 
szemét gyűlt össze.

PusKés attila   

Pásztor János fideszes önkor-
mányzati képviselő tavaly egy 
szép létszámú, lelkes csapattal 
együtt takarított a Büdi-tó kör-
nyékén.

– nemrég voltam kint, és 
örömmel láttam, hogy idén ott 
sokkal kevesebb szemetet kell 
majd összeszedni – mondta.

SZEMéT 
éS GRAFFITI
Kádár Tibor a Fáy utca és a 
Lenkey utca sarkán találkozik a 
takarításban részt vevőkkel. A 
csapata 2012-ben több konténer 
szemetet gyűjtött össze. 

– Az elmúlt évhez hasonlóan 
idén is nagy gondot fordítunk az 
önkormányzati bérlakások ud-
varainak megtisztítására. ezen-
kívül, ha a Városgazda nem előz 
meg minket, kitakarítjuk a Fáy 
utcában azt a kis telekrészt, aho-
va többnyire bontott hűtőket, de 
egyéb szemetet is rendszeresen 
bedobálnak – beszélt az akció-
tervről a fideszes képviselő. – ezt 
a Liszt Ferenc utca és az erkel 
köz kitakarítása követi, végül 
a Lakatos-lakótelepen, a ping-
vinszobros játszótéren végzünk 
graffitimentesítést. 
Kádár Tibor szerint a kerületta-
karításnak és a környezet meg-
szépítésének együtt kell járnia. 
ennek jegyében szerzett ado-
mányként 3000 tő árvácskát.

VIRáGOKAT 
üLTETNEK
– ezeket a virágokat most két 
napon belül kiültetjük, úgyhogy 
mire a takarítás megkezdődik, 

mi már előre tudtunk tenni vala-
mit a környezetünkért – mondta 
az április 20-i hétvégét megelőző 
csütörtökön a képviselő.

A kerülettakarításba ápri-
lis 27-én 9 órától az alábbi 15 

helyszínen kapcsolódhatnak be 
kerületünk lakosai, az intéz-
mények, civil szervezetek mun-
katársai és bárki, aki szívesen 
tenne az élhetőbb környezetért.
Az összegyűjtött hulladék el-

szállítását a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. Műszaki 
és Városüzemeltetési Divíziója 
vállalta.

tAKArítási 
helyszíneK

szálfa u.– nagykőrösi 
út–hunyadi János u.–
nagybani piac környé-
ke–vasútállomás kör-
nyéke. találkozó: szálfa 
u.–vasút u. sarok. 
Felelős: Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat és Lévai István 
Zoltán alpolgármester.
szálfa u.–lőrinci út–
határ u. közötti terület. 
találkozó: lőrinci út– 
szálfa u. sarok. Felelős: 
Dunavölgyiné Lipokatich 
Margit és Bauer Ferenc 
önkormányzati képviselő.
Belsőmajor-lakópark. 
találkozó a játszótér 
bejáratánál. Felelős: 
teleki sándor.
Kapocs utcai erdőterü-
let. találkozó: Kapocs 
utcai iskola. Felelős: 
Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálat és Csabafi Róbert 
önkormányzati képviselő.
lakatos u.– nefe-
lejcs u.– Alsóerdősor 
u.–Büdi–tó. találkozó: 
nefelejcs u.–gölle u.-i. 
buszmegálló, szelektív 
hulladékgyűjtő sziget. 
Felelős: Csörnyei Ferencné.
lakatos-lakótelep, a 
pingvinszobor környé-

ke. találkozó a hely-
színen. Felelős: Ternyák 
András önkormányzati 
képviselő.
havanna-lakótelep. 
találkozó: Kondor Béla 
Közösségi ház. Felelős: 
Vilmányi Gábor és Kiss 
Róbert önkormányzati 
képviselők.
sas utcai erdei tornapá-
lya. találkozó a helyszí-
nen. Felelős: Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat.
Közdűlő u.–erdei tor-
napálya. találkozó a 
Közdűlő utcai sorompó 
előtt. Felelős: Galgóczy 
Zoltán önkormányzati 
képviselő.
vág u.–szemere utcai 
iparvasút környéke. ta-
lálkozó: vág u.–szemere 
u. sarok. Felelős: Kősze-
gi János önkormányzati 
képviselő.
gerely sportpálya, 
thököly utcai pálya. 
találkozó: gerely 
sportpálya. Felelős: 
1908 SZAC Öregfiúk Köz-
hasznú Sportegyesület 
és Szarvas Attila Sándor 
önkormányzati képviselő.
meoe Kutyakikép-
ző iskola. találkozó 
a helyszínen. Felelős: 
Juhász József.
Flór Ferenc u.–Kőrös u. 
sarkánál lévő erdőterü-
let. találkozó a sarkon 
lévő sorompó előtt. 
Felelős: Kardos Gábor 
önkormányzati képviselő 
és Pethő ágota.
Balassa u.–szent lő-
rinc sétány. találkozó 
a sétányon a szökőkút-
nál. Felelős: Ivády Anett.
Fáy u.–lenkey u.–liszt 
Ferenc u. környéke. ta-
lálkozó: Fáy u.–lenkey 
u. sarok. Felelős: Kádár 
Tibor önkormányzati kép-
viselő. 



fémhulladéktól 
a falfirkáig
Tegyünk együtt a tisztább környezetért!

az elmúlt esztendőben a kerületi művészek is tevékenyen részt vettek a takarításban

– nagyon örülök annak, hogy 
ilyen hamar rendkívül népszerű 
lett ez a parkolási lehetőség, és 
továbbra is arra biztatok min-
denkit, hogy használja ezt ki. 
A munkába járást jelentősen 
megkönnyíti, hogy átlagosan 
30 percenként mennek a vo-
natok – mondta Kőszegi János, 
szemeretelep fideszes önkor-
mányzati képviselője, aki há-
rom éven keresztül dolgozott 
azon, hogy az elavult vasúti át-

járó és a környezete megújuljon. 
– Azt gondolom, hogy az át-
járó felújításával és a parkoló-
helyek kialakításával sikerült 
kulturált környezet teremteni a 
szemeretelep állomásnál. egye-
dül a régi váróteremmel kellene 
még valamit kezdeni, de ígére-
tet kaptunk a MÁV-tól, hogy 
rövid időn belül ennek a hasz-
nosítása is megoldódik.
Jó hír az autósoknak, hogy 
igény esetén még több parko-

lóhelyet lehet létrehozni az ál-
lomásnál. 

– Mindezt ráadásul úgy le-
het megvalósítani, hogy a tér 
hasznos területéből semennyi 
sem vész el, mert az új parko-
lóhelyeket a jelenleg kihaszná-
latlan, egyébként is rendbeté-
telre szoruló területeken lehet 
kialakítani. Bővítés esetén akár 
80 autó is elférhet az állomás 
környékén – tette hozzá Kősze-
gi János.

KERéKPáRRAL 
IS LEHET
A P+R parkoló a közösségi 
közlekedés jobb kihasználá-
sát segíti, de jó tudni, hogy a 
szemeretelep vasútállomásnál 
nem csak az autóval közleke-
dők hagyhatják ott a jármű-
veiket. A kivitelezők azokra 
is gondoltak, akik biciklivel 
indulnak munkába vagy a vá-
rosba, ugyanis a kétkerekűek 
számára is létesített tárolót a 
parkolót is kialakító Városgaz-
da XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. Az utazók ezt a lehető-
séget is hamar felfedezték, és 
egyre több kerékpáros él vele.

– A biciklitárolóval kapcso-
latban fontos tudnivaló, hogy 
nem őrzött parkoló, tehát le-
hetőleg ne hagyjanak ott na-
gyobb értékű kerékpárokat – 
figyelmeztetett Kőszegi János.

A P+R parkolóhelyek kiala-
kítása a szemeretelepi vasúti 
átjáró korszerűsítésével függ 
össze, ami tavaly októberben 
kezdődött meg. A munkálatok 
során a Budapesti Közlekedési 
Központ munkatársai jelző-
lámpás rendszert szereltek fel 
a gyömrői út és az Igló utca 
kereszteződésében. A közúti 
jelzőlámpa detektorai össze-
kapcsolódnak a vasúti biztosí-
tó rendszerrel, így az autósok-
nak valóban csak addig kell 
várakozniuk a sorompó előtt, 
amíg a vonat áthalad. 

➜ P. a.

HAMAR nÉPsZeRű 
LeTT A P+R PARKOLó

KITünTeTÉs 
A gOnDOZónőneK
életműdíjat alapított 1997-ben a magyar Bölcsődék 
egyesülete. A kitüntetést arról az Akócsi ágnesről ne-
vezték el, aki bölcsődében dolgozó szakemberként, majd 
a népjóléti minisztérium munkatársaként is rengeteget 
tett azért, hogy a csecsemő- és kisgyermekgondozás jól 
szervezett, professzionális hivatássá váljék magyaror-
szágon. 

Áldozatos munkájának köszönhetően épültek modern, korszerűen 
felszerelt bölcsődék országszerte, és alakult ki a gondozói munka 
jogi szabályozása. 

Az Akócsi Ágnes-díjat azok a bölcsődei területen dolgozó szak-
emberek kaphatják, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak, s mun-
kájuk eredménye hatással van az országos bölcsődei hálózat szakmai 
fejlődésére is. A díjakat évente adják át ünnepélyes keretek között. 

ezt a rangos elismerést nyerte el idén Petus Mária, a XVIII. ke-
rületi egyesített Bölcsődék Intézménye Korai Fejlesztő Részlegének 
vezetője. 

➜ K. gy.

egyre többen használják a szemeretelep vasúti megállónál létesített P+r parkolót. A 
csaknem 60 férőhelyből naponta átlagosan mintegy 40-et foglalnak el azok a jármű-
vek, amelyeknek tulajdonosai innen vonattal folytatják útjukat a város belső kerülete-
ibe, akár dolgozni, akár szórakozni mennek.
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Költségmentes megoldások
Az országgyűlés idén márciusban döntött az energetikai tárgyú törvények szociá-
lis közműszolgáltatás kialakítása érdekében szükséges módosításáról. 

Éltető elemünk a víz
A Föld napja rendezvénysorozat záró programjaként konferenciát tartott a Xviii. 
Kerületi Pedagógiai intézet április 18-án a Kondor Béla Közösségi házban.

A nemzeti Fejlesztési Minisztérium ehhez iga-
zodva dolgozta ki a földgáz- és áramszolgáltatók 
piaci erőfölényének mérséklését, a lakossági fo-
gyasztók védelmét szolgáló részletszabályokat. A 
rendeleti szintű előírásoknak köszönhetően ke-
vesebb kiadással és ügyintézéssel járnak az ener-
giafelhasználáshoz kapcsolódó egyes eljárások.

A rendelkezések rögzítik, hogy fogyasztás-
mérők éves leolvasásának sikertelensége esetén a 
hálózati engedélyes vagy a földgázelosztó köteles 
a leolvasást legfeljebb két hónapon belül ismét 
megkísérelni. A felhasználó a tértivevényes levél-
ben küldött értesítésben felajánlott időtartamon 
– 5 nap, legalább két napon 7 óra és 20 óra között 
– belül szabadon választhat új időpontot. Az ér-
tesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató elérhe-
tőségét, amelyen a további egyeztetés is megold-
ható. A márciusban elfogadott törvénymódosítás 
a fentieken túl ugyanakkor lehetővé tette, hogy a 
fogyasztó a mérőórák akár negyedéves leolvasá-
sát is kérhesse, ezért díj nem szedhető.

Az elszámolási viták egyértelmű rendezése ér-
dekében az elosztónak a leszerelt mérőt vagy az 
arról készült fényképet, digitális fotót az eddigi 

kötelezettség kiterjesztésével az utolsó mérőállást 
tartalmazó első elszámoló számla fizetési határ-
idejét követő 30-60 nap helyett akár két éven át is 
meg kell őriznie.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasz-
nálók újabb felületeken tájékozódhatnak a fo-
gyasztásukkal összefüggő várható éves költsége-
ikről. A kereskedők és az elosztók honlapjukon e 
kiadások kiszámítására alkalmas táblázatot vagy 
kalkulátort kötelesek közzétenni.

A továbbiakban a fogyasztóknak nem kell fi-
zetniük több, mostanáig csak külön díj ellenében 
igénybe vehető szolgáltatásért. A felhasználó ké-
résére díjmentesen kell kiadni az üzletszabályzat 
és egyéb dokumentumok, igazolások másolatát. 
A fogyasztó térítés nélkül betekinthet az ener-
giafogyasztására vonatkozó, mérőberendezés-
ben tárolt adatokba az elosztó ügyfélszolgálatán, 
2014-től pedig annak honlapján is. A hálózatra 
újonnan csatlakozó felhasználó kérésére ingyene-
sen kell felszerelni előre fizetős 

A fogyasztók fokozott védelmét célzó rende-
letmódosítások április végéig lépnek életbe.

Változás a 
menetrendben
A tavaszi–nyári időszakra módosul a 
93-as, a 200e jelzésű és a 900-as au-
tóbuszjáratok közlekedési rendje. A 
Budapesti Közlekedési Központ szerint 
ily módon sokkal könnyebb lesz meg-
közelíteni a liszt Ferenc nemzetközi 
repülőteret.

A nyár közeledtével egyre többen utaznak repü-
lőgéppel, így a ferihegyi repülőteret kiszolgáló 
200e jelzésű autóbuszokon is jelentősen nö-
vekszik az utasok száma. Persze, nem csupán a 
turistáknak kellemetlen a tömeg, hiszen az er-
zsébet-Bélatelepen vagy a szemeretelepen élők 
közül is sokan veszik igénybe a gyorsjáratot. 
A tervek szerint ezért a 200e autóbuszok május 
1. és szeptember 30. között a hét minden napján 
napközben 7-8 percenként, egy bizonyos esti 
időszakban pedig 20 perc helyett 10 percenként 
közlekednek majd.
A BKK a járatok indításánál figyelembe veszi a 
vasúti menetrendet is, ezért kora reggeli gépek-
hez a nyugati pályaudvarról induló első hajnali 
vonathoz hangolva indul a 900-as járat vonalán 
egy busz Ferihegy vasútállomásról a 2-es termi-
nál felé.

A tapasztalatok szerint a 93-as buszjáraton 
az 1-es terminál bezárása óta jóval kevesebben 
utaznak Pestszentlőrinc központja és a repülő-
tér között. A BKK gazdasági szempontból lerö-
vidítené a busz útvonalát. A 93-as csak a Kőbá-
nya-Kispest metróállomás és a lőrinci Fedezék 
utca között járna, és a kora reggeli, illetve az 
esti órákban az igényekhez igazodva ritkulna a 
járat. Az üzemkezdet hétköznapokon és szom-
baton 5 óra 30 perckor, munkaszüneti napokon 
7 órakor lenne, míg este mindennap 21 óra kö-
rül indulna az utolsó autóbusz.

A javasolt változásokkal kapcsolatban a BKK 
várja a lakosság, illetve a XVIII. kerületi önkor-
mányzat észrevételeit, így indokolt esetben az 
életbe léptetett új menetrendet is átalakíthatják. 
A BKK utasforgalomszámlálása folyamatos, 
mert a társaság szeretné, ha a budapesti tömeg-
közlekedés gazdaságosan szolgálná ki a fővá-
rosiak igényeit.

Olvasói levél
KeDVes FőORVOs AssZOny!

Olyan főorvos asszonynak szeretnék kö-
szönetet mondani, aki idén áprilisban vo-
nult nyugdíjba. Dr. Sósik Ibolya a XVIII., 
Zsebők Zoltán Szakrendelő Idegosztályán 
dolgozott. Húsz éve ismertem meg a dél-
pesti kórházban. Ilyen orvossal ritkán 
találkozik az ember. A főorvos asszony 
mindig halkan, a betegnek megadva a tisz-
teletet szólt az őt felkeresőkhöz. Hangos 
szót soha nem hallottam tőle, pedig néha 
a kedves betegek elég ingerültek, türel-
metlenek. 2012-ben az életemet mentette 
meg. Megragadva az alkalmat szeretném 
megköszönni a magam és sok betegtársam 
nevében a főorvos asszonynak a hosszú 
éveken át tartó gyógyító munkáját.
Kívánok főorvos asszonynak nagyon bol-
dog, hosszú nyugdíjas éveket a családja 
körében.

Tisztelettel:
Sivák Attiláné

Jótékonysági 
borvacsora
A Xviii. kerületi Pátria Páholy egyesü-
let  április 25-én, csütörtökön 18 óra-
kor jótékonysági borvacsorát tart a 
gombás étteremben – a Xviii., dobozi 
utca 70. sz. alatt.

 
Hatféle bor, illetve ötféle étek kóstolására nyílik 
lehetőség a villányi Mayer Róbert Pincészet és 
a gombás Étterem által. Két jótékonysági célja 
lesz a borvacsorának.

A repülést szolgálták című könyv kiadása, 
illetve a Fél lélegzet c. film utómunkálatainak 
támogatása a cél. A két produkció kerületi 
érintettsége, magas kulturális színvonala vitat-
hatatlan, így támogatása kerületi, sőt országos 
érdek. 

A borvacsora keretében jótékonysági licitá-
lás is zajlik majd, ehhez felajánlásokat, régiséget 
(bor, festmény, könyv stb.), egyéb kulturális ér-
téket, továbbá a repüléssel, a Malévvel kapcsola-
tos relikviákat várunk!

A borvacsora keretében lehetőség szerint 
könyvdedikálásokra (A repülést szolgálták c. 
könyv, illetve Tomán edina könyvei: Amikor 
megállt az idő, szívtangó) is sort kerítünk! 

Várjuk a könyvben, illetve a filmben közre-
működők jelentkezését is a borvacsorára!

A borvacsora nyílt, jelentkezni, befizetni 
(7500 Ft/fő) április 21-ig a gombás Étteremben 
lehet.

 illetve a következő e-mail címen várjuk az 
előjegyzéseket: patriapaholy@gmail.com

 
Pátria Páholy Egyesület elnöksége

ügyfélbarát 
közigazgatás

Az önkormányzati adóhatóság és a Kormány-
hivatal Okmányirodája a Mozgássérültek Bu-
dapesti egyesülete XVIII. Kerületi szervezete 
vezetőjének meghívására a Kondor Béla Közös-
ségi Házban tartott kihelyezett ügyfélfogadást, 
amelynek keretében részletes tájékoztatás hang-
zott el a gépjárműadó-mentesség, a parkolási 
igazolvány, az építmény- és telekadó, valamint a 
talajterhelési díj aktuális kérdéseiről. 
Kovács Béláné, a szervezet vezetője aktívan 
szervezi minden hónap második hétfőjén 14 
órától a Kondor Béla Közösségi Házban (1181 
Budapest, Kondor Béla sétány 8.) a mozgássé-
rülteknek a sorstársakat érintő szakmai előadá-
sokat. A foglalkozások színesek, változatosak, s 
a rászorulók gyakorlati tanácsokat és az önzet-
len felajánlóktól érkezett adományokat kapnak 
(a megadott időpontban a helyszínen, illetve 
előzetes egyeztetés alapján a 290-1699 vagy a 
06-20/575-6111 telefonszámon). 

Dr. Hunyadkürti Szilvia 
a Közigazgatási és Hatósági Iroda vezetője

Felhívás
Az önkormányzat veszélyes 
hulladékgyűjtést és elektromos hulladékgyűjtést 
szervez május 11-én 9 és 13. óra között a kerület 
4 helyszínén: Béke tér, Martinovics tér, Havannate-
lepen a Bartha Lajos utca és Kondor Béla sétány 
sarkán, Pestszentimrén a Szálfa utca és a Vasút utca 
találkozásánál. 

 

A tanácskozást megelőző napon a legkisebbek 
természetismereti csapatversenyével kezdődött a 
Föld napjának megünneplése a Vörösmarty Mi-
hály Ének-zenei Általános Iskolában. A csapatok 
a feladatokra adott válaszaikkal bizonyították 
ismereteiket a vízről, a környezetünkről. A leg-
jobban felkészült diákokat a pedagógiai intézet az 
oklevélen kívül könyvjutalomban is részesítette.

– A pedagógusok programja kreatív szakmai 
délutánnal folytatódott. Mindenki olyan társasjá-
tékot készíthetett, amelyet az oktatásban haszno-
sítani tud, és a gyerekek is szívesen játszanak vele 
– mondta Patakfalvi Attiláné, a pedagógiai intézet 
szaktanácsadója, tehetséggondozási szakértője. 

Az alsós szaktanácsadók a családokat is be-
vonták a programokba. Családi ökotesztet állítot-
tak össze, amit az iskolákon, óvodákon keresztül 
eljuttattak a szülőknek. A kitöltött kérdőíveket a 
szervezők összesítették, kiértékelték.  

Az április 18-i környezetvédelmi konferenci-
án Patakfalvi Attiláné üdvözlő szavait követően 

Csomó Tamás alpolgármester köszöntötte a részt-
vevőket, majd a  Kastélydombi Általános Iskola 
3. osztályos tanulói Védjük a vizet címmel rövid 
színdarabot mutattak be.  

szabó gyula, a Zöld Zug ökoszolgálat igazga-
tója a víztakarékosságról, az újrahasznosításról 
és a környezetvédelemről beszélt, Melicher Dóra, 
az eduvital nonprofit egészségnevelési Társaság 
ügyvezetője együtt az egészségért címmel tartott 
előadást, Lázárné szabó szilvia, az alsó tagozatos 
munkaközösség vezetője pedig az újrahasznosí-
tással kapcsolatos ötleteket mutatott be.

Az ökoteszt kitöltői közül sorsolással válasz-
tották ki a nyerteseket, akik értékes nyeremé-
nyekben részesültek. 

A szervezők kérésére a tanácskozásra sokan 
hoztak magukkal újrahasznosított anyagokból 
készített használati tárgyakat, amelyekből rög-
tönzött kiállítás készült, és a résztvevők meríthet-
tek egymás ötleteiből.

➜ fülep
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5 Közélet Már csak a fényképeken látható az eddigi közösségi ház 

Az oldalt összeállította: Puskás attila 

� Az év végére meg-
újul Pestszentimre 
városközpontja. A 

munkálatok haladását 
folyamatosan figye-
lemmel kísérjük, és 
ugyanezt teszi a kerületi 
önkormányzat is. Ennek 
jegyében járta be a 
projekt főbb helyszíneit 
április 10-én Péterszegi 
Imre projektmenedzser 
vezetésével Lévai István 
Zoltán alpolgármester és 
a képviselő-testület több 
meghívott tagja, köztük 
ellenzéki képviselők is.

Aki nem járt a régi Pestszentimrei 
Közösségi Házban, az vég-
leg elesett ettől a lehetőségtől, 
ugyanis a PIK-et, néhány főfal 
kivételével, gyakorlatilag teljesen 
lebontották, és a helyén egy új, 
modern, minden igényt kielégítő 
kulturális intézmény létesül. 

JóL HALAD 
A FEJLESZTéS
A bejárás első helyszíne tehát 
a PIK munkaterülete volt. A 
munkálatokkal kapcsolatban 
Péterszegi Imre elmondta, hogy 
bár a kezdéskor volt némi csú-
szás, a fejlesztés mostanra már 
megnyugtatóan halad.

– Az első ütem műszaki át-
adásának a kedvezőtlen téli idő-
járás miatt május 4-ig kell meg-
történnie. egy építkezés során 
mindenütt adódnak műszaki 
problémák és egyéb, előre nem 
látható gondok, de úgy vélem, 
hogy tartani tudjuk a szeptem-
beri határidőt, és nem lesz csú-
szás.

A projektmenedzser kiemel-
te, hogy az átépítés során ma-
ximálisan figyelembe vették a 
leendő bérlők igényeit, míg a 
megmaradt, de szintén felújítan-
dó épületrészben lévő cukrászda 
és kerékpárbolt az átalakítás tel-
jes ideje alatt zavartalanul üze-
mel.

TÖBB LEHETŐSéG
Az újjáépítés ellenére a PIK 
alapvető funkciója és több helyi-
sége is a régi helyén marad. Így 
a színháztermet sem kell majd 
máshol keresnünk, mint eddig, 
de összességében tágasabb lesz 
az épület, s a felső szinteken 

több terem, illetve szoba lesz. 
Az pedig már természetes, hogy 
a felújítás után az épület telje-
sen akadálymentesített lesz. A 
felső előadóterem alkalmas lesz 
nagyobb rendezvények lebonyo-
lítására is, de egy mozgatható 
fallal ketté lehet majd választa-

ni, így párhuzamosan több ese-
ményt is lehet itt tartani.

Lévai István Zoltán elégedett 
volt a látottakkal.

– A kezdeti csúszások ellené-
re beindult a munka, a BKV-val 
és az OTP-vel is sikerült rendez-
ni a vitás kérdéseket, és ha a ter-

vezett ütemezést tartani tudják, 
akkor biztonságban befejeződik 
a kivitelezés – mondta az al-
polgármester. – Hosszú telünk 
volt, de mostantól az időjárás is 
kedvezni fog, így bízom abban, 
hogy tartható a határidő.

Az alpolgármester kiemelte, 

hogy Pestszentimre központja 
egy új épületet kap, amelynek 
már a tervezésekor a korábbinál 
több funkcióval számoltak.

– A régi művelődési házzal 
szemben az új kívül-belül egy-
aránt minden tekintetben meg 
fog felelni a kor igényeinek – 
tette hozzá.

SZéPüL  
AZ IMRE-HáZ IS
A nemes utca 14. alatt lévő 
Imre-házban szintén folynak 
a munkálatok. Mivel helyi-
leg védett épületről van szó, a 
modernizálása során meg kell 
őrizni az eredeti stílusát. ezzel 
együtt azért már készül a lift, és 
ugyancsak az akadálymentesí-
tés jegyében az alsó szinten lévő 
gyógyszertárhoz vezető rámpa 
is. Alapkövetelmény az energe-
tikai korszerűsítés, a nyílászá-
rók cseréje és a hőszigetelés. A 
fűtésrendszer modernizálásához 
szükséges közös kazánt az imrei 
projekttel egy időben a gyógy-
szertár tulajdonosa cserélte ki, 
az általa végeztetett felújítás ré-
szeként.

a régi pik hElyén 
Egy modErn épül 
A kezdeti nehézségek után jól halad a fejlesztés
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lévai istván zoltán alpolgármester elégedetten beszélt a fejlesztés jelenlegi állapotáról

változatos programokat 
valósítanak meg azok a 
civil szervezetek, ame-
lyek sikeresen pályáz-
tak a Pestszentimre-
városközpont megújítása 
keretében meghirdetett 
miniprojektek téma-
körében. A legnagyobb 
rendezvény ezek közül 
mindenképpen a nosztal-
giavonatozás lesz, de te-
hetséggondozó program 
és helytörténeti játszóház 
is támogatást nyert.

A Dr. széky endre Pestszentimre 
Történeti Társaság nosztalgia-
vonatozásra invitálja elsősorban 
az imreieket és a lőrincieket, de 
bárki csatlakozhat. A vonat a 
tervek szerint május 26-án 10 
óra körül indul majd a nyuga-
ti pályaudvarról, és mintegy 30 
perc alatt ér ki Pestszentimrére.

IMREI KéPESLAP
Az imrei állomáson fúvószene-
kar fogadja a beérkező szerel-
vényt, az állomás épületében 
pedig vasúttörténeti kiállítást 
lehet megtekinteni. elsőnapos 
bélyegzéssel emléklapok, tár-
gyak is vásárolhatók.

– A Magyar Posta erre az al-
kalomra képeslapot jelentet meg, 
amelyen Pestszentimre neveze-
tességei láthatók. ez már csak 
azért is említésre méltó, mert ez 
lesz az első posta által kiadott 
képeslap Imréről – mondta 
Pándy Tamás, a történeti társa-
ság elnöke.

Mivel május 26. egyben a 
hősök napja és gyermeknap is, 
a program keretében a kerületi 
Hősök terén ünnepség lesz az 
első és második világháborús 
emlékműnél, a gyerekeket pedig 
ingyenes ugrálóvár és csúszda 
várja.

– A patika mögötti parkoló-
ban bemutatkozik a rendőrség 

és a tűzoltóság, s lesz arcfestés 
is. A színpadon fellép többek kö-

zött Maksa Zoltán humorista, 
Kökényessy Ági, a Madách színház 

művésze, a Bitangok rockzenekar 
és a Perge Blues Band. 

A Pestszentlőrinci Kaszinó 
egyesület két sikeres pályáza-
tot tudhat magáénak. Az egyik 
révén Pestszentimre kulturális 
örökségének feltérképezését va-
lósíthatják meg, a másik egy ál-
talános iskolásoknak szánt hely-
történeti játszóház létrehozását 
teszi lehetővé.

– Az egyesületnek imrei tag-
jai is vannak, továbbá koráb-
ban olyan kerületi programo-
kat is támogattak, mint például 
a grünvald Mária fémjelezte 
helytörténeti vetélkedő közép-
iskolásoknak és felső tagozato-
soknak – mondta a két nyertes 
miniprojektért felelős Heilauf 
Zsuzsanna, a Tomory Lajos Pe-
dagógiai és Helytörténeti gyűj-
temény vezetője. –  A kulturális 
örökség feltérképezése egy spe-
ciális kiállítást, illetve online fe-
lület létrehozását jelenti. ennek 
során a pestszentimrei utcane-
vek, nevezetességek kerülnek fel 
egy google-alkalmazásra, meg-
felelő kísérőszöveggel, „Ilyen 
volt – ilyen lett” képpárokkal. A 

szeptemberi interaktív kiállítá-
son mindezt tabletek segítségé-
vel mutatjuk majd be.

Az első programhoz két 
helytörténeti játszóház – egy 
fél- és egy egész napos – is kap-
csolódik (az időpontokat később 
véglegesítik), s az ott elkészíten-
dő pestszentimrei makettek is a 
kiállítás részei lesznek. Az egész 
napos játszóházat kézműves 
foglalkozás és a Tébláb Művé-
szeti Iskola közreműködésével 
táncház színesíti majd.

DIóVáR óVODA
A pályázaton szintén nyertes 
Dióvár óvoda Alapítvány vizu-
ális tehetséggondozó-felzárkóz-
tató programot szervez, elsősor-
ban Pestszentimrén élő és tanuló 
általános iskolás diákoknak. 

Az Ady és Rákóczi Utcai 
óvodák gyermekeiért óvodai 
Alapítvány szeptember 20-án 
autómentes világnapot tart a 
Zöld Liget óvodában, az egész-
séges életmód jegyében többek 
között futó- és bicikliversennyel. 
Akik gyalog, illetve alternatív 
közlekedési eszközzel viszik a 
gyermekeiket az oktatási-ne-
velési intézményekbe, belépőt 
kapnak az Alma együttes aznap 
délutáni koncertjére.

ingyen is lehet 
UtAzni
– Fontos, hogy aki 
ingyen szeretne utaz-
ni, az április 30-án 17 
órakor legyen a sport-
kastélynál, ahol a Xviii. 
kerületi lakcímét igazol-
va átveheti az utazásra 
jogosító jegyét. Fontos 
tudni, hogy egy sze-
mély csak egy jegyet 
kaphat, tehát mások 
számára nem vehet át 
többet – mondta Pándy 
tamás.



A nOsZTALgIAVOnATTóL 
A JÁTsZóHÁZIg
A Pestszentimre-projekt civil pályázatának nyertesei

az imrei állomáson fúvószenekar fogadja majd a beérkező szerelvényt

még töBB 
PArKolóhelyet 
létesíteneK
Pestszentimre köz-
pontjában folyama-
tosan gondot okoz a 
parkolás. A Nemes 
utca idetartozó sza-
kaszának felújításakor 
erre is gondoltak, így 
két nagyobb befoga-
dóképességű parkolót 
is kialakítanak. Az 
Imre-ház előtt, illetve 
azzal szemben, az utca 
túloldalán lévő újonnan 
kialakított területen is 
kulturált parkolóhelyek 
várják majd az autó-
sokat. 

A helyi identitás erősítése A Cél – Fontos, hogy a városrész ne csak az épített környezetet tekintve 
újuljon meg, hanem a helyi közösségek, elsősorban a civil szervezetek támogatása révén társadalmilag is, és hogy 
erősödjön a helyi identitás. A Pestszentimre-városközpont megújítása című projekt keretében ennek érdekében írtak 
ki pályázatot a civil szervezetek részére. A pályázat lehetőséget ad a helyi közösség bevonását célzó programok, 
kulturális rendezvények, sportesemények szervezésére, valamint a városrész értékeinek a bemutatására. A 
miniprojektek összesen 18,45 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. Amíg a keret tart, lehet még 
pályázni. Bővebb információ a lehetőségről a www.pestszentimre.hu oldalon található.
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6 A feltételek javítása szükséges a kerület tisztábbá tételéhezKözélet

� április 22. a Föld napja, és ezen a napon 
a kerületünkben is számos helyszínen ta-
karítanak az itt élők. Ehhez kapcsolódik az 

önkormányzati képviselő-testület ellenzéki tagjainak 
feltett e havi körkérdésünk: miként tennék tisztáb-
bá a kerületünket?

KeressüK 
a megoldást
Petrovai László független képviselő úgy véli, a tisztaság érdekében 
elsősorban a tárgyi és a személyi feltételeken kell javítani.

– Képviselőként erre a kérdésre nem elegendő a sablonos vá-
laszokat adni, több szeméttárolót, több takarítót, gyakoribb hul-
ladékgyűjtést stb. ígérni, illetve javasolni. Az erőforrások felhasz-
nálásának minden határon túli fokozása általános esetben sem 
fenntartható, de az önkormányzat egyre apadó forrásaira tekin-
tettel főképp nem az. Más válaszokat kell tehát keresnünk.

A képviselő hozzátette, hogy sok kérdésben nem a kerület, 
hanem a főváros az illetékes, így a tapasztalható problémák, ké-
sedelmek jelentős részéért a Tarlós István által megálmodott és 
megvalósított struktúra és annak működtetői a felelősek.

– ezzel együtt a kerület tisztasága elsősorban a tárgyi és a sze-
mélyi feltételek megteremtésén múlik – mondta. – Ha a tárgyi fel-
tételeket nézzük, nem gondolom, hogy különösebben rosszul áll 
a kerületünk, bár nyilván van néhány neuralgikus terület, ahol 
lehetne javítani. Ilyennek gondolom a játszótereknek, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek környékének az állapotát, a kutyaürülék 
problémáját, az erdeinkben tapasztalható illegális hulladéklera-
kást. A játszótereken régóta szorgalmazom WC-k építését, elhe-
lyezését. nem a nem túl higiénikus toi-toi berendezésekre gon-
dolok, hanem egy WC-t, pelenkázót, kézmosót magában foglaló 
épületre, ahol a tetőn elhelyezett egyszerű kollektorral meleg vi-
zet is lehet biztosítani.

Petrovai László szerint a szelektív szigetek állapotán sokat fog 
javítani, ha végre az egész kerületben bevezetik a házhoz menő 
gyűjtést.

– ezzel a főváros vezetése régóta adós, és „lassan törleszt”. Ma 
még az is sokat javítana a helyzeten, ha gyakrabban ürítenék a 
tárolókat. A kalodák építése megakadályozza ugyan a borogatást, 
az illegális gyűjtögetést, csak éppen kár, hogy akkor vetjük bele 
magunkat ebbe a projektbe, amikor tudható, hogy egy-két éven 
belül, épp a házhoz menő rendszer bevezetése nyomán, úgyis át-
alakulnak a szigetek: a helyük, a méretük is változhat. A végleges 
állapot kialakulását követően mindenképpen forrást kell talál-
nunk a szigetek környezetének kamerás megfigyelésére. A kutya-
ürülék elsősorban a lakótelepeken okoz gondot. ezen újabb ku-
tyafuttatók létesítésével, illetve a speciális gyűjtők kihelyezésével 
sokat lehetne javítani.

A képviselő úgy véli, hogy az erdeinkben tapasztalható illegá-
lis hulladéklerakás megakadályozására új módszereket is keresni 
kell. 

– Pár üres konténer kihelyezésével és rendszeres cseréjével le-
hetne ezen segíteni. Ugyanakkor fontos volna, hogy a szabályta-
lankodókra kirótt büntetés valóban elrettentő legyen, és erről a 
lakosság is értesüljön.

Petrovai László beszélt a személyi feltételek kérdéséről is, azaz 
arról, hogy kiknek a feladata és kiknek a felelőssége a tisztaság.

– Akiknek a feladata, azok sajnos nem állnak a helyzet ma-

gaslatán. Több esetben adtak tanúbizonyságot erről a városgaz-
dálkodásért felelős személyek. A  felelősség azonban nem csupán 
az övék, hanem mindannyiunké. egyrészt a kerület lakói válasz-
tották azt a vezetést, amely ilyen személyi feltételeket teremtett a 
városgazdálkodásban, másrészt végső soron mi termeljük a sze-
metet, amelytől aztán nem tudunk megszabadulni. szemléletet 
kell tehát formálni, és ezt már az iskolában el kell kezdeni. ezen 
a területen állunk a legjobban, mert a kerületünk pedagógusai jó 
munkát végeznek. Bármelyik iskolánkban járok, a falakon szebb, 
tisztább, fenntarthatóbb világot ábrázoló rajzok sokaságát látom.  
gyermekeink fejében már (még?) rend van. Arra kell ügyelnünk, 
hogy ez felnőttkorukra se változzon meg – és akkor lesz igazán 
tisztább a kerületünk.

más szemlélet 
és szaKértelem 
Kőrös Péter, az MsZP önkormányzati frakciójának vezetője sze-
rint szemléletváltásra és helyi szakemberekre van szükség.

– A Föld napja alkalmából időszerű kérdés kerületünk tiszta-
sága. egy szomorú megállapítással kell kezdenem. A köztisztaság 
terén fényévekkel vagyunk lemaradva nyugat-európától – kezdte 
a válaszát a képviselő. – Azt mindenki tudja, hogy a szemét nem 
magától kerül az utcára és az erdőkbe, azt mi, lakosok, visszük 
oda. ennek megfelelően az első és legfontosabb feladat ezen a 
területen az oktatás és a szemléletváltás elősegítése. ebben a te-
kintetben is sok még a tennivaló.  Amíg azonban a hőn áhított 
szemléletváltás bekövetkezik, egy felelős önkormányzat dolga a 
kerület közterületeinek, erdeinek tisztán tartása. ezzel kapcsolat-
ban én is azt a mindenki által hangoztatott tényt osztom, hogy az 
elmúlt években a kerületünk egyre koszosabb, elhanyagoltabb és 
gazdátlanabb képet fest. 

A politikus a tőle megszokott módon ebben a kérdésben is kri-
tikusan viszonyul a kerület vezetőségéhez.

– Az említett negatív kép oka álláspontom szerint egyértelmű. 
A kerület üzemeltetését és benne a köztisztaság kérdését olyan 
emberekre bízták, akiknek ez nem szakmájuk, és sok esetben nem 
is itt laknak. Így munkájuk „eredményével” nem kell naponta 
szembesülniük, hisz a munkaidő lejártával elhagyják a kerületet. 

Kőrös Péter szerint a kerületben élők már-már megszámlál-
hatatlanul sok példát tudnak sorolni a köztisztaságért felelősek 
kudarcaira.

– A felsorolást kezdhetjük a meg nem rendelt lakossági 
zöldhulladékgyűjtő zsákokkal, és folytathatjuk a kiszáradt fasor-
okon át a még tavasszal is az utcán lévő őszi avarig. A megelő-
zésben sem beszélhetünk eredményekről. egy hároméves magyar 
vizsla gazdájaként a séták során mindennap szembesülök azzal, 
hogy újabb és újabb szeméthalmazok képződnek az erdeinkben. 
ezt a súlyos önkormányzati milliókért fizetett mezei őrszolgálat 
sem képes megakadályozni. 

A képviselő úgy véli, hogy a pozitív változásokhoz más hozzá-
állásra van szükség.

– Levonva a gyakorlati tapasztalatokat és figyelembe véve a la-
kosság egyértelmű kritikus jelzéseit, mi, kerületi szocialisták, vál-
toztatásra készülünk ezen a területen. 2014 után hatékonyabban 
fogjuk felhasználni az önkormányzati forrásokat. ennek egyik 
első lépése az lesz, hogy létrehozunk egy alapot, amely a kerületi 
intézmények és civil szervezetek bevonásával a környezetvéde-
lemmel és a köztisztasággal kapcsolatos szemléletváltást lesz hi-
vatott elősegíteni. ezzel párhuzamosan véget vetünk azoknak a 
szakmai hibáknak, amelyeket ma ezen a területen sorozatosan el-
követ a kerület. Végül, de nem utolsósorban olyan helyben lakó, a 
környezetet ismerő szakemberekre bízzuk majd a kerület üzemel-
tetését, akik a munkájuk eredményével naponta szembesülnek.    

tisztaság és rend
Gönczöl András független képviselő szerint a külső-belső tiszta-
ságnak együtt kell járnia a rend szeretetével és az erre való törek-
véssel.

– szeretném a kettőt összekötni, mert a tisztaság és a rend iker-
fogalmak. első gondolatként az jut eszembe, hogy a problémánk a 
tisztasággal részben abból fakad, hogy az erre való igény sokszor 
nem párosul a rend igényével. Pedig ha nincs rend, akkor a tiszta-
ság is értelmét veszti – mondta a képviselő. – nem vagyunk olyan 
helyzetben, egyébként sokszor szubjektív okok miatt, hogy domi-
náns legyen bennünk a tisztaság iránti vágy. A szél nem mindig 
jó barát, mert hordja a szemetet, de a harmadik napon már bántja 
a szememet, hogy egyes portálok előtt senki sem veszi a fáradsá-
got, hogy lehajoljon és összeszedje a szemetet, még ha azt sokszor 
mások hibájából fújta is oda a szél. Ha nincs igényünk a rendre, 
akkor nem fogalmazhatunk meg nagy elvárásokat.

Bár a helyi politikus szerint a szeméttel és a tisztasággal kap-
csolatban nem illő párhuzamot vonni a mindennapi életünk és a 
politika között, számára általános tény, hogy szavakkal nem lehet 
tisztítani.

– Most úgy látom, megkezdődik az az időszak, amikor min-
denki mindenki ellen fordul. Visszatérve a tisztaságra. A minden-
napi élet alkotóeleme kell hogy legyen a rend és a tisztaság iránti 
igény. Ha ez csorbát szenved, az az életünk többi részére is kihat. 

Ha csak a lakókörnyezetünk tisztaságára gondolok, akkor ezt a 
kérdést egy mondattal meg lehet válaszolni: végy egy seprűt, és 
csinálj rendet a házad előtt. Tisztelet a kivételnek, de ez sok he-
lyen nincs így. 

gönczöl András úgy véli, hogy a tisztaság iránti igény a kor-
osztályok, vagyis a neveltetési különbségek szerint is változik.

– Minket, akik az ötvenes-hatvanas éveinkben járunk, úgy ne-
veltek, hogy figyeljünk oda a tisztaságra. Többet is tettünk érte, 
több időt szántunk rá, talán azért is, mert nekünk még nem vol-
tak okostelefonjaink vagy egyéb szerkentyűink, amelyek billen-
tyűzetét egész nap nyomkodni lehet. A rendszeretet szokásként 
megmaradt a zsigereinkben. Az élet minden területén megmarad 
benned, hogy mire tanítottak a szüleid, milyen példát láttál ott-
hon. De most sincs késő. Azt hiszem, mindenki egyetért velem 
abban, hogy jobban érezzük magunkat rendezett környezetben. A 
tisztaság olyan, mint a napsugár. Éltet, mosolyra fakaszt, és javítja 
a közérzetünket. Ha mások nem oldják meg a problémáinkat, ak-
kor kutyakötelességünk nekünk megtenni, már csak a saját jobb 
közérzetünk végett is.

hirdetés

a rEndnEk és a tisztaságnak 
Együtt kEll járnia 
Több szeméttárolóra, több takarítóra, gyakoribb hulladékgyűjtésre van szükség
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7KözéletA kerület iskoláiban sikeres a bűnmegelőzési oktatás

� A Vajk-sziget 
általános Iskola 
csapata sze-

repelt legjobban a 
XVIII. kerületi ifjúsági 
katasztrófavédelmi 
versenyen, így ők 
képviselhetik kerü-
letünket a fővárosi 
vetélkedőn.  A Bókay-
kertben április 11-én 
rendezett felmérőn 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 13 
iskolájának 4-4 fős 
csapatai vettek részt.

PusKás attila   

A napsütéses időben akadály-
versenyszerűen megrendezett 
vetélkedő állomásain a tanulók 
a tűzoltóság, a polgárőrség, a 
rendőrség és a katasztrófavéde-
lem munkájával, valamint az el-
sősegély-nyújtással kapcsolatos 
ismereteikről tehettek tanúbi-
zonyságot.

HORDáGy éS 
LéGPUSKA
– Igyekeztünk az állomásokat 
úgy összeállítani, hogy a gye-
rekek játékos formában mu-
tathassák meg a tudásukat. A 
feladatok megoldásához nem 
feltétlenül kell szakmai ismeret 
– mondta a verseny főrendezője, 
Juhász Gábor tűzoltó hadnagy, 
a XVIII. kerületi Katasztró-
favédelmi Iroda vezetője. – A 
verseny alapgondolata az, hogy 
már iskoláskorban elkezdjük 
oktatni a gyerekeknek azokat 
az ismereteket, viselkedési sza-
bályokat, amelyeket hasznosítva 
segíteni tudnak önmagukon és 
másokon is

Izgalmas volt a „vegyvédelmi 
ismeretek” állomás. A „sebesült” 

társ hordágyon való kimentése 
eleve érdekes feladat – már csak 
azért is, mert könnyen le lehet 
ejteni az illetőt, ha ügyetlenül 
fogjuk meg a hordágy két végét. 
Mókás jelenet is előfordult, ami-

kor a két alkalmi vegyvédelmis 
egymásnak háttal markolta meg 
a hordágyat.

gyerekek számára mindig 
nagy élmény a lövészet. Volt, 
aki csak most ismerkedett meg 

a légpuskával, de akadtak profi 
céllövők is. A találatokon kívül 
ezen az állomáson a biztonsá-
gos fegyverkezeléshez szükséges 
magatartás megismerése volt a 
legfontosabb.

JóL VIZSGáZTAK
A korábbi években kerékpáros 
ügyességi pályán is végigmentek 
a diákok, ez idén idő hiányában 
elmaradt, de így is érdekes volt 
a rendőrségi állomás. A bűn-
megelőzési teszt kitöltése egyik 
csapatnak sem okozott gondot, 
a gyerekek meglepően tisztában 
voltak a jogaikkal, kötelessé-
geikkel, és azt is bizonyították, 
hogy tudják, hol húzódik a ha-
tár a diákcsíny és a bűncselek-
mény között.

Mindez a kerület iskoláiban 
igencsak sikeressé vált bűnmeg-
előzési oktatásnak az eredmé-
nye. A program három éve in-
dult el, és a kezdeti nehézségek 
után mostanra beérett, s min-
dennapos része az iskolák éle-

tének. Az alsó tagozatosok köz-
lekedési ismereteket tanulnak, 
míg a felsősök már a bűnmeg-
előzéssel ismerkednek: például 
szituációs gyakorlatban megta-
nulják, hogy bizonyos helyze-
tekben hogyan kerülhetik el az 
áldozattá válást.

TűZ éS VíZ
Az akadályversenyen az elmé-
leti kérdések mellett olyan ér-
dekességek is várták a diákokat, 
mint egy valódi tűzoltóautó, 
s a Lőrinc-Kertváros Polgárőr 
Csoport is elhozta a járőrözésre 
használt egyik autóját. A polgár-
őrök a vízből mentést oktatták 
a gyerekeknek, akik lelkesen – 
és nagyon ügyesen – dobták a 
mentőkötelet az áldozatot jelölő 
autógumiba. 

a gyErEkEk tudják, 
mikor mit tEgyEnEk
Sikeres volt az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny

gerzson is életBen mArAdt   
A vöröskeresztes állomáson is mód volt arra, hogy a gye-
rekek az elméleti mellett a gyakorlati tudásukról is számot 
adjanak. Ebben segített nekik Gerzson, az ambubaba. 
Szegény egész délelőtt élet-halál között feküdt a földön, de 
szerencsére minden csapatban akadt valaki, aki szakszerű 
mesterséges lélegeztetéssel megmentette.
– Nagyon lelkesek a gyerekek, sokat tudnak, és szívesen 
vettek részt ebben a kis játékban. Sőt volt, aki a pluszpon-
tokért még a stabil oldalfekvést is megmutatta – mondta 
Mészárosné Szilágyi ágnes, a Vöröskereszt XVIII. kerületi 
szervezetének vezetője, aki a helyi irodát 18 évig irányító 
Csorba Györgynével együtt mérte fel a versenyzők felké-
szültségét.

az életmentő szívmasszázst szakszerűen mutatták be a fiatalok

hirdetés

Április 4-én elindult a Market Central 
tavaly is nagy népszerűségnek örvendő 
hűségakciója, a „Gyűj tögessen szor-
galmasan!”.  A játékban való részvétel 
feltétele, hogy legalább 5 különböző 
boltban vásároljon. A boltokban kapott 
blokkokért a játszótér mellett található 
pavilonban lehet matricákat kapni. Eze-
ket kell beragasztani a gyűjtőfüzetbe, 
amelyet szintén a pavilonban lehet le-
adni. A gyűjtőfüzet kivágható a tavaszi 
Passzázs Magazin hátsó borító-
járól, vagy ha betelt, akkor újat 
lehet kérni a pavilonban, 
illetve az üzletekben is.
 A hűségakció mindhá-
rom fordulójában 3x100 000 Ft értékű 
vásárlási utalványt sorsolnak ki, a fődíj 
pedig 1x300 000 Ft értékű utalvány, 
de emellett több értékes nyereményt 
is kisorsolnak a szervezők. * a tájé-
koztatás nem teljeskörű, a részletes 
játékszabályzatot keresse a pavilonban 
vagy a www.marketcentral.hu web-
oldalon.

10-27% kedvezmény
Már beválthatók Market Central 
üzleteiben a Passzázs Magazin 
közepén elhelyezett kuponok! 
Az üzletek a kuponokért cserébe 
fantasztikus kedvezményekkel 
várják Önt a következő termék
csoportokkal: ruházat, szabad
idő, kert, szépség, egészség, kert, 
házi kedvencek.

Pokorny Lia zumbával 
indította a napot

Szorgoskodjunk  
százezrekért!

Bár a koreográfiát sem ismerte, mégis beállt a monori zumba tánccsoport színpadi bemu-
tatkozására Pokorny Lia színésznő. Kiváló improvizációs készsége most sem hagyta cser-
ben, a táncosokkal együtt már a reggeli órákban fergeteges hangulatot ter-
emtett. S mindez csupán a kezdete volt annak a Market Centralon rendezett 
Családi napnak, amelynek műsorvezetését szívesen elvállalta a színésznő.

Pokorny Lia április 13-án bebizonyí-
totta, hogy méltán érdemelte ki 
a Glamour – Woman of the Year 

legjobb színésznője címet. Még úgy is, 
hogy a színpadon nem színésznőként, 
hanem műsorvezetőként kellett helyt 
állnia. Programokból nem volt hiány, a 
zumbások után a nap folyamán további 
három tánccsoport is bemutatkozott. 
Előadást tartott két állatorvos, és a Prak-
tiker szakemberei is jó tanácsokkal látták 

el azokat, akik bizonytalanul in-
dultak neki a későn érkezett tavasz 
kínálta kertészeti teendőknek. A leg-
nagyobb közönséget Habók János 
bűvész vonzotta. Míg Lia természetességével 
és bájos megjelenésével, addig a bűvész illúzió-
ival kápráztatta a közönséget. A nézők több 
esetben aktívan bekapcsolódhattak a színpadi 
programokba, hiszen ha helyesen válaszoltak 
a Lia által feltett, Market Centrallal kapcsolatos 
kérdésekre, értékes ajándékot nyerhettek.  

A nap végéig közel száz nyereményt adott át a 
művésznő a lelkes játékosoknak.
 A színpadtól távolabb is gazdag program-
kínálat várta a Családi napra érkezőket. Az 
Intersport áruházban például bárkinek ingye-
nesen megvizsgálták, hogy milyen állapotban 
van a szíve. Az ételudvar melletti főtéren pedig 
kézműves foglalkozással, arcfestéssel várták 
a kisgyerekeket és szüleiket. A nagyobbak az 
éttermeknél tehették próbára logikai képes-
ségeiket ördöglakatok, logikai feladványok és 
ügyességi játékok megoldásával.
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8 Bemutatják a ruszinok kultúráját, táncait, népviseletétKultúra

� A XVIII. kerületi 
Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormány-

zat munkájáról Medve 
Lászlóné elnököt 
kérdeztük. 

füleP erzséBet   

– Amikor valaki megkérdezi tő-
lem, hol születtem, csak annyit 
válaszolok, hogy egy szép kis 
faluban, Komlóskán – kezdte 
Medve Lászlóné, Irénke a XVIII. 
kerületi Ruszin nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke.  – Ilyen-
kor sokan csodálkozva néznek 
rám, mert még sosem hallot-
tak erről a helységről, amely 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
északkeleti csücskében, csodá-
latos természeti környezetben 
található. ez a kis lélekszámú 
község a trianoni békediktátum 
utáni Magyarország egyetlen 
ruszin települése volt. Komlóska 
nagyon sokáig zárt közösséget 
alkotott, de mára ez megválto-
zott. 

Medve Lászlóné nagy, nyolc-
gyermekes családban nőtt fel. A 
faluban mindenki csak ruszinul 
beszélt, más nyelven nem tu-
dott. A bajok akkor kezdődtek, 
amikor iskolába került, és rá-
döbbent, hogy nem értik meg 
egymást a magyar anyanyelvű 
osztálytársaival. A sátoralja-
újhelyi kollégista évek azután 
megoldották ezt a problémát. 
Budapestre 1983-ban került fel, 
dolgozni, s 1990 óta lakik a ke-
rületben.  

íGy KEZDŐDÖTT
A hazánkban élő ruszinok po-
litikai, társadalmi, kulturális 
érdekeinek és értékeinek védel-
mére 1991. május 3-án alakult 
meg Komlóskán a Magyarorszá-
gi Ruszinok szervezete. Medve 
László, Irénke volt férje alapító 
tagként sokat küzdött a ruszin-
ság elismeréséért. 

– 1997-ben felkérést kaptam, 
hogy dolgozzak a szervezetnél 
– emlékezett vissza az önkor-
mányzat elnöke. – Örültem, 
mert naponta használhattam az 
anyanyelvemet, és a szervezet 
valóban a ruszinokat érintő té-

mákkal foglalkozott. Így lehető-
ség nyílt arra, hogy megtegyük 
az első lépéseket a kisebbségi ön-
kormányzat megalakítása felé. 

A ruszin kisebbségi (ma nem-
zetiségi) önkormányzatok végül 
1998-ban alakultak meg több 
budapesti kerületben és vidéki 
településen. 

A közösség legutóbbi ün-
nepe a húsvét elengedhetetlen 
részét képező pászkaszentelés 
volt. Ilyenkor a görög katolikus 
vallást követő ruszin közösség 
szépen hímzett terítőkkel díszí-
ti fel a pászkakosarat, amelyben 
a húsvéti ételek megszentelésre 
várnak. Minden évben a kispesti 

görög katolikus templom kertjé-
ben tartják meg ezt az ünnepet.

A különféle rendezvények 
alkalmával a ruszinok bemutat-
ják a nemzetiségük kultúráját, 
táncait, népviseletét. Az évek 
során rendeztek már többek 
között könyvbemutatót, kiállí-
tást, gyermeknapot, ifjúsági és 

hagyományőrző tábort, s nem 
maradhat el a Mikulás-ünnep-
ség sem. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának támogatásá-
val részt vesznek a Havanna-na-
pok keretében tartott nemzetiségi 
fesztiválon, ahol a tánccsoportjuk 
is fel szokott lépni, idén január-
ban pedig kiadtak egy gasztronó-
miai naptárt. 

AZ IDéN 
JUBILáLNAK
A nyári szünetben a kerületi 
ruszin önkormányzat szeretne 
gyermekeket áthozni Kárpátal-
járól, hogy egy élményekkel teli, 
felhőtlen hetet töltsenek el a ke-
rületben.

– ezek a gyerekek korábban 
árvaházban éltek, de valaki 
megvásárolta az épületet, nem 
törődve a sorsukkal – mesélte 
szomorúan Irénke. – Azok a 
gyermekek, akiket nem fogad-
tak be, most igen rossz körül-
mények között élnek.

Az önkormányzat fennállásá-
nak 15. évfordulója alkalmából 
egy jubileumi könyvet is szeret-
nének kiadni, ehhez minden se-
gítséget örömmel fogadnak. 

Minkét terv megvalósításá-
hoz pályázatot adtak be. Jelenleg 
a május 25-i gyermeknap meg-
rendezésén dolgoznak. Fontos-
nak tartják a többi nemzetiségi 
önkormányzattal való együtt-
működést nemcsak Magyar-
országon, hanem a külföldön 
élő ruszinokkal is. Hamarosan 
a szlovákiai eperjesre utaz-
nak, hogy az elkövetkező közös 
munkát megbeszéljék. A terveik 

között szerepel továbbá kiállí-
tás rendezése kárpátaljai festők, 
szobrászok munkáiból, és lassan 
itt az ideje a nyári hagyomány-
őrző és ifjúsági tábor megszer-
vezésének is. 

KÖZÖS 
PROGRAMOK
– nagyszerűnek tartom azt, 
amikor a nemzetiségek együtt 
tartják meg a nemzetiségi és a 
gasztronómiai napot, s közö-
sen ünneplik meg a karácsonyt 
és a nőnapot – hangsúlyozta a 
kerületi ruszin önkormányzat 
elnöke. – ekkor érezzük iga-
zán, mekkora jelentősége van a 
nemzetiségek életében az össze-
fogásnak.  

A Kerületi  
rUszin nemzetiség
A ruszin önkormányzat 
számára fontos, hogy 
minél többen ismerjék 
meg a nép hagyo-
mányait, ünnepeit és 
konyhaművészetét. Az 
évek során számos ru-
szin nyelvű verseskö-
tet, mondókás könyv 
jelent meg, valamint 
olyan kiadványok is, 
amelyek betekintést 
adnak történelmük-
be, vallásukba.  A 
Kis medve (Медведцк) 
magazin megjelenteté-
sével a gyerekekre is 
gondolnak.


 

 
A rUszin 
Közösség
A kerületben 44, a 
fővárosban 800, az 
országban 6000 ruszin 
él. Komlóskán komp-
lex ruszin nemzetiségi 
intézmény található 
óvodával, iskolával, 
kulturális, közműve-
lődési egységgel, a 
ruszin nyelvet pedig 
a mucsonyi iskolában 
tanítják. A nemzeti-
ség életéről a ruszin 
világ (Pycинcькый світ) 
országos megjelenésű 
havilap tudósít.


 

15 évEs a kErülEti
ruszin nEmzEtiség
A kárpátaljai gyerekek nyaraltatásától a gasztronómiai naptárig

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

FOTóPÁLyÁZAT 
A KeRüLeTRőL
Új lehetőség nyílik mindazok számára, akik szeretnék meg-
mutatni kreativitásukat a fotózás területén. Az önkormányzat 
ugyanis fotópályázatot hirdet, melynek témája a kerület bemu-
tatása, s részt vehet benne bármely amatőr fotós, aki kedvet 
érez a megmérettetéshez. A korosztályi bontás a kezdő vagy 
gyermekfotósok számára is lehetővé teszi az indulást. A hát-
térről Kucsák lászlót, a pályázat ötletgazdáját kérdeztük.

– Miért indít a kerület éppen fotópályázatot?
Az önkifejezésnek sok módja lehetséges, ennek egyike a fényképezés. Álta-

la nemcsak a környezetünket tudjuk megmutatni, hanem már a témaválasz-
tásnál is előtérbe kerül az alkotó szubjektuma, a megvalósításkor pedig kísér-
letezésre, gondolkozásra, tervezésre serkent. Ráadásul a digitális technológia 
elterjedése módot ad minőségi képek előállítására. Úgy véltük, hogy lehetősé-
get kell adni azoknak, akik a tehetségüket, a gondolataikat a képeken – mint 
modern műalkotásokon – keresztül szeretnék bemutatni.

– Kik indulhatnak a pályázaton, és milyen technikával?
– Arra törekedtünk, hogy a résztvevőket minél kevésbé korlátozzuk az al-

kotásban, ezért több kategóriát hoztunk létre. A klasszikus kategória a hagyo-
mányos értelemben vett fotókat jelenti, ez esetben csak minimális változtatást 
(vágás, színkorrekció) engedünk meg a képeken. Kétségtelen, hogy ez a meg-
közelítés a fényképezésben jártasabb, tudatos alkotók számára szól. A modern 
kategóriába azonban elég sok minden belefér. szerettük volna, ha a fiatalabb 
korosztály is meg tudná mutatni magát, azok, akik nem feltétlenül a fotózás 
professzionális vetületét tették magukévá, hanem a fényképezést mint kifeje-
ző eszközt használják. A modern kategóriába éppen ezért elfogadjuk azokat 
a technikákat is, amelyek nem feltétlenül a készítő közvetlen kreativitásához 
köthetők, hanem a rendelkezésre álló eszközök (például Instagram) felhaszná-
lásán alapulnak. ebben a kategóriában a mérlegelés az újszerűségen, a bemu-
tatandó motívum erőteljes megjelenítésén van. Az egyes kategóriákon belül 
korosztályos bontást is alkalmazunk, így igyekszünk mindenki számára ha-
sonló feltételeket teremteni. Külön díjazzuk az általános és középiskolásokat, 
valamint a felnőtteket.

– Kik bírálják majd el a képeket?
– Az elbírálásban a kerülethez kötődő művészeken kívül részt vesz egy 

külföldi egyetem fotós tanszékének oktatója is, valamint mindkét kategóriá-
ban elindítunk egy-egy Facebook-oldalt, ahol közönségszavazásra is lesz mód. 
Minden kategória és korosztály első három helyezettje díjazásban részesül, 
éppúgy, mint a közönség által a legjobbnak ítélt fotósok. Arra törekszünk, 
hogy minél többen minél sokszínűbb alkotásokkal tudjanak megjelenni, ezál-
tal is megmutatva tehetségüket és kötődésüket a kerülethez.

FOTóPÁLyÁZAT
BUDAPesT FőVÁROs XVIII. KeRüLeT PesTsZenTLőRInC-PesTsZenTIMRe ÖnKORMÁnyZATA

Az én kerületem
címmel fotópályázatot ír ki a kerületben élő fiatalok és felnőttek számára.

A pályázat témája
A XVIII. kerület jellegzetességeinek, életképeinek megörökítése úgy, ahogyan azokat a pályázó látja, vagy láttatni 

kívánja.

Pályázati feltételek
Pályázni papíralapú képpel lehet. A kép rövidebbik oldala minimum 20 cm legyen, és a fotót lehetőség szerint 30 x 
40 cm-es paszpartura felragasztva kell benyújtani. Amennyiben a kép digitális technikával készül, mellékelni szük-
séges az eredetit tartalmazó CD-t is. ez esetben a kép JPg formátumú legyen, rövidebb oldala 2000 pixel, a mérete 
2–5 Mb között legyen. egy alkotó legfeljebb 3 alkotással pályázhat. Minden pályamű hátoldalán (digitális technika 
használata esetén a CD borítóján) magyar nyelven, olvashatóan kell szerepelnie a szerző nevének és a kép címének.

Közönségdíjazásban részesülhet az az alkotó is, aki pályaművét nem nyomtatott formában, hanem a pályázat 
Facebook-oldalán teszi közzé. Az így közzétett képek csak közönségdíjban részesülhetnek. 

Kategóriák
Klasszikus kategória: A fotókon csak az alapvető számítástechnikai javításokat lehet elvégezni (vágás, színkorrek-

ció).
Modern kategória: Bármilyen off- vagy online utómunka (például Instagram) megengedett.

Korcsoportok
– 14 éves korig, – 14–18 éves korig, – 18 év fölött

A meghirdető a beküldött pályamunkák kiállítási, felhasználási, publikálási, másolási/sokszorosítási jogát fenntart-
ja, a beérkezett műveket nem küldi vissza.

Díjazás
Az alkotásokat kategóriánként és korcsoportonként értékeljük és díjazzuk. A Facebookon indított oldalon a közön-

ségnek is lehetősége nyílik értékelni a képeket, az itt legtöbbet „kedvelt” képeket közönségdíjban részesítjük.

Beküldési határidő:
2013. szeptember 3.

A határidőn túl érkező képek nem vehetnek részt a pályázatban. A kiírásnak nem megfelelő képeket kizárjuk a 
pályázatból.

Postacím:
Kondor Béla Közösségi Ház – Ravasz Balázs, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 

Kérjük, a borítékra írják rá: „Az én kerületem – fotópályázat”
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�Hajszálon múlott, 
hogy a Dél-pesti 
kórház 33 évvel 

ezelőtt nem Pestlőrin-
cen épült meg. A cél 
mindenesetre eleve az 
volt, hogy a XX. és a 
XVIII. kerületet is el-
lássa az új intézmény. 
Nem csoda tehát, ha 
története összenőtt 
a régióéval, és hogy 
a betegek ugyanúgy 
ragaszkodnak hozzá, 
mint a kerületi orvo-
sok. 

KeréKgyártó györgy  

− A háziorvosok is meglepődtek, 
amikor 2012 nyarán a tisztior-
vosi rendelet a Dél-pesti kórház 
ellátási körzetéből más intézmé-
nyekhez csoportosította a kerü-
letet – mondta dr. Maitz László, 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója.

A rendelet ugyan lehetővé 
tette, hogy végeleges döntésig a 
háziorvosok éppúgy beutalhas-
sák a fekvőbetegeket a Dél-pesti-
be, ahogyan a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházba vagy a szent István-
szent László Kórházba, mégis 
támadt némi bizonytalanság or-
vosban, betegben egyaránt.

SZAKMAI IRIGySéG 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórhá-
zat 1980-ban adták át az akkori 
XX. és XVIII. kerület határában 
a dél-pesti régió betegeinek. 

− A terv első pillanattól az 
volt, hogy az egész régió számá-
ra létesüljön egy új intézmény. 
Az eredeti tervek számításba 
vették a lehetőséget, hogy a 
XVIII. kerületben épüljön meg 
a kórház, de akkor a XX. ke-

rületi tanács tudott egy igazán 
megfelelő telket biztosítani a 
célra – mondta Maitz László. − 
A szakma örömmel és egy kis 
irigykedéssel tekintett az intéz-
ményre, hiszen egy új kórház 
infrastrukturálisan sokkal kor-
szerűbbnek számított. ebben a 
tekintetben hasonlított a lőrinci 
szakrendelőre, amely a nagyon 
kevés új építésű fővárosi szak-
rendelő egyike.

A pestszentlőrinci és 
pestszentimrei fekvőbetegeket 
addig a Bajcsy látta el, 1980-tól 
az új intézmény. Az azóta eltelt 
33 évben szorosan össze is nőtt a 
kórház és a kerületi alap-, illetve 
szakellátás. Az önkormányzat és 
egészségügyi intézményei pedig 
a kórház új vezetőségére alapoz-
va az eddigieknél is szorosabb 
együttműködést és kapcsolat-
tartást várnak el. 

ORVOS-BETEG 
KAPCSOLAT
− nem csak egyszerű jogi 
kapcsolatról van szó – 
magyarázta Maitz László, aki 
jól ismeri a térség egészségügyi 
ellátó rendszerét, hiszen 
maga is volt a Jahn Ferenc 
Kórház főigazgató-helyettese, 
s vezette a pesterzsébeti és a 
gyáli szakrendelőt is. – A Dél-
pesti kórházból számos orvos 
került át az itteni alap- és 
szakellátásba. Az úgynevezett 
egészségügyi integráció mintegy 
tíz évében pedig a kerületi 
háziorvosok rendszeresen 
bejártak a kórházba. egyfelől 

a betegeiket kísérték, másfelől 
továbbképzéseken vettek részt. 

nem csoda hát, ha orvos és 
beteg kapcsolata egészen szoros-
sá vált.

− Régi és általános tapaszta-
lat, hogy a betegek nem kórház-
hoz kötődnek, hanem orvoshoz. 
ez alatt a 33 év alatt rengeteg 
olyan orvos-beteg kapcsolat ala-
kult ki, amelynek felszakítása a 
betegnek ártotta volna a legtöb-
bet. Amikor nyilvánossá vált a 
tisztiorvosi rendelet, azonnal 
jelezte mindhárom érintett kór-
ház, hogy kész befogadni a ke-
rületi betegeket. A háziorvosok 
átmeneti bizonytalansága abból 
fakadt, hogy el kellett dönteni-
ük: a papírforma szerint járja-
nak el, vagy a beteg igényének 
megfelelően. A szakma ezért 
tartotta fontosnak, hogy a ke-
rület visszakerüljön a Dél-pes-
ti kórház ellátási körzetébe, és 
ezért volt nagyon fontos, hogy 
Ughy Attila polgármester az 
ügy mellé állt.

Jó HíRű 
OSZTáLyOK 
nem kellett sokáig lobbizni: a 
tisztiorvosi rendelet már 2013 
tavaszán visszautalta a kerületet 
a kórház ellátási körzetébe, és 
ezzel majdnem az eredeti álla-
pot állt helyre.

− Bizonyos emelt szintű ellá-
tások a progresszivitási szintnek 
megfelelően tartoznak más kór-
házakhoz – mondta Maitz dok-
tor. – Ugyanakkor a Dél-pesti 
kórházban időközben több el-
látás magasabb progresszivitási 
szintet ért el. Ki kell emelni azt 
is, hogy a kórház egyes osztályai 
fővárosi viszonylatban is ki-
emelkedők: például az urológia, 
az orr-fül-gégészet és a rehabi-
litációs osztály. Összességében 
azt mondhatjuk, hogy a betegek 
mindenképpen jól jártak a hely-
zet rendeződésével.

30+3 évE Együtt
A Dél-pesti kórház és a kerület több évtizedes kapcsolata
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évekre visszanyúló hagyomány a 
dél-pesti kórházban az ingyenes 
lakossági szűrőnap. április 27-én 
tartanak legközelebb ilyet, a rész-
vételre és az ingyenes véradásra a 
Xviii. kerületi lakosokat is várják. 

− A kerületben voltam már ilyen ingyenes 
szűrésen, kórházin még soha. Viszont mi-
vel itt a kardiológiai szűrés lesz előtérben, 
azt hiszem, elmegyek. Két éve léptem át 
a negyedik X-et, ilyenkor már nem árt az 
ilyesmi – mondta a Zsebők Zoltán szak-
rendelő gyógyszertárába igyekvő Kolacser 
István.

A lakossági szűrőnappal kapcsolatos ér-
deklődésünkre egészen másképp válaszolt 
a még csak huszonéves Verrasztó Juli.

− Én sportolok, rendszeresen járok 
sportorvoshoz, úgyhogy szűrésre nincs 
szükségem. Viszont szívesen adok vért. 
Anyukám 15 éve rendszeres véradó, a főis-
kolán én is adtam már. szeretnék többször 
is, úgyhogy valószínűleg átugrom majd a 
barátommal – mondta.

A Dél-pesti kórház találó nevet adott az 
április 27-én 8 és 16 óra között tartandó 
egészségnapjának: szív napja. A rendezvény 
középpontjában a kardiológiai vizsgálatok 
állnak: az intézmény szakorvosai ezen a 
napon ingyenesen végeznek labor- és eKg- 
vizsgálatot, vérnyomásmérést, valamint a 
személyes konzultációk eredményétől füg-
gően érszűkületi vizsgálatot. Ám ezúttal 
nemcsak az a fontos, hogy egészséges-e a 
szív, hanem az is: jóságos-e? A kezdemé-
nyezéshez ugyanis önkéntes véradó napot 
is kapcsoltak a szervezők.

Mindezek mellett az érdeklődők számos 
más szakterületen – például diabetológia, 
szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, 
tüdőgyógyászat – számíthatnak a szakor-
vosokra. 

Az egészségnap fővédnöke Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármeste-
re. A részvételhez, illetve a véradáshoz érvé-
nyes TAJ-kártya, lakcímkártya és személyi 
igazolvány szükséges. További információk 
és részletes program: www.jahndelpest.hu.

➜ K. gy.

A sZeReTeTRőL
Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet… cím-
mel szervezett versmondó versenyt a soFi logopé-
diai szakszolgálata április 6-án a beszédterápiára 
járó óvodásoknak a lőrinci nagykönyvtárban.  

A beszédfejlesztéssel 
nemcsak a kommu-
nikáció hatékonysá-
ga növekszik, hanem 
a gyermekek önbi-
zalma is, aminek ré-
vén közlékenyebbé, 
sikeresebbé válnak. 

A sOFI (speciális 
Oktató és Fejlesztő 
Intézmény) Logopé-
diai szakszolgálata 
tizedik alkalommal 
rendezte meg vers-
mondó versenyét.  A 

rendezvényt Junglné Vilhelm Tünde, a lőrinci könyvtár vezetőjé-
nek köszöntője után Kucsák László alpolgármester nyitotta meg, 
bátorítva a sok csillogó szemű óvodást, és az idei témaválasztás 
kapcsán a család, a családi szeretet és összetartás fontosságára 
hívta fel a gyermekek figyelmét.  

A Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet címmel megren-
dezett versmondó versenyen 28 gyermek vett részt a kerület kü-
lönböző óvodáiból. 

Azok az összetett beszédproblémával küszködő gyerekek, 
akik egész évben logopédus segítségével csiszolgatják a képes-
ségüket, örömmel vesznek részt a rendezvényen, mert számuk-
ra nem nagyon van lehetőség a szereplésre, az önkifejezésre.  
A zsűri egyik tagja, Szűcs Mária logopédus a XVIII. kerület min-
tájára Pesterzsébeten is szervezett versmondó versenyt a beszéd-
hibás gyermekeknek. A zsűri elnöke Rancsó Dezső, a Magyar 
színház tagja volt, a másik tagja pedig Lukács-Figula Fruzsina 
logopédus hallgató, amatőr színész.  

➜ fülep e.

 A verseny díJAzottJAi 
i. díj: Bóna Boglárka (mocorgó óvoda), molnár 
dávid (eszterlánc)
ii. díj: molnár izabella (eszterlánc), Balassa melin-
da (gyöngyszem)
iii. díj: márkus Balázs (gyöngyszem tagóvoda), 
viola eszter (hétszínvirág)
A Katica játékbolt különdíjasa: Füstös Balázs és 
zsófia (eszterlánc)
A magyar színház különdíját kapta: Farkas Bence 
(gyöngyszem), hajdara Benedek (vackor), Csendes 
lili (dráva)



dr. maitz lászló, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre egészségügyi szolgáltató ügyvezető 
igazgatója is a dél-pesti kórházért lobbizott

A sZÍV nAPJA megnyíltAK 
A lelKeK
Ökumenikus kórustalálkozót szerve-
zett Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Németszármazású Polgárainak 
Egyesülete (NPE) és a civil szervezet 
Liederschatz hagyományőrző kórusa 
április 6-án a Havanna-lakótelepi 
Szent László-plébánián.   
– Ünnepre jöttünk, hiszen a 
kóruséneklés a lelki gazdagodás 
egyik leghatalmasabb erőforrása – 
mondta bevezető szavaiban Nagyné 
dr. Szabó Zsuzsanna, az NPE arany 
minősítésű Liederschatz kórusának 
vezetője. – Az egyházzenei és a 
hagyományőrző kórustalálkozók 
azért szerveződnek, hogy ne csak 
meghallgassuk egymást, hanem 
tanulhassunk is egymástól.  Kodály 
Zoltán szavaival élve: „Teljes lelki 
élet zene nélkül nincs. Vannak a 
léleknek régiói, melyekbe csak a 
zene világít be.” Most közös erővel 
és dalaink segítségével igyekszünk 
ezekbe a rejtett régiókba bevilágí-
tani.
A rendezvényen a vendéglátó kóruson 
kívül fellépett a szigetmonostori 
Abajdóc kórus, a Szentendrei-sziget 
településeinek Vox Insulae – Szi-
get hangja ökumenikus kórusa, a 
békásmegyeri Ludwig Hollos kórus, 
a visegrádi Keresztelő Szent János-
plébániatemplom kórusa, valamint 
a Soroksári Nagyboldogasszony-
főplébánia énekkara.  
Az egyházi énekek közül több dal a 
húsvéthoz kötődött, ahogy az utolsó, 
a XII. századi gregorián dallam há-
romszólamú feldolgozása is, amelyet 
a csaknem 150 énekes együtt adott 
elő. 
A hangversenyt követően a kórusok 
a templomból a közeli Kondor Béla 
Művelődési Házba mentek át, ahol 
az NPE megvendégelte az énekka-
rokat. 
Miközben a kórustagok beszélget-
tek, természetesen egy-egy dal is 
felcsendült. A találkozón a kórusok 
örömmel vettek részt, ami azért is 
nagyszerű, mert kerületünknek is jó 
hírét viszik. 
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�Nem interjúk, ha-
nem beszélgeté-
sek – egykori kol-

légákkal, barátokkal. 
Egymásnak és azok-
nak, akiket érdekel, 
hogyan lett a magyar 
polgári repülés az, 
ami. így foglalta össze 
Veréczi Frick Zsuzsa 
A repülést szolgálták 
című könyve lényegét.

KeréKgyártó györgy

− Biztosan mindannyian em-
lékeztek Tóth István barátunk 
mondására: „Az aerocirkusz 
porondján mindennap történik 
valami” – idézte dr. Moys Péter, 
a légijog szakértője, egykori lé-
giirányító a Ferihegyen eltöltött 
évek lényegét, és hogy a laikusok 
jobban értsék, mennyire vonzó 
e porodon ott lenni, hozzátet-
te: – 1960-ban 1000 forint volt 
a kezdő fizetésünk. Akkoriban 
egy villamoskalauzt 1400-zal 
vettek fel. De mi hajlandók let-
tünk volna fizetni is azért, hogy 
a Malévnál dolgozhassunk.

A KERíTéSEN 
BELüL 
− Három évvel ezelőtt kezdtem 
el dolgozni ezen a könyvön. A 
téma korábban jutott eszembe, 
de egy volt kolléganőm beszélt 
rá, hogy kezdjek végre hozzá. 
Akkor még nem tudhattuk, mi 
történik két évvel később a Ma-
lévval. A könyvben nem is fog-
lalkozunk ezzel, hiszen az oko-
kat mi nem ismerhetjük. sokkal 
inkább azzal, hogy miért volt 
izgalmas a Malévnál, a repülő-
téren dolgozni – mondta Veréczi 
Frick Zsuzsa.

A szerző informatikusként 
került az állami céghez a hetve-
nes évek közepén, majd tehetsé-
gének, ambíciójának és persze 
a szerencsének köszönhetően a 
legkülönfélébb munkakörökbe 
került, beleértve a külszolgálatot 

és a vezérigazgatói titkárságot 
is. sok helyen járt „a kerítésen 
belül”, ahogy ő fogalmazott.

− sok munkaterületre láttam 
rá, és sok ismerőst, barátot sze-
reztem így. ennek és a Malév 
hangulatának, jellegének kö-
szönhetem, hogy a magaménak 
érezhettem azt, aminek a része 
voltam.

CSAK 
BESZéLGETTEK 
Veréczi Frick Zsuzsa összefogla-
ló kötetében egykori kollégákat 
ültetett mikrofon elé. Újság-
írásban, írásban van gyakorlata: 
napi- és hetilapoknak dolgozott, 
s társszerzője egy dokumentum-
kötetnek. Munkáját most még-

sem nevezte interjúkötetnek. 
− Az interjúhoz némi távolság-
tartás szükséges. Én azonban 
munkatársakkal, barátokkal 
ültem le beszélgetni, ezért nem 
is próbálok úgy tenni, mintha 
tárgyilagos interjúkötetet írtam 
volna. ezek szubjektív vissza-
emlékezések a magyar polgári 
repülés csodálatos évtizedeire. 

Remélem, azért többet jelente-
nek egyszerű nosztalgiázásnál, 
és bemutatják az érdeklődő mai 
fiataloknak, hogyan jutottunk 
el a repülőtéren a kockás papí-
ros számolástól a gépi adatfel-
dolgozásig vagy a fejben tartott 
repülési mértékegységektől a 
komputeres vezérlésig – mondta 
a szerző. 

NEM AKART 
REPüLNI 
ehhez a filozófiához alakították 
a könyvbemutatókat is. Igen, 
ezekből többet tartanak. nem-
csak azért, mert e fórumok 
számítanak a kötet elsődleges 
terjesztési csatornáinak, hanem 
azért is, mert alkalmat adnak a 
találkozásra. 

− Mi a vecsési Tescóban 
szoktunk összeülni, oda min-
denkit szívesen várunk – mond-
ta nevetve Martényi Károly 
mérnök, üzemeltetési vezérigaz-
gató-helyettes, aki máig a repü-
lőtéren dolgozik. szavai a Zila 
Kávéházban rendezett, sorrend-
ben második könyvbemutatón 
hangoztak el, ahova a kötetben 
szereplő beszélgetőtársakon kí-
vül is tucatjával érkeztek volt 
malévosok. 

Így aztán sorra kerülhettek 
elő az anekdoták, sztorik, böl-
csességek. Mint például Mónus 
Ferenc kapitányé, aki vadász-
repülőből lett a polgári repülés 
pilótája, és aki így emlékezett 
vissza:

− Én soha nem akartam piló-
ta lenni. Piromániás voltam, és 
rákaptam a vadászatra, úgyhogy 
talán több eséllyel álltam volna 
terroristának. A fivérem repült, 
ismerte őt mindenki, így aztán 
természetesnek tartották, hogy 
aki Mónus, az repül. Tőlem is 
megkérdezték, amikor gyulán 
sportrepülőket verbuváltak, 
hogy jössz-e repülni. Azt mond-
tam, hogy nem. Aztán átnéztem 
Békéscsabára, és a többi már jött 
magától. 

„Az interjúhoz 
némi távolságtartás 
szükséges. 
én azonban 
munkatársakkal, 
barátokkal ültem le 
beszélgetni, ezért nem 
is próbálok úgy tenni, 
mintha tárgyilagos 
interjúkötetet írtam 
volna.”



az aErocirkusz 
porondja
Beszélgetős könyv a magyar polgári repülés legszebb éveiről

Igazi kuriózumnak számít, 
hogy a főváros külső kerü-
letében, egy mellékutcában 
működjön magángaléria, ahol 
ráadásul évről évre Hincz gyu-
la tematikusan válogatott al-
kotásaiból kaphatunk ízelítőt. 
– Fantasztikus érzés, amikor a 
fehér falra felkerül az első kép – 
mondta Nádasdi Mihály szob-
rász, a Fehéren Feketén galéria 
tulajdonosa. – ez igazi katarzis! 
Ilyenkor a képekkel különös 
kapcsolatba kerülök, és olyan 
érzés tölt el, mint amikor négy-

szemközt meleg hangú beszél-
getést folytatok valakivel… 

A kiállítást rendező galéria-
tulajdonos elárulta, hogy ő „öl-
töztette fel” alkalomhoz illően 
a képeket, elkészítve az egyfor-
ma kereteket és a paszpartukat. 
A legutóbbi alkalommal Hincz 
gyula erdélyi képei voltak lát-
hatók, ezúttal pedig az ázsiai úti 
élmények hatására készült alko-
tásokat – elsősorban grafikákat 
és néhány akvarellt – bocsátott 
a galéria rendelkezésére Hincz 
Jenő, a művész unokatestvére. 

nádasdi Mihály örömébe 
egyetlen bánat vegyül: változat-
lanul nem érti, hogy a kerület 
vezető művészei miért nem kí-
váncsiak Hincz gyula képeire. 
 A nagy Viktor művészettörté-
nész által megnyitott kiállításon 
Kucsák László alpolgármester 
mondott köszöntőt, és Simándi 
Éva (fuvola), valamint Sáska 
Gábor (fagott) működött közre.  
Az alkotások mellett részlet 
olvasható egy csaknem ötven 
éve megjelent újságból, ami-
ből megtudhatjuk, hogy Hincz 

gyula három és fél hónapot töl-
tött Kínában, Koreában és Vi-
etnamban, ahonnan csodálatos 
élményanyagot hozott magával. 
„Véleményem szerint az euró-
pai emberek nem ismerik elég-
gé Kelet gazdag kultúráját, pe-
dig sokat tanulhatnának belőle 
például a kifejezési mód tömör 
egyszerűségében, no meg gon-
dolkodásmódjában is. A keleti 
ember tiszteli a természet alko-
tó erejét. Tiszteli a virágzó cse-
resznyefában, egy ember alakú-
ra formálódott kősziklában, a 
madarak elegáns röptében. De 
tiszteli az ember alkotó erejét, 
tehetségét is” – nyilatkozta egy-
kor a művész.

➜ fülep erzsébet 

hinCz gyUlA 
művészete
hincz gyula (1904–
1986) tehetségét meg-
lehetősen korán felfe-
dezték, már 1929-ben 
kiállított a berlini sturm 
galériában. ezt számos 
egyéni és csoportos 
bemutatkozás követte, 
s rendszeresen részt 
vett a velencei Képző-
művészeti Biennálén. 
munkásságára nagy 
hatással voltak külföldi 
tanulmányútjai, ame-
lyek során Afrikába és 
latin-Amerikába is el-
jutott. vonzották a XX. 
század első felének 
irányzatai, legtöbbjük-
ben kipróbálta magát, 
mégsem fogadta el, ha 
a szakértők valamelyik 
stílushoz sorolták. 
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Ázsiai utazás képekben IDőUTAZÁs 
AZ óKORI 
MAgyARORsZÁgRA
A magyar nép ókori történetét bemutató rendhagyó ki-
állítás nyílt április 17-én a tomory lajos Pedagógiai és 
helytörténeti gyűjtemény kiállítóhelyén. A múzeumsa-
rokban az Ady endre általános iskola tanulói által készí-
tett tablók és kort idéző tárgyak mutatják be, hogyan is 
éltek eleink a honfoglalást követően és a tatárjárás alatt.

– nem volt még példa arra, hogy szakköri anyagot lássunk vendégül 
a Múzeumsarokban, mert ez a hely más típusú kiállításokat szokott 
befogadni. Most azonban, látva az Ady iskolában készült kiállítási 
anyagot, kivételt tettünk, mert úgy éreztük, érdemes azt szélesebb 
közönségnek is megmutatni – mondta Heilauf Zsuzsanna történész-
muzeológus, a helytörténeti gyűjtemény vezetője.

Kucsák László alpolgármester a kiállítást megnyitva kiemelte, 
hogy szükség van az ehhez hasonló, Magyarország történelmi ha-
gyományait, kultúráját felelevenítő, a nemzeti értékeinket megőrző 
kezdeményezésekre.

– nagyon jó, hogy útjára indult ez a program, amelyben azok a 
fiatalok is kibontakoztathatták alkotó tehetségüket, akik esetleg az 
iskolai tanórákon bátortalanabbul teljesítenek.

A kiállítás megnyitása után az iskola diákjai bemutató szakkö-
ri foglalkozást tartottak, amelyen tarsolylemezeket, valamint ókori 
mintára fém ékszereket készítettek.

hincz gyula Kossuth- és munkácsy-díjas festőművész, grafikus alkotásaiból immár 
negyedik alkalommal nyílt kiállítás a Fehéren Feketén galériában. ezúttal az 55 évvel 
ezelőtti ázsiai úti élmények hatására készült képeiben gyönyörködhet a művészetked-
velő közönség, május 7-ig. 

veréczi frick zsuzsa három évig dolgozott a malév történetét feldolgozó könyvön
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József Attilára 
emlékeztek
A vajk-sziget általános iskola diákjai, 
pedagógusok és szülők április 12-én 
verssel, prózával, zenével, dallal ünne-
pelték a magyar költészet napját a Kő-
bányai gyermek- és ifjúsági szabad-
időközpontban. 

A rendezvény az iskola művészeti seregszemlé-
jeként is gazdag múltra tekint vissza. Több mint 
húsz éve indult a Vajk-sziget iskolában a vers- és 
prózamondó verseny, amelynek olyan nagy sike-
re volt, hogy hamar kinőtte az iskola falait, ezért 
rendezik meg évek óta a szabadidőközpontban. 

ertli Mária iskolaigazgató üdvözlő szavai után 
Kucsák László alpolgármester, az intézmény volt 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

– A március a felkészüléssel és a házi selej-
tezők izgalmával telt – mondta Kovács Márta, a 
Vajk-sziget iskola pedagógusa. – Az előző évek-
ben a diákok versenyre keltek egymással a sza-
badidőközpont színpadán. ezen a délutánon nem 
a megmérettetés jegyében, hanem a vers- és pró-
zamondás, az éneklés, zenélés öröméért léptek 
színpadra a gyerekek.  Az iskolánk minden ötö-
dik tanulója a Dohnányi ernő Zeneiskola növen-
déke, az ő szárnypróbálgatásaikat is élvezhettük. 
A kultúrgálán felléptek többek között a kerületi 
népi gyermekjáték- és népdaléneklési versenyen 
arany minősítést szerző diákok, a kerületi komp-
lex tanulmányi verseny megnyitójának szereplői 
is.  

➜ fülep

Versmondók 
fesztiválja
A költészet napján nyugdíjasok számá-
ra rendezett versmondó versenyt a so-
mogyi lászló szociális szolgálat.

− Kívánom önöknek, hogy érezzék nagyon jól 
magukat, és ne felejtsék el, hogy mindenki, aki 
ma itt van, győztes – mondta Bálint Ramóna, a 
somogyi László szociális szolgálat vezetője. − 
Magyarországon 1964 óta ünnepeljük József At-
tila születésnapján a költészet napját, így tisztel-
günk a magyar líra előtt.

A köszöntő szavak A csillagok örök forgása 
néked forog című versmondó fesztiválon hang-
zottak el, amelyet – Tósoki Anikó versmondó-
előadóművész, mentálhigiénikus ötlete alapján 
– nyugdíjasok számára hirdettek meg, most má-
sodik alkalommal. A fesztivál fővédnöke Csomó 
Tamás alpolgármester volt.

➜ K. gy.

Természetből 
fakadó festészet
Ferencz Krisztina festőművész kiállítá-
sa május 10-ig tekinthető meg a rózsa 
művelődési házban. 

– Édesapám rajzolás, festészet iránti szeretete az 
egész életét végig kísérte, s minden lehetőséget 
igyekezett megragadni, hogy művészetét minél 
magasabb szintre emelje – mondta Ferencz Krisz-
tina. – Már gyermekként is csodálattal követtem 
az alkotás folyamatait, ellestem az alaptechni-
kákat, a mozdulatokat, az ábrázolási módokat.  
ezért mi sem volt természetesebb annál, hogy  én 
is egészen korán kezdjek rajzolni, festeni, amit az-
óta is örömmel teszek, főként akril- és olajtech-
nikával, de készítek grafikákat, gobelineket is.  
Krisztina elmesélte, hogy első sikereit iskolai 
rajzok készítésével érte el. Rajztanára szakmai 
tanácsait követte, s az ő biztatására fejlesztette 
a rajztudását. Kacérkodott a gondolattal, hogy a 
művészeti pályát választja, de végül egészségügyi 
tanulmányokat folytatott.

 Ahogy Krisztina festészetében is főként a szí-
nek és a hangulatok dominálnak, úgy egész életé-
re ez jellemző.

 – Én is olyan sokszínű, sokrétű vagyok, 
mint a képeim – vallja. – Mindig megragad 
egy téma, egy érzés, amely hosszas gondola-
ti folyamatként formálódik bennem, páro-
sulva a vizuális képzelőerővel, így a fejemben 
sokszor már készen áll a kép, és csak arra vár, 
hogy a megfelelő pillanatban vászonra fessem.  
Ferencz Krisztina úgy véli, van, akiből az alkotás 
mint önkifejezési mód ösztönösen jön elő, és van, 
aki tanulással, fejlesztéssel jut el a művészetig. 

➜ fülep

Hírek
Buczkó Imre vándorserlege
Szerémy Zoltán, a régi Vígszínház kiváló színészének 
ösztönzésére 1923-ban megalakult a Fehér Hollók 
Baráti Társasága, amely 1926-ban ezüst vándor-
serleget alapított. A serleget azóta minden évben 
más-más művész kapja meg. Az idén a vándorserleg 
Pestszentlőrinc „vendége”, ugyanis munkája elisme-
réséül Buczkó Imre festőművész, grafikus, művészeti 
író kapta meg.  

egészséges életmód 
A közelmúltban egészségnapot szervezett felső 
tagozatos diákjainak a Kondor Béla Általános Iskola.  
A diákok a felelős állattartásról beszélgethettek, to-
vábbá a Katolikus Karitász két előadója életmódtaná-
csokkal látta el őket, a testmozgás népszerűsítésére 
pedig osztályok közötti kosár- és kézilabda-mérkőzé-
sek zajlottak.

kandós képek-színek-
hangulatok 
A magyar költészet napja tiszteletére a Kandó Téri 
Általános Iskola diákjai, pedagógusai és szülők adtak 
műsort április 19-én a városháza dísztermében.  
A tehetséges diákok az ünnepi alkalomra festmé-
nyeket, rajzokat készítettek József Attila Tavasz van! 
Gyönyörű! című költeményéhez, valamint a Tavaszi 
szél vizet áraszt kezdetű népdalhoz. 

Jubilált a krúdy-kör
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör irodalmi estet tartott 
április 19-én a Zila Kávéházban. Bemutatták az 
irodalmi kör megalakulásának 30. évfordulójára meg-
jelentetett Három évtized című antológiát, s az est 
keretében megnyitották a Krúdy a képzőművészetben 
című kiállítást. A tárlat május 15-ig tekinthető meg.

A szem a lélek tükre
tizenharmadik alkalommal mutatkoztak be a középiskolás fotós tehetségek április 
16-án a Kondor Béla Közösségi házban.  

A gyermekkéz csodái 
A Kastélydomb kincsei című kiállítás április 26-ig látható a városháza galériában.  

– A Kastélydombi Általános Iskola az idén ün-
nepli megalapításának 30. évfordulóját – mond-
ta Véghely Tamásné, az iskola igazgatója. – ez az 
apropója annak, hogy tárlatot rendeztünk a Vá-
rosháza galériában. – Mint a gyöngyszemet, úgy 
gyűjtöttük össze azokat az alkotásokat, amelye-
ket méltónak találtunk arra, hogy prezentálják a 
diákok, a pedagógusok és a szülők kreatív alko-
tókedvét.  
A kiállításon többek között a Junior Achievment 
Magyarország (JAM) program keretében és az  
iskolában működő kerámiaszakkörben  készült 
alkotások láthatók, és miután ökoiskoláról van 
szó, egyúttal a régi anyagok felhasználására mu-
tatnak be ötleteket. Többen rácsodálkoztak, hogy 
a pedagógusok PeT-palackokból milyen mutatós 

táskát vagy műanyag kanalakból mennyire kü-
lönleges, divatos lámpaburát készítettek. A tárla-
tot Ódor Katalin, a Pestszentimrei Közösségi Ház 
(PIK) igazgatója nyitotta meg, és Kucsák László 
alpolgármester mondott köszöntőt. 

– A kiállítás reprezentálja az iskolában folyó 
kreatív munkát – hangsúlyozta ódor Katalin. 
– Munkát mondok, de az itt kiállított tárgyakat 
szemlélve inkább örömteli alkotással, vidámság-
gal teli életet kellene mondanom. 

A PIK igazgatónője elmondta, hogy az enteriőr 
színes kavalkádot mutat, nem csupán a szivárvány 
színeinek értelmében, hanem a tárgyak anyagá-
ban, a témaválasztásban, a kreatív technikákban is.  
Az iskola diákjai műsorral működtek közre.

➜ f. e.

A fotóművészeti pályázat díjkiosztó ünnepségét, 
egyben a legkiválóbb alkotásokat bemutató kiál-
lítás megnyitóját a gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Találkozók című programsorozat részeként tartot-
ták meg.
Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház 
igazgatójának üdvözlő szavait követően Kucsák 
László alpolgármester, országgyűlési képviselő 
mondott köszöntőt. – Méltán lehetünk büszkék a 
pályázat sikerére – hangsúlyozta az alpolgármester. 
– A képző- és iparművészeti kategóriába 28 fővá-
rosi és 28 vidéki intézményből 564 alkotó 580 pá-
lyamunkája érkezett.  A fotópályázatra 13 fővárosi 
és 10 vidéki tanintézetből 93 alkotó 380 munkáját 
fogadta a Kondor Béla Közösség Ház.  A három ka-
tegóriába 55 iskola 202 tanulója összesen 860 alko-
tást adott be. 
– soha ennyi diák nem vett részt a pályázaton, mint 
az idén – mondta a zsűri elnöke, Chochol Károly 
fotóművész, a Magyar Alkotóművészek Országos 
egyesületének alelnöke. – ennél is sokkal nagyobb 
öröm az, hogy az alkotások minőségében is óriási 
fejlődés tapasztalható.

A fotóművész szakmai értékelésében elhangzott, 

hogy a fénykép tartalma abban rejlik, hogy lehetővé 
teszi olyan pillanatok tüzetes vizsgálatát, amelyeket 
az idő sodra egyébként elmosna. ezért is képvisel 
összetett értéket, mert ma a jelent, holnap a múltat 
fogja ábrázolni. 

– s ami a képünkre kerül, legyen igaz, és ha le-
het, szép is – mondta.

Az idei fődíjas Putnóczki Fanni miskolci diák 
lett, akinek az Álmodozás, szomorúság, Tenger-
szem című képein a szem kapta a főszerepet.  

– Talán soha senki ilyen szépen nem igazolta 
a tételt, hogy a szem a lélek tükre – mondta a fo-
tóművész.  – Putnóczki Fanni kitűnően választott 
technikát, hogy a mondanivalója még hangsúlyo-
sabb legyen. 

A győztes elárulta, hogy a testvére volt a modell-
je, mert nagyon szép a szeme, ezért gondolta, hogy 
fényképen is megörökíti, s ezzel a képpel pályázik. 

Minden pályázó elismerő oklevelet kapott, a dí-
jakat pedig Chochol Károly és Kucsák László adta 
át. A zsűriben részt vett Ravasz Balázs és Posztós 
Csaba fotográfus. Az ünnepségen az etűd fúvós ze-
nekar tagjai működtek közre. 

➜ fülep erzsébet
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n Hatósági ügyintézés! vállalKozásoK Hatósági ügyintézését 
vállalom: - idegenrendészeti ügyeK, munKavállalás, – 
műKödési engedély, - telePengedély, - éPítésHatósági ügyeK, 
– géPjármű ügyintézés, stB. teljesKörű leBonyolítása. Kiss 
lajos tel.: 06 (30) 271-2213

n Kényelemre vágyiK, vagy Beéri az átlagos szemüvegeKKel? 
garantáltan megszaBadítom minden ProBlémájától, és ezért 
önneK nem Kell felárat fizetnie. szaBó tamás látszerész, üllői 
út 737. 0630-422-8716, tomoPtiKa.Hu

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, 
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173

n Kertészmérnök vállal takarékos kertek kivitelezését, kertfenntartást, gyümölcsfák 
metszését, kaszálást, kerttakarítást. Hívjon bizalommal! Papp Gábor Tel.: 06-70-229-78-21

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. TÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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

n Festés, mázolás, TAPÉTÁZÁS, PVC-lerakás bútormozgatással, garanciával és 
15% kedvezménnyel! Ingyenes felméréssel! Tisztaság, pontosság, antialkoholista szakember! 
Hívjon bizalommal! Tel.: 256-4425, 06.20-9947-726

n laKásfelújítás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő 
munKáK! víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászáróK cseréje. 
családi HázaK átalaKítása, tetőtér BeéPítés. HomloKzati 
Hőszigetelés, Hő HidaK megszüntetése. tervezés! éPületener-
getiKai tanúsítvány! tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

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

n hőszigetelés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reálos áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vízszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdíjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n varrógéP javítás ottHonáBan. tel :283-7282

n redőny  -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek. 
Ingyenes felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most OLCSÓN! 
06-30-401-1029

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállítás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállítással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról 

is elérhető adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi 
területére, azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + 
jutalékos vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, 
amellyel Ön biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony 
nem feltétel. Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett 
tapasztalat előny. Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes 
önéletrajzát és motivációs levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467  

régiségeK
n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, 

könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. 
Telefonegyeztetés szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

meghívó
n A gulner iskola szeretettel meghív minden érdeklődőt a 2013. május 10-én 

16 órakor kezdődő Jubileumi Kiállítás megnyitójára majd az azt követő Gulner Piknikre. 
Várunk régi tanítványokat, szülőket, ismerősöket egy nagyszabású iskolatalálkozóra! További 
információk, évkönyvrendelés: www.gulner.sulinet.hu (tel:291-3170)

KirándUlás
n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja autóbuszos kirándulást szervez 

Gemenc, Szekszárd városokba. 2013.06.01-én! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth 
Lászlóné 294-5993 és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

oKtAtás
n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal mérsékelt áron. 06-30/259-96-78

ingAtlAn

n Kiadó ingatlant KereseK Hosszú távra a KerületBen, vagy a 
XiX. KerületBen. esetleg eladó is szóBa jöHet. t.: 06-20/939-3475

n tóalmáson 250 négyszögöles zártkert 25m2-es faházzal ELADÓ! Ásott kút, villany van. 
Irányár: 1.4 MFt./megegyezés szerint/ Tel.: +36-20-349-0196, 1/295-5766

n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n Budahouse Partners Ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő ügyfélkörének 
kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 06-1-315-3367

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a Helyszínen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n eladó az Alacska lakótelepen egy felújított, 69 nm-es, 2+1 félszobás, 1. emeleti  
panel lakás, tágas ebédlővel, házközponti fűtéssel. Irányár: 11,9 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n Pestszentlőrinc központjában a Napfürdő lakóparkban eladó egy újszerű,  
49 nm-es, 2 szobás, földszinti  tégla lakás, kis elkerített kert résszel  és garázzsal . 
irányár: 12,9 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n A Bókay kertvárosban, Lőrinc  szívében eladó egy 3 szobás, 72 nm-es ház, 
500 nm-es gyönyörűen parkosított, megosztott és leválasztott hátsó telken, garázzsal. 
Irányár: 17,9 MFt.  Tel: 06 30 733-1753

n Pesterzsébeten, csendes kertvárosi környezetben eladó egy 565 nm-es telken lévő, 2 
lakásból álló /80+50 nm/ jelenleg 2 generációs, dupla komfortos családi ház, dupla garázzsal.  
Irányár: 17,9 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n eladó az Újpéteri  telepen egy 2006-ban épült, 72 nm-es, 3+1 félszobás, amerikai 
konyhás ikerház rész, melynek tetőtere beépíthető, 230 nm-es gondozott kerttel, kocsi 
beállóval.  Irányár: 21,5 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n Az Újpéteri telepen, kitűnő közlekedésnél eladó egy kétszintes  80 nm-es, 2+1 
félszobás , cirkó fűtéses családi ház, 280 nm-es telken, 20 nm-es szeparált pihenő terasszal.  
Irányár: 22,9 MFt. Tel:  06 30 733-1753

n A szentlőrinc telep mellett eladó egy 2 generációs, cirkó fűtéses családi ház, 
2 gépkocsi számára garázzsal. Az első lakás 68 nm-es, nappali –étkező- háló- fürdő.  A másik 
lakás 192 nm-es, 2 szintes, duplakomfortos, nappali +3 háló. Irányár: 31,9 MFt.  
Tel: 06 30 733-1753

n eladó a havanna lakótelepen egy 53nm-es , 1+2 félszobás, 6 emeleti , riasztóval 
és reluxával ellátott, panel lakás, műszakilag felújított, egyedi mérős, távfűtéses házban.  
Irányár: 6,6  MFt.Tel: 06 30 931-7174

n A jó levegő garantált! Erzsébet telepen, az erdő aljában eladó egy 100 nm-es, 3 szobás, 
étkezős, jó állapotú családi ház, nagy terasszal, 50 nm-es pincével, garázzsal. 
Irányár: 24,5 MFt.  Tel: 06 30 931-7174

n összeköltözők figyelem! A pestszentlőrinci temető közelében két lakásos, 220 nm-
es felújított, családi ház eladó. A két teljes értékű lakás egymás felett helyezkedik el, 3 ill. 3+1 
félszobásak. Irányár: 28 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n eladó a Wekerle telepen egy 120 nm-es, 4 szobás tetőtér beépítéses, 
duplakomfortos, cirkó fűtéses,  ikerház fele, 303 nm-es telken, fűthető melléképülettel és kocsi 
beállóval. Irányár: 32 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n Pestszentlőrinc kertvárosában, közel az erdőhöz eladó egy 160 m2-es, 4 és 
félszobás, egy emeletes, dupla komfortos, felújított, masszív tégla ház. A D-NY tájolású, 
körbejárható, szigetelt ház egy 452 m2-es, csatornázott telken épült. A ház alagsorában 
garázs, mosókonyha, kazánház és hobbi szoba is helyet kapott, a telken két gépkocsi számára 
alkalmas fedett beálló is kialakításra került. Irányár: 38,5 MFt. Tel:  06 30 931-7174

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

I T T  A  T A V A S Z  N Y I T  A  T E R A S Z !

a Bókay kertBen!
Szeretettel várjuk csendes, hangulatos környezetben, 
ősfás parkban, a játszótér mellett! Látogasson meg 
minket a Majális rendezvényen is! 
Nagytermünkben, illetve nyáron a teraszon baráti 
összejövetelek, születésnapok, céges rendezvények, 
keresztelők, és esküvők lebonyolítását 40-45 főig 
vállaljuk.
   Cím: Bókay Kert, 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. a játszótér mellett

nyItVa tartÁS: Hétfőtől – vasárnapig 7:00-től 21:00-ig
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FOGYÁS?
TerméSzeTeSen!

Egyedülálló, komplex 
módszerrel:

fülakupunktúra, 
biorezonancia, étrend
a XVIII. ker.-ben!

Ilyet máshol nem talál!
Biorezonanciás tavaszi 
méregtelenítés, allergia 

kezelés!
BEMER Pro – kezelések is!

Tel.: 06-20-574-4797

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs )
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda (fűtés nincs)

Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 1. – 20 m² - garázs

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs )
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 17. fsz. 138. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 33. fsz.1. – 20 m² - üveges

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz (fűtés nincs)
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár (fűtés nincs)  
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda (fűtés nincs) 

Tövishát u. 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  
Tövishát u. 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u. 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - olcsó áruk boltja

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat
Üllői út 365. fsz. 2. – 43 m² - szolárium

Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda

Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 

Üllői út 537. fsz. 4. – 12 m² - zenebolt
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla sétány 16. 
szám alatt

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 3.000.-Ft befizetés,  vagy a fenti cím 
alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése 

után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. május 6. 11.00 - 16.00 óra
Pályázati eredmény hirdetése: 

2013. május 15. 14.00 óra 

Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu, www.varosgazda18.hu

2. oldal

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek

bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 3 db gépkocsi beálló – 12 m2  

Abaújvár u 3 – 541 m² - hobby telek
Baross u 1/A. fsz. 6. – 62 m² - iroda

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár (fűtés nincs)

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru

Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt

Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - látványpékség

Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer

Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 7. – 20 m² - kutyakozmetika

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u. 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u. 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u. 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  

Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek
Kond u 29-33 – 100 m² - készétel feldolgozó

Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 
Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat

Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek
Lakatos út 13. fsz. 5-6. – 164 m² - iroda
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda

Margó T. u. 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  
Margó Tivadar u 148. fsz. 2. – 14 m² - raktár
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár

Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  
Nagybecskerek u 30 – italautomata területhasználat

Nagybecskerek u 30. – 181 m² - söröző
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 

Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó

Sallai-Ipacsfa u D/40 – 18 m² - garázs

1. oldal

Moneo Tours 

 
Belföldi és külföldi utak 

kedvező áron! 
 

Részletek: 
www.moneotours.hu 

1204 Bp., Kende Kanuth 
utca 88. 

06-1-630-1161 
info@moneotours.hu 

 

Moneo Tours 
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13helytörténet – civileKPestszentimre már 1933-ban megvásárolta a telket, de az emlékműre 10 évet kellett várni

�Hosszú vajúdás 
után született, 
és hányatott 

sors várt rá. A 20-as 
években, amikor a mai 
Pestszentimre még 
Soroksár mostohafia 
volt, szó sem lehetett 
az itteni hősöknek az 
említéséről sem. Voltak 
persze „civil” próbál-
kozások, amelyek a 
hősök ligetének meg-
valósítására irányultak. 

Pándy tamás   

A kör alakú mai Tímea tér adta 
magát az ún. hősök parkjának. 
ezért a katolikus és református 
cserkészcsapatok, valamint a 
polgári iskola tanulói felosztot-
ták egymás között a teret négy 
cikkelyre. Jegenyékkel ültették 
be az épületek melletti félkör-
íves járdák vonalát. szépen nö-
vekedtek azok a fák, amelyeket 
az ott lakó cserkészgyerekek 
gondoztak, ezért nem mutatott 
valami egységes ligetképet a tér. 
Az emlékműre a gyűjtés is fele-
más módon, lassacskán történt. 

SOKáIG 
áLMODOZTAK
Pestszentimre nagyközség 1933-
ban megvásárolta a mai Címer–
nemes utca sarki telket. Végül 
is erre, a községházával szem-
ben lévő központi területre ál-
modták a hősök emlékhelyét. A 
megvalósítást több változatban 
képzelték el. Például itt szerették 
volna felépíteni a település első 
egészségházát, s ennek falára 
tervezték az emléktálát, az er-
kélyén pedig a trianoni ország-
zászló lengett volna. Az álmo-
dozásból a második világháború 
ébresztette fel a község vezetősé-
gét, szerterepítve az egészségház 
gondolatát. 

A háborúban még lassabban 
gyűltek a pengők és a fillérek, s 
egyre távolibbnak tűnt az első 

világháború helyi áldozatainak 
emlékhelye. 1943-ra azonban 
– községi, járási és megyei tá-
mogatással – elkészült az em-
lékmű. 

A turulmadaras emlékosz-
lopot 1943. május utolsó vasár-
napján – a hősök napján – avat-
ták fel nagyszámú közönség 
előtt. ekkor kapta a terület a 
Hősök tere elnevezést. Mivel túl 
voltunk a doni magyar kataszt-
rófán, a második világháború-
ban addig elesett imrei katonák 
nevei is felkerültek a márvány-
táblára. 

Alig hogy elcsendesültek az 
ünnepség zenekarának taktusai, 
dörgedelmes hangok adták tud-
tul a front megérkezését. 

Az új világban a baloldali if-

jaknak szemet szúrt a turulma-
dár a szélsőjobb eszméket is ma-
gába integráló Turul szövetség 
miatt. Le is verték a szobor tete-
jéről, komoly sérüléseket okoz-
va az emlékműnek. (A műkő 
turul a tér földjében nyert végső 
nyughelyet.) 

A csonka műkő oszlopot a 
Kisgazdapárt vette pártfogásá-
ba, és közadakozás segítségével 
csúcsos végződéssel zárta azt le. 
Az alsó részét „asztallal” vették 
körül, ennek oldalára került a 
félbevágott márványtábla, kü-
lönválasztva a két háború áldo-
zatainak neveit. Az asztalka két 
oldalára mécsestartót, középre 
pedig egy nagyon szép Kos-
suth-címert készített a kőfaragó. 
Az egész emlékmű egy kisebb 

dombra került, körben lépcső-
fokokkal. 1948-ban avatták fel 
nagy virág- és koszorúerdővel. 

GALAMBRA 
CSERéLTéK
1976-ban viszont az asztalra 
csaptak a tanácsi karbantartók. 
Persze nem a kezükkel, hanem 
csákányokkal, pajszerokkal, 
kalapácsokkal estek neki a szo-
bornak, szét is verték, kellett a 
hely a tér közepén a galambos 
emlékműnek. Az avatási ünnep-
ségen a második világháborús 
özvegyek tettleg bántalmazták 
a tanácselnököt az emlékmű 
szétveretéséért. ő ennek hatá-
sára megkerestette a szétszórt 
darabokat, majd a sivatagos ját-

szótér méltatlan helyén újra ösz-
szerakták az emlékoszlopot, de 
az asztalka és a Kossuth-címer 
nélkül. Majd minden tanács-
tagi beszámolón felemlegette a 
lakosság a méltatlan elhelyezés 
tarthatatlanságát, de nem tör-
tént semmi. Az imreiek annyira 
megalázónak érezték szeretteik 
emlékének ilyetén őrzését, hogy 
halottak napján sem vittek virá-
got az emléktáblákhoz.

BáTOR 
LOKáLPATRIóTáK
A széky Társaság jogelődje 
1986-ban különböző fórumokon 
kezdeményezte az első világ-
háborús emlékmű méltó helyre 
helyezését. A Pestimre Történe-

te Bizottság 1988-ban minden 
engedély birtokában megkezd-
hette a teljes felújítást és a pati-
ka melletti parkoló végéhez való 
áthelyezést. Az imreiek össze-
fogásával sikerült eltüntetni a 
csákánynyomokat, újracsiszolni 
az egész obeliszket és a már-
ványtáblákat, s a lépcsőket is 
pótolták-javították. ezt az újabb 
avatást a bizottság – a Hazafias 
népfront engedélyével – márci-
us 15-re tűzte ki. A kerület veze-
tősége a haját tépte, mivel ekkor 
már minden közösségi megmoz-
dulást, összejövetelt tiltottak 
március 15-én. Így aztán nem 
ünnepelhettünk az emlékmű-
nél, csak a gyógyszertár emeleti 
párthelyiségében köszönhettük 
meg a közreműködők önzetlen 
segítségét. eközben minden ér-
kezőről videofelvétel készült, a 
szobor előtt több rendőr és nyo-
mozó élénk érdeklődése mellett.

nAPJAinKBAn
A jelenlegi emlékmű 
2008. november 8-ra 
készült el, Bérczi 
mihályné a fia emlé-
kére, hagyatékából 
finanszírozta a felújí-
tást. 
A széky társaság 
május 26-án vasár-
nap – a nosztalgia-
utazás a XX. századi 
Pestszentimrére című 
egész napos rendez-
vénye keretében – a 
háború óta először a 
hősök napja tiszteleté-
re koszorúzza meg az 
emlékművet.  
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magyar hősök EmlékművE
A turulmadaras emlékoszlopot 1943. május utolsó vasárnapján avatták fel 
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A Rotary egy olyan világszervezet, amelynek tag-
jai készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Te-
vékenységüket a szolgálat öt útja határozza meg: 
a nemzetközi kapcsolatok építése, a barátságok 
elősegítése, a professzionális szakmai munka, a 
jótékony tevékenység és a fiatal nemzedék lehető-
ségeinek szélesítése.ű

MEGBíZHATó TELJESíTMéNy
A tagok arra törekednek, hogy elősegítsék a szer-
vezet sikeres működését, elkötelezik magukat 
klub mellett, és betartják annak etikai alapelveit. 
Részt vesznek a közösségi munkában, s támogat-
ják a rászoruló és hátrányos helyzetű embereket 
mind a saját környezetükben, mind nemzetközi 
összefogás útján. 
Hozzájárulnak a 
nemzetek közöt-
ti békemegtartó 
munkához, s fel-
hívják tagjaik és a 
felcseperedő nem-
zedék figyelmét a 
tolerancia fontos-
ságára.
A Rotary nem se-
gélyszervezet, mert 
civil klubként si-
keresebb és haté-
konyabb munkát képes végezni. A tevékenységét 
átláthatóan, a nyilvánosság bevonásával végzi. 
Érdekesség, hogy míg egy segélyszervezetnél az 
adományok 60 százaléka, egy alapítványnál a 
40 százaléka jut el a rászorulókhoz a felmerülő 
logisztikai és működési költségek miatt, addig a 
rotarysok támogatása 100 százalékban célba ér. 
ez annak köszönhető, hogy a klub a befizetett 

tagdíjakból 100 százalékban fedezi a működési 
költségeit, és az adományok eljuttatásának terheit 
is magára vállalja. e százszázalékos hatékonyság 
révén vált a Rotary Club a világ legnagyobb hu-
manitárius szervezetévé.

A Rotary-tagszervezetek önálló jogi személy-
ként működnek, így minden klub egyedileg dönti 
el, hogy milyen munkatervet követ, mennyi időt 
és energiát fektet egy-egy programba. nemzetkö-
zi szinten többféle diákcsereprogramot működ-
tetnek, egyéves hosszúságútól a pár hónaposig, 
így segítve a fiatalok megismerkedését új kultú-
rákkal. Magyarországon is kiemelt figyelmet kap 
a gift of Life nevű nemzetközi kampány, amely-
nek keretében szívbeteg gyermekek megmentésé-
ért küzdenek.

PáRTFOGáS A KERüLETBEN
A XVIII. kerületi Ferihegy Rotary Club 2007-ben 
alakult, alapítóelnöke Kakucsi Zoltán, jelenlegi el-
nöke Máté Mihály. 

Kakucsi Zoltán 
elmondta, hogy az 
idei évtől szeretné-
nek még aktívab-
ban részt venni a 
kerület életében. 
ez évi programjuk 
egyik fő célja, hogy 
hozzájá r u lja na k 
olyan hátrányos 
helyzetű kerületi 
fiatalok életkez-
déséhez, akiknek 
nem adatott meg 

a családi közeg segítő támogatása. Már felvették 
a kapcsolatot a helyi nevelőotthonok vezetőivel, 
hogy kiválasszák azt a néhány hátrányos helyzetű 
fiatalt, akinek segítséget nyújthatnak a továbbta-
nuláshoz, a szakmai gyakorlathoz, a pályakezdés-
hez. A program során egy rövid életutat követné-
nek végig, elősegítve a biztosabb jövő lehetőségét.

➜ csernai

telt ház előtt, hat kategóriában méret-
ték meg magukat a kerületi alsós diá-
kok a Kondor Béla Közösségi házban. A 
pancsoló kislány című dal és a farsangi 
mondókák visszhangos sikert arattak a 
közönség soraiban.

A versenyt Madárné Gyurján Ildikó, a XVIII. 
Kerületi Pedagógiai Intézet vezetője nyitotta 
meg. elmondta, hogy az idei rendezvény nem 
jöhetett volna létre Lesnyák Mária, a Kondor 
Béla Általános Iskola tanítónőjének lelkiismere-
tes munkája nélkül, aki idejét és energiáját nem 
sajnálva segítette a verseny megszervezését. A 
szakértő zsűri a pedagógiai intézet három mun-
katársából és az iskola egyik tanítónőjéből állt.

A diákok egyénileg és csoportokban is ver-
senybe szálltak a hat különböző kategóriában. 
Láthattunk egy rövid színdarabot a király titok-
zatos betegségéről, szalagok borították a színpa-
dot a ritmikus sportgimnasztikai gyakorlatok 
alatt, és zongorával kísért csellójáték dallamai 
szálltak a teremben. Az örök kedvenc Pancsoló 
kislány éneklését ütemes taps kísérte, míg a far-
sangi, télűző mondókákat félhangosan mormol-
ták a közönség soraiban ülő diákok is. 

A végeredménytől függetlenül minden ifjú 
fellépőt dicséret illet, hiszen – a lámpaláz legap-
róbb jelét sem mutatva – kiválóan szerepeltek a 
kortársaik, szüleik és tanáraik alkotta közönség 
előtt.

➜ cs. m.

május végén lesz 70 esztendeje, hogy felavatták az emlékművet, amelynél most nyugodtabb lehet a megemlékezés 

egy fogaskerék elindulása mozgásba 
lendít, és változást hoz. A fogaskerekek 
összekapcsolódva pedig hatalmas erő-
forrásokat képesek megmozgatni. 

BUDAPesT FeRIHegy 
ROTARy CLUB

sOKAT TUDó 
FIATALOK 
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14 „Mint egy ölelő kar a rózsafüzérrel, úgy veszi körül, s védi a fővárost” egyház

Az oldalt összeállította: róth ferenc

�Kilencedik alka-
lommal rendezik 
meg a Buda-

pestet körülölelő élő 
rózsafüzér zarándok-
latot május 11-én. A 
rózsafüzér-nap során 
kilenc zarándoklat 
lesz egy időben.

A rózsafüzér-zarándoklat gon-
dolata a bécsi Andreas schätzle 
atyától származik, aki először 
2003-ban, az ottani városmisz-
szióra készülve szervezte meg az 
osztrák főváros körüli zarándok-
latsorozatot, amely hagyományt 
teremtett – s nem csak Bécsben 
és Ausztriában. A Budapest kö-
rüli zarándoklatot idén is kilenc 
szakaszban szervezik meg május 
11-én.

 A VéGCéL 
A HAVANNA
Az élő rózsafüzér szakaszai vá-
rosszéli plébániákat, kegyhe-
lyeket, természeti és kulturális 
értékeket érintenek. egy-egy 
szakasz hossza hozzávetőleg 20 
kilométer.

A szomszédos útvonalak az 
öt végponton találkoznak, hogy 
este a hívek közös szentmisén 
vegyenek részt. A zarándoklat 
lehetőséget kínál lelki élmény-
re és elmélyülésre, s a környék 
templomainak felkeresésére, 
megismerésére is.

KERTVáROSI 
UTCáKON 
A kerületünket tehát két szakasz 
érinti. 

A 7. szakaszban a zarándokok 
soroksáron és a pesterzsébeti te-
metőn keresztül érnek a XXIII. 
kerületi Fatimai szűzanya-
templomhoz. Innen földutak ve-
zetnek át Pestszentimrére. A to-
vábbiakban kertvárosi utcákon, 
majd a Halmi-erdőn át vezet az 
út szent Imre-kertvároson és 
szemeretelepen át a 17 kilomé-
teres táv végcéljához, a lőrinci 

szent László-templomhoz. A 
szakasz szervezői: Bernáth Má-
ria, 30-910-0530 és Takács Hen-
rik, 30-475-2404.

A 16 kilométeres 8. szakasz 
Rákoskeresztúrról a Madár-
dombi szent Pál-templom érin-
tésével vezet Rákoshegyig. A 

zarándokok ezt követően a Vá-
rosi-erdőn át jutnak Lőrincre. 
A szakasz szervezői: Urbán Já-
nos, 30-523-7663.

a lElki Elmélyülés, 
az élmény kilométErEi
Zarándoklat a fővárosunkért, a budapestiekért

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A hazánkban élő, a nyelvün-
ket beszélő elöljáró elmondta, 
hogy kopt vallású egyiptomi 
honfitársai nem függetlenít-
hetik magukat az országban 
tapasztalható zavargásoktól.

– Az elmúlt két évben, a 
volt elnök hatalmának meg-
döntése óta, megnőtt a ke-
resztények és a muzulmánok 
közötti összetűzések száma, s 
ennek okaként elsősorban az 

egyiptomi muzulmán társada-
lomban rendszeresen újjáéledő 
konfliktusokat megnevezni. 
Messze van a nyugalom.

Mint április első vasárnap-
ján is, amikor ezrek vettek 

részt a kairói szent Márk-szé-
kesegyházban négy kopt ke-
resztény búcsúztatásán, akik 
az előző napon vesztették éle-
tüket.

– sajnos, a búcsúztatás 
nem úgy ért véget, ahogy az 
illendő lett volna… A bazili-
kából távozókat randalírozók 
támadták meg, s az összecsa-
pásokban egy ember meghalt. 
Az azt megelőző napon egy 
kisvárosban csaptak össze 
muzulmánok és koptok, ott 
is négy halottat gyászoltak a 
honfitársaink. 

A Riad georg által elmon-
dottak után valóban a béke 
szigetén élhetnek azok az 
egyiptomi keresztények, akik 
nálunk zavartalanul gyako-
rolhatják a vallásukat.

– semmi bajunk sincs ne-
künk itt, sőt kiválóan érezzük 
magunkat, miközben igyek-
szünk alkalmazkodni az itte-
ni szokásokhoz, életvitelhez. 
Befogadtak bennünket az or-
szágban is, Lőrincen is.

egyetlen gondot, ha úgy 
tetszik, burkolt kérést említett 
meg az elöljáró.

– sok a gyermek, akiket a 
szüleik elhoznak magukkal a 
templomba, ami persze öröm. 
De tény, hogy a kicsik nem 
tudnak mit csinálni az önök 
katolikus szentmiséinél jóval 
hosszabb szertartások alatt… 
Azt szeretnénk elérni, hogy a 

telkünkön, a templomkertben 
építhessünk egy földszintes, 
mintegy nyolcvan négyzet-
méteres termet, amelyben a 
gyerekek eltölthetik az időt a 
szertartások alatt. Természe-
tesen minden szabályt és épí-
tési előírást betartva képzeljük 
el ezt. Úgy, hogy senkit, sem 
a szomszédokat, sem a közel-
ben élő családokat nem zavar-
nánk.

sZenT 
gyÖRgy
A római hadsereg magas ran-
gú tisztje a kelet-törökorszá-
gi Kappadókiából származott. 
305-ben, diocletianus uralko-
dása alatt szenvedett mártír-
halált. már az v. században úgy 
tisztelték, mint a keresztény 
bátorság jelképét. A görög ka-
tolikus egyház a „katonaszen-
tek” közé sorolja, „vasszent-
nek” nevezi, mivel sok kínt 
szenvedett el. szent györgy 
életéről legendák születtek. 

A legismertebb közülük – a sárkány-
nyal vívott harcáról szóló – csupán a 
XI–XII. században keletkezett. györgy 
a legenda szerint megmentette a király 
halálra váró lányát a sárkány karma-
iból, így a hálás koronás fő minden 
földi jóval elhalmozta őt. györgy elfo-
gadta ezeket, azonban az ajándékokat 
szétosztotta a szegények és nincstele-
nek között, azzal a felkiáltással, hogy 
a király, a családja, valamint a líbiai 
silena város lakosai (ott ölte meg a 
vitéz a sárkányt) keresztelkedjenek 
meg, s vegyék föl a keresztény hitet. 
A „hála” nem késett sokáig, györgyöt 
börtönbe vetették, megkínozták, majd 
kivégezték.

szent györgyre hittérítő szentként 
is emlékezhetünk, akit általában lóval, 
fehér zászlón piros kereszttel, pajzzsal 
és lándzsával, a sárkányt éppen ledöf-
ve ábrázolnak. A bajban segítő 14 szent 
közé tartozik. számos lovagi rend, or-
szág, város, valamint a cserkészek, a 
parasztok, a lovak, illetve a háziállatok 
védőszentje. A művészek, puskamű-
vesek, lovaglók, nyergesek, katonák és 
fegyverkovácsok segítőjükként tisztelik 
szent györgyöt. A paraszti társadalom 
gazdag hagyományokkal rendelkezik 
az ünneppel kapcsolatban – ilyen pél-
dául a szent györgy-napi lovaglás.

a lelki feltöltődést nyújtó zarándoklaton évről évre többen vesznek részt

A hazánkban élő kopt keresztények élete békésebb, nyugodtabb, mint azoké, 
akiknek mostanság erőszakkal kell szembenézniük. erről is kérdeztük riad 
georgot, a lőrinci koptok elöljáróját.

ÚJABB ÉPüLeTeT 
sZeReTnÉneK A KOPTOK
Befogadták őket az országban is, Pestszentlőrincen is

HíRek
kultúrával és 
zenével
Nagy érdeklődéssel kí-
sért programot rendezett 
április 14-én vasárnap a 
pestszentimrei baptista 
gyülekezet a Nemes ut-
cai imaházban. Az Isten 
és fény (Vallomások) 
nevet viselő kulturális 
és zenei est keretében 
festők, grafikusok, vers-
mondók, fotósok, zené-
szek és más művészeti 
ágak képviselői mutatták 
be a tudásukat, folytatva 
ezzel azt a programso-
rozatot, amely az egész 
esztendőt végigkíséri az 
imrei baptistáknál.

AtyáK mondtáK
gödölle márton, a 
pestszentimrei Szent Imre-
templom plébánosa: – A 
plébániánk fontos szerepet 
tölt be ezen a napon. A 
templomban, a templom-
kertben lesz a 7. szakasz 
déli pihenője, az imaóra 
és az ebéd. A zarándokló 
fiatalok gitáros-énekes zenei 
szolgálatot is adnak. A ko-
rábbi tapasztalatok alapján 
a templomunktól megnő a 
zarándokok száma, mert 
nem mindenki gyalogolja 
végig az útvonalat, hanem 
itt csatlakozik a többiek-
hez, innen tart velük a 
Szent László-templomig. 
Ez előtt azonban még a 
szemeretelepi plébániát is 
érinti az utunk. A Halmi-er-
dőn át gyalogolunk arrafelé, 
közben megáldjuk az erdőt, 
a mezőt, s felhangzik majd 
Szent Ferenc Naphimnusza 
is. Az indulás előtt a temp-
lomkertben megvendégeljük 
az idős zarándokokat. étel-
lel, itallal, vagyis befogadjuk 
őket a szeretet jegyében.
Czap zsolt tavaly még 
a szemeretelepi templom 
plébánosaként fogadta a 
zarándokokat (azóta már 
Pesterzsébeten szolgál): 
– Szép emlékeim fűződ-
nek a zarándoklathoz és 
ahhoz, ahogyan a vendé-
geinket fogadtuk. Öröm volt 
látni és hallani a fiatalokat, 
akik gitáros énekekkel is 
dicsérték az Urat. Jókedvű, 
tiszta tekintetű emberek 
látogattak el a plébáni-
ánkra. A Pestszentimre és 
Szemeretelep közötti út, 
benne a Halmi-erdővel, 
tán a legszebb része e 
szakasznak. Tanúságtétel-
nek érzem ezt mai is, mert 
olyan emelkedett volt a 
zarándoklat hangulata. Mint 
egy ölelő kar a rózsafüzér-
rel, úgy veszi körül, s védi a 
fővárost. 

 ÚtvonAlAK
A zarándoklat, amelyből két szakasz a kerületünket is érinti, az alábbi útvonalon halad:
1. szakasz, 8.00: máriabesnyő–gödöllő–Kerepes 
2. szakasz, 7.30: Csillaghegy–Káposztásmegyer–Fót 
3. szakasz, 7.30: Csillaghegy–Pesthidegkút–máriaremete 
4. szakasz, 7.30: Farkasrét–makkosmária–Budaszentlőrinc– máriaremete 
5. szakasz, 7.30: Farkasrét–gazdagrét–Kelenvölgy–Budatétény–nagytétény 
6. szakasz, 7.30: soroksár–Csepel–nagytétény
7. szakasz, 7.30: soroksár–Pestszentimre–Pestszentlőrinc, havanna- lakótelep 
8. szakasz, 9.00: rákoskeresztúr–rákoshegy–Pestszentlőrinc, havanna- lakótelep 
9. szakasz, 9.00: rákoskeresztúr–rákosliget–Cinkota–Kerepes.
A 19 órAKor Kezdődő szentmiséKet A KövetKező AtyáK CeleBrálJáK: 
Máriaremetén Erdő Péter bíboros, Fóton Beer Miklós püspök, Nagytétényben Udvardy 
György püspök, a Havanna-lakótelepen Varga Lajos püspök, Kerepesen Paskai László 
bíboros mutat be szentmisét. 



 A szABályoK 
KötelezőK
Csomó tamás 
alpolgármestert is 
megkérdeztük a 
koptok építkezési 
szándékáról.
– vannak áthág-
hatatlan, kötelező 
szabályok. A je-
len állás szerint a 
kopt keresztények 
nem bővíthetik 
tovább a telkük 
beépítettségét, 
mert már most is a 
„határon” járnak. 
A beépítés mérté-
ke már elérte, tán 
meg is haladta az 
engedélyezettet.





Városkép p 2013. április 24. XXII. évfolyam 7. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15ProgramajánlóA Magyar Honvédség is bekapcsolódik a Vasvári Pál Toborzófesztivál programjába

Az árusítás ingyenes, előzetes regisztráció szükséges!

Asztalfoglalás és információ:

Újvári Jutka, Biztosítási Iroda 1188 Nemes utca 1. 

Telefon: 1-291-0389

A magyar honvédség is bekapcsolódik június 8-án szombaton a vasvári Pál tobor-
zófesztivál programjába.

− A huszonéves Vasvári Pál a 48-as szabadságharc különösen érdekes alakja volt. nem volt katona, 
mindössze egy Kossuthtól kapott menlevéllel rendelkezett, amely feljogosította irreguláris sereg tobor-
zására. ő pedig elindult ezen az úton, saját csapatával vett részt a küzdelmekben. ez a civil lelkesedés 
példaadó lehet mindannyiunk és főleg a fiatalok számára, akiknek a honvédség ma is sok vonzó dolgot 
kínál. Hivatást, életpályát, közösséget, és még a hazaszeretet kifejezésére is alkalmas – magyarázta Tóth 
Kálmán, a fesztivált szervező Vasvári Pál Polgári egyesület elnöke.

A társaság tavaly rendezte meg először az eseményt a Pestszentimrei sportkastély mellett a Vasvá-
ri-kultuszt régebb óta ápoló Körösfő testvérváros segítségével. A huszárok bemutatkozása, a korabeli 
viseletek felvonultatása, a számos kulturális és gasztronómiai program sikert aratott.

− A 48-as hangulat megteremtése idén is fontos cél. A huszárok nagyobb számban vonulnak fel idén, 
s csatlakozik hozzájuk egy gyalogos egység is, amely csatajelenetet mutat be – mondta Tóth Kálmán. 
– Ugyanakkor az idei programban nagyobb szerepet kap a honvédség. Hende Csaba honvédelmi mi-
niszternek elnyerte a tetszését az ötlet, ezért komoly segítséget kapunk. Lesz egy kiállítás, ahol az 1848-
as, az első és második világháborús, valamint a mai magyar hadsereget mutatjuk be. Felállítunk egy 
toborzósátrat, amelyben a modern honvédség mutatkozik be, és biztosan sikere lesz a gulyáságyúnak, 
amely üzemel is majd a fesztivál idején.

➜ Kerékgyártó györgy

gyErE tE is 
katonának!
Katonai készültség lesz a Vasvári-fesztiválon

hirdetés

A CsALÁDDÁ 
VÁLÁs ünnePe
tizennégy évvel ezelőtt jutott eszébe először néhány 
civilnek, hogy fontos és hasznos dolog a szülés előtt 
álló kismamákat, a babát váró családokat széles-
körűen tájékoztatni arról, milyen örömteli, egyszer-
smind komoly feladat előtt állnak. 

A kitűzött cél világos és logikus volt: segíteni abban, hogy a kis-
mamával a szülés ne csak megtörténjen, hanem valóban külön-
leges eseménynek számítson az életében. Az ilyen célok elérésére 
egy kampány a legalkalmasabb, amely akár az egész országban 
meg tudja szólítani az érintetteket.

Így jött létre a születés hete című programsorozat, amelyet 
évente egyszer rendeznek meg országszerte civilek, intézmények 
és önkéntesen dolgozó szakértők részvételével. A kezdeménye-
zéshez már az első időkben csatlakozott a XVIII. kerület is.

Az idei születés hetét május 4. és 12. között tartják – a szoká-
soknak megfelelően a kerületünkben is több helyszínen. A meg-
hívott szakemberek (nem szorosan a születéshez kapcsolódóan) 
olyan fontos témákban is tájékoztatják az érdeklődőket, mint a 
diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia, hogy miképpen lehet kezelni 
a hisztit, hogy milyen pszichológiai hatásai vannak a különböző 
meséknek, hogy miképpen válhat le egymásról szülő és gyerek a 
kisiskoláskor kezdetén, hogy milyen hatással van a média a gyer-
mekekre, és hogyan dolgozzák fel a gyászt a kicsik. A gyakorlati 
foglalkozások között babaangol, ringató, mondókázás szerepel, a 
kiegészítő programok között pedig babaruha-börze, filmvetítés 
és kiállítás is lesz.

➜ (kegy)

 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozícióba keres munkatársakat: 

 
MÉLYÉPÍTÉSI GÉPKEZELŐ MUNKATÁRS 

Útfenntartó szakmunkás végzettséggel (de legalább gyakorlattal), nehézgépkezelői 
igazolvánnyal (rakodó-kotró, gréder) és B típusú vezetői engedéllyel rendelkező 

munkatársakat keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, hasonló munkakörben szerzett 
több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz és gyors munkavégzés alapfeltétel. 

Kisgépkezelői igazolvány (padkahenger, lapvibrátor, kézi döngölő), C és E típusú jogosítvány 
előny, de nem feltétel. 

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Mélyépítési gépkezelő”! 
 

EMELŐGÉP - KEZELŐ MUNKATÁRS 
Emelőgép - kezelő (kivéve targonca) végzettséggel és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársat keresünk kosaras autó vezetésére. Motorfűrész-kezelő végzettség előny, de nem 

feltétel. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Emelőgép - kezelő”! 

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ MUNKATÁRS 
Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó vagy Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 
OKJ-s végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk rézsűkaszáló géppel történő feladatok 

ellátására. Szakirányú tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.  
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Mezőgazdasági gépüzemeltető”! 

 
 

Jelentkezés módja: 
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: allas@varosgazda18.hu 
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

1181 Budapest, Üllői út 423. 
 

 
 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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16 Programajánló Előbb Pestszentimrén, majd a Bókay-kertben lesz fesztivál

�Másodszor 
hívja táncba 
az utcazene 

a kerületben élőket. 
Pestszentimre 
egyedi fesztiválja az 
idilli majális képé-
ben megmutatja 
a szabad zenélés 
örömét.

Beköszöntött a jó idő, s az első 
szabadtéri mulatsággal ebben az 
évben sem kell megvárni a ma-
jálist. A kerületi önkormányzat 
és az együtt Pestszentimréért 
egyesület támogatásával idén is 
szárnyra kap az utcán a zene. 
Április 27-én szombaton máso-
dik alkalommal rendezik meg 
az utcazene- és főzőfesztivált 
Imrén. A rendezvénynek a Vas-
út park ad otthont, amely a vá-
rosrész központjában, a nemes 
utca és a Vasút utca találkozá-
sánál található. ezen a délutá-
non 15 órától 23 óráig amatőr 
és profi zenészek szórakoztatják 
majd a közönséget, figyelembe 
véve a környéken élők zajtűrésé-
nek határait.

A rendezvény ötletét a másfél 
évtizedes múltra visszatekintő 
zamárdi utcazene-fesztivál adta, 
amelynek példáját azóta számos 
nagyváros követte. A program 
védnöke Lévai István Zoltán 
alpolgármester, az esemény fő-
szervezője Perge László, akinek 
Perge Blues Band nevű együtte-
se az esti órákban lép fel.

Kora délutántól késő estig ke-
rületi amatőr és profi zenészek 
mutatják meg, milyen színes 
a helyi zenei paletta. A műsor 

elején az akusztikus, hangszeres 
dallamoké lesz a főszerep. Ké-
sőbb ismerős táncdalok csendül-
nek fel, és egy operetténekes is 
megcsillogtatja tudását. Az esti 
órákban dzsessz, blues, majd 
rockzene uralja a színpadot. 
Fellép többek között a Pestimrei 
Helyszínelők és a Bitangok nevű 
rockzenekar. Különleges ven-
dégként a Kanári-szigetekről 
érkezik egy fiatalember, aki tes-
tet-lelket magával ragadó latin 
hangulatot varázsol majd.

Az imreiek nem egyszerű-
en az utcazenelés hagyományát 
próbálják megteremteni, hanem 
gasztronómiai különlegességek-
kel is fűszerezik a rendezvényt. 
A főzőverseny alatt bográcsok-
ban rotyognak az ételek, az ön-
kormányzat üstjéből pedig min-
den rászorulót vendégül látnak. 
A finom falatok mellé házi bor 
dukál. A borkóstolón mindenki 
bemutathatja saját házi borát, a 
minőségről értő zsűri mond vé-
leményt. A látogatókat kirako-
dóvásár, a gyerekeket ugrálóvár 
és a majális más elmaradhatat-
lan kellékei várják.

Az idei rendezvény lehető-
séget nyújt a kerületi vállal-
kozások bemutatkozására is. 
A helyszínen 4-6 sátorban és 
asztaloknál kínálnak helyet a 
szakembereknek és az üzletek-
nek. Így a cégek egymással és 
a látogatókkal is személyesen 
ismerkedhetnek meg. Lehet ér-
deklődni, kérdéseket feltenni, 
és akár üzletek is köttethetnek. 
A bemutatkozó vállalkozók pe-
dig igazi specialisták, legyen szó 
napkollektorról, passzívházról 
vagy akár esküvői fehér galam-
bok röptetéséről.

hangok, 
ízEk, üzlEtEk
II. Utcazene- és főzőfesztivál Pestszentimrén

gépgyári 
nosztalgia
ötödik alkalommal lesz hofherr-dutra majális a gesz-
tenyefák alatt. idén is mezőgazdasági gépek, trakto-
rok és oldtimerek várják az érdeklődőket az Új tün-
dérkertben.

A nagy múltú Hofherr-schrantz-Clayton-shuttleworth Magyar 
gépgyári Művek Rt. kispesti gyárát 1948-ban államosították, 
majd 1950-ben Vörös Csillag Traktorgyár néven indult benne 
újra a termelés. A gyár fennállásának 1948-tól 1975-ig tartó idő-
szakát Dutra-korszak néven őrzi a mezőgépipar-történelem. A 
Dutra traktorok saját korukban korszerű szerkezetű és modern 
fejlesztésű traktorok voltak. ennek a korszaknak állít emléket 
évről évre a Dutra Baráti Kör a munka ünnepén.

A rendezvénynek a Hofherr-család villája ad otthont, amely-
ben napjainkban az Új Tündérkert Étterem nosztalgia Cukrász-
da és Kávéház üzemel. A veterán traktorok immár hagyománnyá 
vált interaktív majálisán az érdeklődők kívülről-belülről szem-
ügyre vehetik a járműveket, s néhányat akár működés közben is 
megcsodálhatnak.

A 10 órakor kezdődő program a legjobb választás lehet min-
denkinek, aki többre vágyik, mint egy hagyományos majális, de 
a tradicionális elemeket sem hagyná ki. A hatalmas gépek elbű-
völik a legkisebbeket, és a részletekig érdeklik az idősebb kor-
osztályt. A hölgyek ezalatt nézelődhetnek, és megkóstolhatják a 
helyi termelők portékáit. Mindezen túl arcfestés, kisállat-simo-
gató és kézműves foglalkozások várják a kicsiket és a nagyokat. 
A kimerítő élmények után pedig az egész család együtt ebédel-
het a hűs árnyékot nyújtó gesztenyefák alatt.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

ahogy tavaly, úgy idén is több amatőr együttes is lehetőséghez jut az utcazene-fesztiválon 

 

Programok 10:00-22:00-ig!
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17ProgramajánlóÜnnepeljünk együtt a tánc világnapján!

Programok tánc mindEn 
mEnnyiségbEn!

A tánc világnapja fesztiválnak, amelyet a Pro Urbe- és 
Budapestért díjas tébláb táncművészeti Alapítvány 
és a többszörös világbajnok, Pro Urbe-díjas Botafogo 
táncegyüttes közösen szervez, április 27-én (szomba-
ton) 14 órától a Kondor Béla Közösségi ház ad otthont

A rendezvény célja az, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimrén mű-
ködő, tánccal foglalkozó művészeti csoportosulások – műfaji meg-
kötések nélkül – bemutatkozási lehetőséget kapjanak, és betekintést 
nyerjenek egymás műhelymunkájába. A csoportok 0,5–1 órán át 
taníthatnak a saját táncanyagukból a fesztivál résztvevőinek, illetve 
a táncolni vágyó érdeklődőknek. A programot este gálaműsor zár-
ja, amelyben néhány markáns produkció összegzi a nap folyamán 
látottakat.

ezúton kérjük azokat a kerületi művészeti csoportokat, ame-
lyek tánccal, mozgással foglalkoznak, és szeretnének részt venni a 
rendezvényen, hogy jelentkezzenek a kisagi01@gmail.com e-ma-
il címen. A rendezvényen való részvétel ingyenes, a programot 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és 
sport Közalapítványa támogatja.

nyári 
rózsatáborok

Kézműves napközis tábor. időpont: június 24–28. ne-
mezelés, bábkészítés, dekupázs, gyöngyfűzés és kirán-
dulás. részvételi díj: 12 500 Ft/fő, amely tartalmazza 
a reggelit, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát, a fog-
lalkozások költségét, valamint a 7.30-tól 17 óráig tartó 
gyermekfelügyeletet.

Tánctábor. Időpont: július 15–19. Zenés és táncos foglalkozások 
Alexa Christian vezetésével. Részvételi díj: 25 000 Ft/fő, amely tar-
talmazza a reggelit, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát, a foglalko-
zások költségét, valamint a 7.30-tól 18 óráig tartó gyermekfelügye-
letet.

őrségi hagyományőrző tábor szaknyéron. Időpont: július 22–27. 
Ízelítő a programokból: néptánc és népi gyermekjátékok, kézmű-
ves foglalkozások, kirándulás az őrségi nemzeti Parkban, fürdés a 
Vadása-tóban. sportolási lehetőségek – foci, röplabda, sakk. Részvé-
teli díj: 25 000 Ft/fő. 

Kreatív művészeti tábor. Időpont: augusztus 5–9. Játékos sze-
mélyiségfejlesztő dráma- és kézműves foglalkozások a Rózsa Mű-
velődési Házban és a környékén. Részvételi díj: 16 500 Ft/fő, amely 
tartalmazza a reggelit, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát, a fog-
lalkozások költségét, valamint a 7.30-tól 17 óráig tartó gyermekfel-
ügyeletet.

A táborok részleteiről a Rózsa Művelődési Ház elérhetőségein 
(290-9498, 291-2896, www.rozsamh.hu) lehet további információ-
kat kérni.

vár a hortobágy
Közvetlenül a nyári szünet elején, június 17–21. között hortobágyi 
táborozást szervezünk. A táborban rendkívül sokszínű programok 
várnak a jelentkezőkre. Megismerhetik Magyarország első nem-
zeti parkjának madárvilágát, betekintést nyerhetnek a fotózás, a 
hangszerkészítés, a néptánc és a kézművesség rejtelmeibe.
Tarts velünk a kelet-európai sztyeppék legnyugatibb bástyájának 
számító Hortobágyra, kezdd velünk a nyári vakációdat!

A tábor részvételi díja 20 000 Ft/fő. Jelentkezés és bővebb felvi-
lágosítás a Kondor Béla Közösségi Ház elérhetőségein (291-6564, 
kondorkh@kondorkh.hu).

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 27. 15 óra: Életmód 
klub. A belépés díjtalan.
Április 28. 11 óra: Vuk – a 
Fogi Színház gyermekműsora. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Május 3-án és 10-én 
17–18.30 között hennafestő 
tanfolyamot szervezünk 
kezdőknek kiscsoportos 
foglalkozás keretében. Az 
intenzív, 1,5 órás foglalkozáson 
a résztvevők elsajátíthatják a 
hennafestés művészetének 
alapjait, megismerkedhetnek 
a henna történetével, az 
egyes kultúrákban betöltött 
szerepével, a különböző 
stílusokkal, motívumokkal, 
és betekintést nyerhetnek a 
hennapaszta készítésének 
titkos receptjeibe. Részvételi 
díj: 6500 Ft/2 alkalom.
Más-Kép-Mű-Hely – Játékos 
önismereti foglalkozás 
felnőtteknek szombatonként 
10–12 óráig. Első alkalom: 
május 2., részvételi díj: 
7000 Ft/6 alkalom. Várunk 
mindenkit, aki szereti a 
jó társaságot, esetleg 
félénkséggel, gátlásokkal 
küzd, gyakran szorong, 
vagy lehangolt, szívesen 
beszélgetne, de nincs kivel…
Május 11. 11 óra: A tavasz 
virágai – Tóth Ila amatőr festő 
kiállításának megnyitója. A 
belépés díjtalan.

4seAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Szülinap a síiskolában: 
Nincs hol megtartani gyermeke 
szülinapját? Szeretné, ha 
profi szórakoztatásban 
részesülnének a gyerekek? 
A 4seasons Síiskola erre is 
lehetőséget ad. Szülinapok 
hófánkozással, Moha bácsival, 
igény szerint sízéssel. Időpont-
egyeztetés a 06-30-575-
3262-es számon Gerencsér 
Ritával. Részletek a honlapon a 
„szolgáltatásaink” menüben.
Síiskolánkban a csoportokat 
(gyermek és felnőtt) életkor 
és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Oktatóink a 
sítanfolyamokon maximum 10 
tanítvánnyal foglalkoznak (a 
kezdő csoportokban 2 oktató 
van). Az edzések hétköznap 
délutánonként és hétvégén 
vannak. A tanfolyamok 10 
héten keresztül folyamatosan 
tartanak.
Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig.
További információ az 
elérhetőségeinken kapható.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 27–28. 10 óra: Rock 
and roll verseny
Május 4. 9 óra: Bolhapiac 
az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület szervezésében
Május 5. 10 óra: Zoltán Erika 
táncverseny
Május 11. 8 óra: Mozgásvarázs 
– ovis olimpiai vetélkedő
Május 12. 8 óra: az Omega 
Pünkösdi Gyülekezet 
istentisztelete

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Április 27. 10 óra: IFMD 
Hungarian Open – nyílt amatőr, 
modern táncverseny a Modern 
Tánccsoportok Magyarországi 
Szövetsége szervezésében
Április 28. 8 óra: 
Pestszentimrei SK–Rufusz SE 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 28. 16 óra: FTC-PLER–
Szentendre NB I/B-s bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Május 5. 9 óra: a SZAC 
korfball-csapatainak bajnoki 
mérkőzései

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 25. 17 óra: A vasszöget 
is megemésztjük? – Dr. Tóth 
Gábor okleveles élelmiszer-ipari 
mérnök és táplálkozáskutató 
előadása. Tervezett témák: A 
gyomor- és epebetegségek 
megelőzése és étrendi 
terápiája. Refluxbetegség, 
gyomor- és nyombélfekély, 
gyomorhurut, helicobacter-
fertőzés, savtúltengés, 
savhiány, az epekőbetegség 
okai, terápiája.
Május 10. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub – lovacska
Május 11. 11 óra: Társasjáték 
klub
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Április 25. 14 óra: Horgolás
Április 26. 17 óra: Bábszínház
Május hónapban Takács Zsóka 
tűzzománc-kiállítása látható a 
könyvtárban.

gAlériA 18
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
Május 14. 17 óra: a Szalinkáné 
Kiss Lenke Erdélyről készült 
olajfestményeit bemutató 
kiállítás megnyitója

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 25. 10 óra: PODO-HÍD 
fesztivál
Április 26. 10 óra: Hamupipőke 
– mesejáték a Tihanyi 
Vándorszínpad előadásában 
Április 27. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Április 27. 14 óra: Táncfesztivál 
a Tébláb Művészeti Iskola és a 
Botafogo Táncegyüttes közös 
szervezésében
Április 28. 10 óra: Ékszer- és 
gyöngykiállítás. Vásárlási 
lehetőség!
Május 3. 10 óra: 
Esélyegyenlőségi nap a 
Csibész Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezésében
Május 4. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Május 4. 16 óra: Mulassunk 
együtt – zenés, táncos, műsoros 
délután a Marsai Dalkör 
közreműködésével
Május 5. 10 óra: Bohócparádé – 
a Dittmár artistacsalád műsora 
gyerekeknek
Május 5. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 7. 17 óra: az Altató címmel 
meghirdetett foltvarró pályázatra 
beérkezett alkotások kiállítása
Május 8. 9 óra: Meselovagok 
tanulmányi verseny a Wesley 
Kincsei iskola szervezésében
Május 8. 18.45: Zumba Nikivel
Május 9. 14 óra: Fehér asztalnál 
– NYÉVE-összejövetel
Május 10. 18 óra: Kabarétól 
kabaréig – az Otthon Theatrum 
előadásának nyilvános főpróbája. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Május 11. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Május 11. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Május 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub

városházA díszterem
városház utca 16.

Április 28. 17 óra: Tavaszi 
(be)zsongás – koncert a 
ClubNetCet szervezésében
Május 12. 17 óra: Tóth 
Róbert Károly zongoraművész 
koncertje

Út gAlériA AlKotóház
madách imre utca 49.
Meseillusztrációk – Bódi Kati 
képzőművész kiállítása

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
A pusztától a parkvárosig 
címmel állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület 
története.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. Kerületi 
iskolai csoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások a 
kiállítótermekben előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY 
telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
2013-as helytörténeti 
naptárunk kinyomtatható, A4-
es formátumban letölthető a 
honlapunkról! 
Párhuzamos életrajzok – 20 
portré településünk múltjából 
címmel vándorkiállítást 
állítottunk össze, amely a 
kerület egyes iskoláiban lesz 
látható 2-2 hétig. Áprilisban a 
Piros iskolában tekinthető meg. 
A 20 kerületi híres 
emberhez interaktív képes 
térképalkalmazást készítettünk, 
amelyen a hírességekhez 
kapcsolódó elnevezéseket, 
épületeket, szobrokat talál az 
érdeklődő. Az alkalmazás a 
honlapunkon érhető el.
Nyitva tartás: hétfőtől 
csütörtökig 9 és 15 óra, 
pénteken 9 és 14 óra között. 
Iskolai szünetek idején a 
bejárati ajtó zárva lehet, ezért 
ebben az időben előzetes 
bejelentkezést kérünk.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Május 1-jén a Tündérkert 
Étterembe, május 11–12-én 
– a Múzeumok majálisán – a 
Nemzeti Múzeum kertjébe 
várjuk az érdeklődőket 
szabadtéri programjainkra. 
Ezeken a napokon a 
Múzeumsarok kiállítóterem 
zárva lesz.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetéssel.
A Tomory-teremben az 
Ady Endre Általános Iskola 
történelem szakkörének 
munkái tekinthetők meg 
„Időutazás a középkori 
Magyarországra – múltunk 
emlékei” címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év 
emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből.
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
A Múzeumsarok kiállítóterem 
nyitva tartása: keddtől 
szombatig 14 és 18 óra között. 
A szabadtéri programok 
napjain a kiállítóterem zárva 
tart.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.): 
Április 25. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub. A foglalkozáson 
való részvétel díja 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. 
Előzetes jelentkezést kérünk.
Április 30. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub. A foglalkozáson 
való részvétel díja 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. 
Előzetes jelentkezést kérünk.
Május 7. 17 óra: Feng shui 
Halász Alexandrával
Május 8. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub. A foglalkozáson 
való részvétel díja 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. 
Előzetes jelentkezést kérünk.
Kastélydombi Iskola (Nemes 
utca 56–60.): 
Május 4. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub
Bővebb információ 
programjainkról, programjaink 
helyszíneiről telefonon (291-
9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen 
kérhető az Imre-Pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.).

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10–19 óráig, szombaton 9–12 
óráig a PIK Ház felújítása alatt 
a fenti címen!
Május 4. 10 óra: Anyák napja 
alkalmából kreatív kézműves 
klub gyermekeknek 
Május 13-án KRESZ-
tanfolyamot indítunk. 
Jelentkezni az Imre-Pont 
elérhetőségein lehet.
Tervezett nyári táborok: 
képzőművész tábor, kreatív 
kézműves tábor, helytörténeti 
tábor. A táborokról érdeklődni, 
valamint előzetesen 
jelentkezni a PIK-ház és az 
Imre-Pont elérhetőségein 
lehet.
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.
Barangoló klub kéthetente 
pénteken. Jelentkezés és 
bővebb információ: Reiman 
Katalin, 06-30-350-3266.
Hétfőnként 13–18 óráig 
családsegítő szolgálat, 
szerdánként 15–17 óráig 
fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
csütörtökön 17 órától 
kézimunka szakkör, hétfő–
szerda–péntek 17 órától 
KRESZ-tanfolyam.

PolgároK házA
üllői út 517.

Május 5-én Az angyali Audrey 
Hepburn című amerikai 
életrajzi filmet mutatják be a 
Madách Filmklubban. A vetítés 
vasárnap 16 órakor kezdődik.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. A jogi 
tanácsadás szünetel.

téglAgyári megálló
üllői út 453.

Telefon: 950-0427, 06-20-
576-9655
Április 26.: Karaoke-est
Május 10.: Vörös István-
koncert
Május 11.: Salsa-est
A rendezvények kezdési 
időpontjáról és a belépőjegyek 
áráról a Téglagyári Megálló 
elérhetőségein lehet 
érdeklődni.
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Az a telefonbeszélgetés sokáig 
az ember fejében marad…

A verseny előtti napon, már-
cius 14-én hívtam a verseny fő-
szervezőjét, az önkormányzat 
sportfelelősét, Baumann Gizel-
lát, hogy „most mi lesz”.

Az egykori válogatott atléta, 
mintha sífutóversenyt szervezne 
a csapatával, azt mondta: „Ha 
nincs más megoldás, szólok a 
hókotróknak, ők talán tudnak 
segíteni.”

nem tudtak, mert olyan ha-
vazás volt másnap, hogy annak 
a síelők örülhettek volna – de-
cemberben. 
Ám a tolsztoji bölcselet, misze-
rint „Aki várni tud, annak min-
den a maga idejében érkezik…”, 
ezúttal is igaznak bizonyult, s 
április 13-án már rügyet bontó 
tavasz fogadta a futókat, akik-
nek bizonyára már nem csupán 
a teste kívánta a futást, hanem 
a lelke is. Ahogyan azt a futó-
versenyek idei rajtjáról meg-
kérdezett középkorú férfiember 
mondta: „Futószerelem ez, s 
nem futó szerelem. Érezzük ezt, 
mert február végén már nem 

bírunk magunkkal, tudjuk, jön-
nek a versenyek.”

A 8. alkalommal megrende-
zett Imre–Lőrinc futóverseny 
pontosan egy tucat utcát, illetve 
teret érintett. A verseny főfuta-
mát teljesítőknek ennyi helyen 
kellett végigfutniuk, hogy meg-
érkezzenek a sportkastély mel-
letti célba.

De várjunk még ezzel, hiszen 
a 8000 méteres táv rajtja előtt 
történt egy s más…

Az például, hogy számtalan 
kerületi iskola mozdult a ver-
senyre. A tanulók, a miniktől 
kezdve a gyermek korosztály-
okon át a serdülőkig, csak fu-
tottak, futottak, s nem kellett 
túl éles szem annak megállapí-
tásához, hogy halálra ítélték a 
telet…

AZ IS NyERT, 
AKI NEM AKART
És az élet nem csupán a start-
hely körül volt élénk, hanem a 
kastély másik oldalán, a színpa-
don is. A szervezők, a kerületi 
önkormányzat és a Lőrinc 2000 

se kis túlzással annak is adott 
ajándékot, aki nem akarta. Te-
niszbérletek találtak gazdára, s 
az sem volt gond, ha a nyertes 
szám tulajdonosa esetleg nem 
állt éppen a színpad közelében: 
a tombolája és ezáltal az esélye 
átkerült a következő húzás ka-
lapjába.

Lévai István Zoltán alpol-
gármester és Banyár László, 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
húzta ki a nyertesek nevét.

– Ma már örülhetünk, hogy 
márciusban el kellett halasztani 
a versenyt. Akkor nem tudtunk 
volna ennyi embert megmozgat-
ni, s lehet, hogy tényleg sílécet 
kellett volna kötni. Most min-
den tökéletes, és nem tévedek, 
ha azt mondom, hogy a sporto-
lás, az egészséges életmód iránti 
vágy ugyanúgy él a fiatalokban, 
a futókban, mint tavaly. nem 
tudom, hányan voltak akkor, de 
úgy érzékelem, most vagyunk 
többen – mondta az alpolgár-
mester.

JÖTTEK A PROFIK
eszes János, a 2000 se elnöke 
le sem tagadhatta volna, hogy 
rövid volt az éjszakája. Az volt, 
mert péntekről szombatra vir-
radóan ért haza, hogy reggel 
hétkor már újra a tetthelyen le-
gyen.

– Ki lehet bírni, hogy egy-
szer-egyszer csak néhány órát 
alszik az ember… Tudni kell, 
hogy a verseny megszervezé-
séhez legalább kétszáz ember 
munkája és szorgalma kellett, s 
ha ők nem fáradtak el, és itt tud-
tak lenni korán reggel, akkor én 
is – mondta az elnök.

Az imrei és a lőrinci szerve-
zők meg a rendőrség és a pol-

gárőrség mellett ott voltak a 
sportkastélyban a profik is. A 
Magyar Atlétikai szövetség már 
vébét és eb-t is rendezett, ver-
senybíróinak köszönhetően így 
aztán Rolex-pontossággal indul-
tak a futamok, hogy a legvégén, 
a 8 kilométeres távon se legyen 
késés.

MINDENT VITT
A főfutamról sejteni lehetett, 
hogy nem csupán amatőrök 
alkotják a mezőnyt. Már csak 
azért sem, mert a győzelemért 
pénz járt, 60 ezer forint.

Amikor a rajtoltatás előtt 
feltűnt két színes bőrű fiatalem-
ber is (Kenya feliratú mezben), 
gondolni lehetett, hogy nem 
magyar ember költheti majd el a 
győzelemért járó forintokat.

24 perccel és 19 másodperc-
cel később aztán kiderült: nem 
tévedtünk: Julius Lagat lett a 
győztes, ő „vitt mindent”, a 
honfitársát előzve meg.

A szűkszavú fiatalember csak 
annyit mondott, hogy először 
jár Magyarországon, hogy örül 
a győzelmének, hogy jó volt az 
időjárás, hogy nem volt erős a 
szél, és hogy a pénzzel a család-
ját segíti.

Igaz, a pénzt elvitte a magya-
rok elől, de ez láthatóan senkit 
sem zavart különösebben. nem, 
mert nekünk meg itt maradt 
a rügyeket kifakasztó, a (futó)
energiákat és a sportos szíveket 
megmozgató tavasz…

  
„A sportolás, az 
egészséges életmód 
iránti vágy ugyanúgy él 
a fiatalokban, a futók-
ban, mint tavaly.”


 

ezernél is többen álltak rajthoz az áprilisi imre–lőrinc versenyen

legyőztéK a telet

– Hét szakosztálya van az 
egyesületüknek. Gondolom, 
nem tesz különbséget közöttük, 
mindegyik kedves a szívének. 
Mégis megkérdem: nem része-
sül némi előnyben az atlétika?

– előnyben nem, de va-
lóban közel áll hozzám ez a 
sportág, mert tudom, mennyi 
munkával jár akár egy serdülő 
bajnoki címig is eljutni.

LEGyENEK 
„éHESEK”
– Igen, mert nagy a konkuren-
cia, sok az ellenfél.

– Ha a serdülőkről, az ifik-
ről beszél, akkor igen. Ott még 
hatalmasak a mezőnyök. De 
aztán feljebb, a junioroknál és 
a 23 év alattiaknál, eltűnnek a 
fiatalok, s mire elérnek a fel-
nőttek közé, kis túlzással nem 
marad versenyző.

– Ezzel a mondattal a zász-
lajukra tűzött jelmondatot is 
elárulta némiképpen: arccal az 
utánpótlás felé!

– Így igaz. Ott és azokban 
a korosztályokban kell olyan 
alapokat teremteni, amelyek a 
pályán tartják a gyerekeket.

– A jó alapok megteremtése 
után némileg egyszerűbb a do-
log, mert ha sikerélménye van 
a gyermeknek, akkor le sem le-
het húzni a pályáról.

– ez a legfontosabb, enélkül 
kár is belevágni, mert csak 
futó, ugró és dobó emberkék 
lesznek a pályán, nem pedig 
„éhes” sportolók.

– Tudnivaló, hogy a magyar 
sportban mozgolódnak ugyan 
pénzek, de a forintok nem 
mindig jutnak el oda és odáig, 
ahova kellene. Önöknél gyako-
ri vendég a pénzes postás?

– nem is nagyon láttam, 
magyarán nem vagyunk olyan 
helyzetben, hogy kölcsön tud-
nánk adni bárkinek is. Örü-
lünk, ha a kerületi támogatás-
nak köszönhetően alaphangon 
tudnunk létezni.

– Ilyenkor szokta azt mon-
dani a megkérdezett, hogy ettől 
függetlenül szép eredményeink 
vannak.

– ezt mondom én is. A 
fedett pályán és a szabadtéri 
korosztályos országos bajnok-
ságokon is több helyezettünk 
volt, és van már az idén is az 
egyesületnek. A dobóink kö-
zött Budapest-bajnok van, a 
tavalyi hegyi futó vébén pedig 
többen is képviselték az egye-
sületet.

– Hány szakember igyek-
szik atlétát „csinálni” a fiúkból 
és lányokból?

– négyen foglalkoznak ve-
lük, valamennyi szakágnak 
megvan a maga szakembere, 
nem vagyunk féloldalasak.

VáGyAK A 
SZEZONRA
– Mivel volna elégedett az el-
nök az idei atlétikai szezon 
végén?

– Azzal, ha minél több 
gyermek jönne el a gerely 
utcai pályára, ha minél töb-
ben maradnának meg a kor-
osztályváltások nem könnyű 
időszaka után, ha minél töb-
ben vennének részt a sport 
XXI. elnevezésű rendezvény-
sorozatban, ha a mostaninál 
is több bajnoki helyezettünk 
lenne, s ha néha-néha becsön-
getne a pénzes postás.

MegIsMeRnI 
A PÉnZes 
POsTÁsT…

 
Pars Krisztián kalapácsvetőnek a londoni olimpián 
szerzett aranya az érdeklődés homlokterébe hozta 
az atlétikát. Azt a sportágat, amely nagyobb elis-
merést, odafigyelést érdemelne, mint amennyiben 
részesült az elmúlt években. legalább lőrincen úgy 
gondolják, nem szabad mellőzni e klasszikus sport-
ágat, hiszen tudnivaló, hogy minden sportmozgás 
alapját képezi. A kerületi atlétikáról a lőrinc 2000 
se szakmai vezetőjét, eszes Jánost kérdeztük.

 

 

�
április 13-án rendezték meg azt a 
futóversenyt, amelyet a téli időjárás, a 
szél és a havazás miatt elhalasztottak 

március idusán. Az ismétlés sikerült. Azért 
is, mert az időjárás a kegyeibe fogadta a 
versenyt, s azért is, mert hatalmas volt az 
érdeklődés. Ezernél többen tolongtak a 
Pestszentimrei Sportkastély melletti célnál, 
hogy a 11 futam valamelyikében rajthoz 
álljanak, s megkezdődjön számukra a 
tavasz…

Felnőtt-úszásoktatás: vasárnap 
9 és 10 óra, valamint 10 és 11 
óra között a Kastélydombi uszo-
dában (nemes u. 58.). Időpont-
ok: április 28., május 5., 12., 26., 
június 2., 9., 16. előzetes regiszt-
ráció: eszes János, 20-232-3823.

Nordic walking: hétfőn 16.30 

és 17.30 között a Bókay-kertben 
(szélmalom u. 33.). Május 6-tól 
ÚJ IDőPOnTBAn, 17.30 és 
18.30 között. Időpontok: április 
29., május 6., 13., 27., június 3., 
10. Információ: schwarz Mária, 
30-961-7731.

Futópont: Kedden és csütör-

tökön 17–18 között, ÚJ HeLy-
sZÍnen, a Bókay-kertben (szél-
malom u. 33.). Időpontok: április 
25., 30., május 2., 7., 9., 14., 16., 
21., 23., 28., 30., június 4., 6., 11., 
13. Információ: eszes János, 

20-232-3823
Zumbaoktatás: ÚJ IDő-

POnTBAn, szombaton 11–12 
óra között a Havanna Fitneszben 
(Kondor Béla sétány 7.). Idő-
pontok: április 27., május 4., 11., 
18., 25., június 1., 8., 15. előzetes 

regisztráció: Panda nikolett, 20-
347-8074.

Önvédelmi oktatás: vasár-
nap 10–11 óra között a Kondor 
Béla Közösségi Házban. (Kon-
dor Béla sétány 8.). Időpontok: 
április 28., május 5., 12., 26., 
június 2., 9., 16. előzetes regiszt-
ráció: Pataki Krisztián, 70-941-
5992.

A program változtatásakor 
a szervezők figyelembe vették a 
lakossági igényeket.

a kenyai futók bizonyították, világhírű lett a kerületi futóverseny

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Folytatódik az ingyenes lakossági sportprogram. A fő el-
térés annyi, hogy nincs síoktatás, ezzel szemben bővül a 
futónapok és -programok száma. Az alábbiakban az áp-
rilis 24-től elérhető „sportmenüsort” olvashatják.

Középpontban a futópont

Bajnokok a leányok. A Lőrinc 2000 SE röplabda-szakosztá-
lyának leány minicsapata a Budapesti Röplabda Szövetség 
által szervezett Budapest-bajnokságon százszázalékos tel-
jesítménnyel aranyérmet szerzett, így kvótát érdemelt ki az 
Országos Mini Kupára, amelyet május 10–11-én rendeznek 
Budapesten.
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A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

TÍZ óRA MÁR Meg 
seM KOTTyAn 
A RePüLőgÉPen

nyolc hónap telt el az 
olimpiai játékok öttusa-
versenye óta, s ha bárki 
is azt hinné, hogy bronz-
érmesünk azóta lábló-
bálással tölti a napjait, 
téved. marosi ádám, 
a honvéd sportolója 
gőzerővel versenyez, s 
ugyanígy készül az idei 
feladatokra. van, lesz 
dolga bőven – tudtuk 
meg a sportembertől.

 
– Mennyi öttusamentes időt adott magának London után?

– nem mondom, hogy már szeptemberben fejest ugrottam a 
munkába, mert szükségem volt pihenésre. De tudja, mit mon-
dok? egy jó hónappal később, szeptember közepe táján már hi-
ányzott a pálya. A futás, a lövészet, a lovaglás. szóval, az egész, 
az öttusázás…

– Gondolom, tett is azért, hogy megszűnjön a hiányérzete.
– Októbertől már igen. Igaz, óvatosan kezdtem csak bele, de 

néhány nap után már éreztem, nem ment el a kondim, s a kiló-
im is csak kicsit, nem volt vészes. Odafigyeltem, és már vissza is 
jött a versenysúlyom. Hetvenkét kiló vagyok, ez jó, ez ideális a 
versenyzéshez.

– Ha már ezt említette… Korán kezdte a szezont, már túl van 
két világkupa-fordulón, és nem is akárhogyan.

– Jól sikerült a rajt. előbb Palm springsben szerepeltem, ahol 
az egyéniben a második lettem, a vegyes váltóban pedig a har-
madik gyenesei Leilával, hogy aztán a kedvenc városomban, Rio 
de Janeiróban az első helyre érjek.

– ez akár jó előjel is lehet a három év múlva olimpiát rendező 
városban, de már csak kabalából se ugorjunk ekkorát. először az 
idei évet kell „legyőzni”, meg az aktuális ellenfeleket.

– Lesz verseny bőven, szinte egész évben be leszünk fogva, de 
lassan már úgy megszokom ezt, mint hogy reggelenként felkel 
az ember.

– Hova viszi az útja?
– Oroszországtól Budapesten át Thaiföldig mindenhol lesz 

nagy viadal. Az egyik fontos itthon, és nem is sokára. A hazai 
világkupa-fordulóban, május első felében, kötelező a jó szereplés. 
Meg persze a thaiföldi világbajnokságon is.

– El is hiszem, mert egy ötkarikás bronzérmesnek helyt kell áll-
nia, hogy az olimpiai nimbuszát megőrizze.

– ezzel majdnem ki is mondta, hogy mi lehet a célkitűzé-
sem. Minimálisan az, hogy megismételjem a londoni szereplést, 
de mivel nem szeretem csak a minimumokat teljesíteni, előrébb 
akarok lépni.

nem lehet megUnni
szinte egész évben nincs itthon. repülés, utazás, 
szálloda, edzőtábor, versenyek. ebbe bizony bele 
lehet fáradni, meg lehet unni.
– ellenkezőleg, nagyon is szeretem, mert az öt-
tusa, a maga kemény edzéseivel is, a mindenem. 
Az edzőtáboroknak a hangulatát is szeretem, s 
ami nagy ajándék: ott végre van időm arra, hogy 
olvassak és behozzam az lemaradásomat. Ja, 
és a repülés sem zavar, tíz-tizenkét óra meg se 
kottyan.



gURUL A LABDA
 A horrorisztikus időjárás, az elmaradt mérkőzések 
után végre a futballpályákra is beköszöntött a ta-
vasz, így az elmúlt két hétvégén már teljes fordulót 
rendezhettek a Blsz ii. osztályában, ahol két kerüle-
ti csapat is érdekelt. A szAC és a PsK.

nézzük röviden, mi történt a mérkőzéseiken…
A pestszentimreiek a BeAC vendégei voltak a hónap első 

szombatján. Pénzes sándor csapata jól teljesített az egyetemi 
gárdával szemben, s pontot hozott el a Bogdánfy utcai pályáról. 
Az 1-1-es döntetlennel nem ugrott ugyan nagyot a tabellán a 
PsK, de mint tudjuk, minden idegenbeli pontnak értéke van, 
bármelyik ellenféllel szemben szerezze is meg azt a vendég. Az 
imreiek így tettek, s bár csak a középmezőnyben foglalnak he-
lyet, nem szabad elfelejteni: az együttes négy mérkőzéssel ját-
szott kevesebbet, ami, ha százszázalékos teljesítményt számo-
lunk, nem kevesebb, mint 12 pont…

Április 10-én „messzire” kellett utaznia a lőrinci csapatnak, 
a sZAC-nak. Budakeszire. Maráczy János együttese nem járt si-
kerrel, mert igaz, szoros meccsen, csak egyetlen góllal kapott ki 
1-0-ra, de kikapott, s nem szerzett pontot.

Április második hétvégéjén már igazi tavasz fogadta a csa-
patokat. Olyan, amelyben öröm focizni, különösen, ha úgy is 
gurul a laszti, ahogyan azt a szereplők akarják.

nos, az imreieknek egypontosan, a sZAC-nak pedig győzel-
met hozón gurult.

A PsK hazai pályán fogadta a Budakeszit, és a két csapat vé-
gül 2-2-t játszva megosztozott a pontokon.

Jobban járt a sZAC, amely ugyancsak hazai környezetben 
léphetett pályára a Duna sK ellen, s aratott 3-2-es győzelmet.

A kesze-kusza tabellán a 22 mérkőzést játszó sZAC az 5. 
helyről várja a folytatást, közvetlenül az élboly mögött állva, 
míg a négy mérkőzéssel kevesebbet vívó PsK a maga 27 pontjá-
val a 11. helyen áll.

Valójában nem sok mindent lehet leszűrni ebből az állás-
ból. Okosabb csak akkor lehet bárki, ha valamennyi együttes 
lejátssza valamennyi elmaradt mérkőzését, és kiegyenesedik a 
tabella.

A rájátszás felsőházában a ne-
gyeddöntő első meccsén két 
éremre vágyó gárda, a Tatabánya 
és az FTC-PLeR találkozott.

BALSORS…
A fővárosiak edzője, Zsiga Gyu-
la azzal vágott neki a negyed-
döntőnek, hogy csapata lehető-
leg két meccsel jusson tovább, 
de hozzátette: nem lesz harag 
akkor sem, ha csak a harmadik 
meccsen dől el a továbbjutásuk.

A tatabányai összecsapás iga-
zán fordulatos volt, a végjáték 
pedig idegölő perceket hozott.

A mérkőzés alakulása sok 
mindenről árulkodik, s magá-
ban hordozza a lőrinciek „bal-
sorsát”. Íme: az 5. percben 4-1-re 
vezetett a házigazda, hogy aztán 
a 13. percben már 8-6-ra vezes-

senek a fővárosiak… A félidőre 
3 gólos lett a Tatabánya előnye 
(15-12), amit akár kedvezőnek is 
lehetett tekinteni a második 30 
perc szempontjából. A 40. perc-
ben már csak egy találatnyi kü-
lönbség volt a két együttes kö-
zött, jelezve, még bármi lehet.

Lett is, de sajnos nem a zöld-
feketék számára kedvező mó-
don. Öt perccel a meccs vége 
előtt egygólos előnyre tett szert 
a Zsiga-csapat, s akár a siker is 
elérhetővé vált. Három perccel 
később azonban már a Tatabá-
nya vezetett eggyel, amit hét-
méteresből szerzett góllal meg 
is tudott duplázni. Így alakult ki 
a 29-27-es végeredmény. Csapa-
tunk legeredményesebb játékosa 
Lendvay Péter volt, aki 10 talá-
lattal járult hozzá a szoros vég-

eredményhez.
A mérkőzés után Zsiga gyu-

la azt mondta, hogy a szívére 
ölelné a csapatot, mert kiválóan 
küzdött, s ha jobban sikerül a 
végjáték, akkor a győzelmet is 
megszerezhette volna.

CSAK AZ 
A VéGJáTéK…

A tatabányai mérkőzés után 
akár élhetett is a remény, hiszen 
az ott mutatott játék alapján bíz-
hattak a szurkolók abban, hogy 
lesz harmadik, mindent eldöntő 
mérkőzés. nos, nem lett…

A Tatabánya magabiztosan 
tudott nyerni 23-án este a Lő-
rinci sportcsarnokban, bejutva 
ezzel a bajnoki elődöntőbe.

Debre Zsolt csapatának volt 
„egy” Leléje, volt „egy” Diaza, 
akik ellenállhatatlanul játszot-
tak, és szórták a gólokat. Az 
FTC-PLeR Budapest pedig na-
gyon rossz volt az emberelőnyös 
helyzetek kihasználásában. Az 
első félidőben egyetlen „fóros” 
helyzetet sem használt ki a házi-
gazda, ez pedig luxus, amit bün-
tet az ellenfél.

A mérkőzés vége 24-22 lett, 

ami azt jelenti, hogy az FTC-
PLeR nem jutott be az elődön-
tőbe.

Azt azért jegyezzük meg, 
hogy a szezon elején kitűzött 
célt – az első hatba kerülés az 
alapszakaszban – teljesítették 
Lendvayék.

Még akkor is, ha a Tatabánya 
elleni két találkozó nem úgy si-
került, ahogy azt sokan várták a 
zöld-feketéktől.

Bajnoki rájátszás, 
negyeddöntő, 1. mérkőzés: 

Tatabánya-FTC-PLeR Budapest 
29-27 (15-12)

2. mérkőzés: FTC-PLeR 
Budapest-Tatabánya 22-24 

(10-13)

idegenben közelebb jártak a bravúros sikerhez

túl erős volt
a Bányász

a tatabányát mindkét mérkőzésen csak megszorítani tudta kézilabdacsapatunk 

� Az FTC-PLER Budapest előbb idegenben, Tata-
bányán, majd hazai pályán is két gólos vereséget 
szenvedett a kézilabda-bajnokság rájátszásában, 

így a komáromi együttes küzdhet a folytatásban az 
érmekért.  Zsiga Gyula együttese szoros mérkőzésen 
előbb 29-27-es, majd hazai pályán a Sportkastélyban 
24-22-es vereséget szenvedett.

hirdetés

MOZgALMAs 
A TAVAsZ Is
A serdülők elsők, a juniorok másodikak, 
az ifik negyedikek.

A felnőttek rájátszása mellett nagyüzem volt a fia-
taloknál is. A serdülők megnyerték a Balaton Ku-
pát, az ifjúságiak és a juniorok pedig az Országos 
Ifjúsági és Junior Kupa keretében léptek pályára.
Húsvétkor a 23. Telekom Balaton Kupán sze-
repeltek az 1998–99-ben született serdülők. A 
tornát veretlenül megnyerő együttes kupával és 
aranyéremmel távozhatott a Veszprémben, Bala-
tonfüreden és Alsóörsön megrendezett nemzet-
közi megméretésről, így a gárda edzője, Kovács 
Mihály elégedett lehetett. Joggal, mert a fiai a 
Magdeburgot és a Veszprémet is megelőzve lettek 
tornagyőztesek, veretlenül.

A fiataljaink más fronton is érdekeltek voltak 
mostanában. Április 15–16-án rendezték meg a 
dabasi OBO Arénában az Országos Ifjúsági és Ju-
nior Kupa négyes döntőjét, ahova az ifik és a juni-
orok is bejutottak.

Az ifik ott már nem tudták folytatni a jó sze-
replést, s két vereség után csak a 4. helyen végez-
tek.

nem így a junior csapat, amely két, krimibe is 
beillő mérkőzés után szerezte meg a 2. helyezést. 
Hutvágner István fiai előbb a Balatonfüreddel 
mérkőztek, és a rendes játékidő „iksze” után hét-
méteresek döntötték el, hogy melyik gárda jut be a 
döntőbe. nos, az FTC-PLeR Budapest fiataljainak 
helyén volt a szíve, jól célzott a keze, így már csak 
egy mérkőzésre álltak a végső győzelemtől.

A fináléban a Veszprém volt az ellenfél. Bizony 
„túlságosan is szerették” őket a játékvezetők, ezért 
az ismét döntetlent hozó rendes játékidő után újra 
a hetesek döntöttek. ezúttal már nem sikerült a 
bravúr, a fővárosiak két lövést is elhibáztak, így a 
dobogó második fokára állhattak fel.

vAlKUsz 
FolytAtJA…
Valkusz Máté, a kerü-
letben élő ifjú tenisze-
ző idén eddig három 
versenyen állt rajthoz, s 
mindhárom alkalommal 
döntőt játszott. Kétszer 
az első, egyszer pedig a 
második helyen végzett. 
Legutóbb a szerbiai 
Pancsevóban lépett 
pályára, ahol megnyerte 
a párost és az egyénit 
is. Az utóbbi döntőjében 
egy román teniszezőt 
győzött le az U16-osok 
mezőnyében, három 
játszmában.
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�Gyerekeket és 
felnőtteket is 
örömmel tanít 

Zombori Ottó csilla-
gász, matematika-fi-
zika szakos tanár, aki 
márciusban a Magyar 
Köztársasági érdem-
rend lovagkereszt-
je, polgári tagozat 
kitüntetést vehette át 
Balog Zoltántól, az 
emberi erőforrások 
miniszterétől. A TIT 
Uránia Csillagvizsgáló 
nyugalmazott igaz-
gatója több évtizedes 
pedagógusi és isme-
retterjesztő munká-
jáért kapta meg az 
elismerést. 

PusKás attila   

Zombori Ottó a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek gim-
náziuma és Továbbképző Köz-
pontja révén került kapcsolatba 
a kerületünkkel. előbb érettségi 
elnökként kapott itt feladatot, 
majd 2005 óta már tanárként 
vesz részt az intézmény életé-
ben.

MáSKéNT KELL 
OKTATNI
– Amikor érettségi elnöknek 
jelöltek a felnőttek gimnáziumá-
ba, akkor szembesültem azzal, 
hogy mennyire más műfaj az 
általános gimnáziumi oktatás-
hoz képest a felnőttek tanítása 
– mondta az 1945-ben gyön-
gyösön született Zombori Ottó, 
aki 1968-ban a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyete-
men szerzett matematika-fizika 
szakos középiskolai tanári dip-
lomát. – ez az iskola attól mű-
ködik, hogy nagyon sok ember 
van, akit a munkahelye megtar-
tása vagy egy munkahely meg-
szerzése rábír arra, hogy felnőtt 
fejjel végezze el a gimnáziumot 
és szerezzen érettségi bizonyít-
ványt.

A tanár úr úgy véli, hogy bár 
a felnőtteket más módszerrel 
kell tanítani, cserébe nem kell 
őket fegyelmezni.

– nagyon lelkesek, szorgal-
masak. Pontosan tudják, hogy 

tanulni jöttek, és öröm őket ta-
nítani. Most már hét-nyolc éve, 
hogy itt dolgozom, s idén is két 
osztályom fog érettségizni.

Zombori Ottó szerint nem 
kell megijedni sem a matemati-

kától, sem a fizikától, bármeny-
nyire nehéznek és száraznak 
tűnik is sokszor a tananyag. 
– A pedagógia lényegét érinti az 
a kérdés, hogy hogyan szerettes-
sük meg ezeket a tantárgyakat. 

Ha olyan körítést adunk hozzá, 
amely érdekessé teszi azokat, s 
gondolkodásra készteti a tanu-
lókat, akkor eredményesek lehe-
tünk. el kell fogadni, hogy a ma-
tematikában nem lehet lyukakat 

hagyni, mert minden egymásra 
épül. Zombori Ottó nagy szerel-
me a csillagászat, amelynek kö-
szönhetően nemcsak Magyaror-
szágot járta be, hanem a határon 
túli magyarlakta területeket is.

A CSILLAGáSZ
– Az eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen végeztem el a csilla-
gász szakot, majd a budapesti 
Uránia Csillagvizsgálónak vol-
tam az igazgatója, innen is men-
tem nyugdíjba. nagyon örülök 
annak, hogy bár szeretek taníta-
ni, a kitüntetéssel a több évtize-
des ismeretterjesztő munkámat 
is elismerték. A szakmámnak 
köszönhetően jutottam el a Kár-
pát-medencében élő magyar-
sághoz határon innen és túl.  
A Felvidéktől erdélyig számos 
helyen tartottam csillagászati 
előadásokat, de eljutottam Kár-
pátaljára is. 

Zombori Ottó, akit vándor-
csillagásznak, garabonciásnak 
is neveznek, fontosnak tartja, 
hogy a tanításban együtt legyen 
egyfajta vallásos és erkölcsi ne-
velés is.

– Az az ember, akiben nincs 
meg ez a fajta hozzáállás, el-
veszett. Az alapvető erkölcsi 
normákat kell betartani. Össze-
foglalva Immanuel Kant, a né-
met filozófia atyja mondásának 
lényegét: két dolog tölt el cso-
dálattal, és bizonyítja bennem 
Isten létét – a csillagos égbolt a 
fejem felett és az erkölcsi törvé-
nyek bennem.

ez az iskola attól 
működik, hogy na-
gyon sok ember van, 
akit a munkahelye 
megtartása vagy egy 
munkahely megszer-
zése rábír arra, hogy 
felnőtt fejjel végezze 
el a gimnáziumot és 
szerezzen érettségi 
bizonyítványt.



az Egész magyarság 
ismEri a tanár urat
A vándorcsillagász, akinek hivatása a hobbija

zombori ottó fontosnak tartja, hogy a tanításban egyfajta vallásos és erkölcsi nevelés is érvényesüljön

− Mindig minden újnak híve 
voltam – összegezte röviden 
pályája sikereinek titkát Port 
Tivadarné. Az életfilozófiának 
is beillő szlogen segített abban, 

hogy személyében három olyan 
tulajdonság találkozzék és te-
remtsen új értékeket, amelyek 
amúgy a leggyakrabban távol 
esnek egymástól: a jogi érdeklő-

dés, a szociális érzékenység és a 
szervezőkészség.
− Az ügyészségen kezdtem dol-
gozni. Ott csiszolódott ki a jogi 
érdeklődésem, amelynek az 

egész pályám során komoly hasz-
nát vettem. nem vagyok  jogász 
– igazgatásszervezői diplomát 
szereztem az Államigazgatási 
Főiskolán –, de mivel minden 
feladatkörömet valamilyen jog-
szabályi környezet szabályozta, 
én voltam az, aki utánajárt an-
nak, s kezelte azt – emlékezett 
vissza Port Tivadarné.

A tapasztalatait hasznosítani 
tudta akkor is, amikor a fővá-
rosi  könnyűipari szövetkeze-
tek érdekképviseletét látta el, és 
akkor is, amikor közhivatalban 
kezdett dolgozni előbb a lakóhe-
lyén, a XIX. kerületben, később 
pedig itt, a XVIII-ban.

RAJTA MARADT
− Tavalyi nyugdíjazásomig szo-
ciális területen dolgoztam mint-
egy tíz éven át az önkormány-
zatnál: a humánszolgáltatási 
iroda szociális intézményi refe-
renseként fejeztem be a hivatali 
pályámat. Az utolsó év nagy 
kihívása volt még számomra a 
szociális intézményhálózat át-
alakítása, amit  Csomó Tamás 
alpolgármester irányításával 
bonyolítottunk le: négy önálló 
intézménnyé alakítottuk át az 
egyesített szociális Közpon-
tot, a Családsegítő szolgálatot 
pedig a Csibész Családvédelmi 

Központhoz csatoltuk – mesélte 
Port Tivadarné. − Az utolsó fél 
évben már a munkám átadásá-
ra készültem, és megpróbáltam 
ráhangolódni a nyugdíjas évek-
re, amikor a humánszolgáltatási 
iroda vezetője, Bak Ferenc rám 
bízta a nyugdíjas Akadémia 
szervezésével kapcsolatos koor-
dinátori feladatokat. Aztán az 
egész „rám maradt”.

SIKER LETT
Port Tivadarné az utóbbi megál-
lapítást természetesen némi mo-
sollyal tette, hiszen a nagyon is 
testre szabott feladatot komoly 
eredményekkel sikerült teljesí-
tenie.

− Természetesen nem egye-
dül csináltam, nagyon sok segít-
séget kaptam hozzá a munkatár-
saimtól is – mondta. – először 
az általam évek óta jól ismert 
szociális intézményeken keresz-
tül igyekeztünk megszólítani az 
időseket, aztán felvettük a kap-
csolatot a nyugdíjas és a civil 
szervezetekkel. 

Ma már, látva, hogy a ke-
rületi nyugdíjasok kéthetente 
megtöltik a polgármesteri hiva-
tal tanácstermét, nehéz elhinni, 
hogy az első hír hallatán sokan 
azt kérdezték: szombaton – hi-
szen az piacnap?! Az okos érvek 

azonban megmutatták, milyen 
páratlan lehetőségek rejlenek az 
időskori képzésben, az ismere-
tek bővítésében, hiszen tanulni 
sohasem késő, és ráadásul in-
gyenes.

− Az első félév sikerét látva 
Ughy Attila polgármester szer-
ződést kötött a Zsigmond Ki-
rály Főiskolával a folytatásra. A 
második félév előadás-sorozata, 
amelyet most már tanfolyamok 
is kísérnek, május végén ér véget 
– tájékoztatott Port Tivadarné.

A kérdésre pedig, hogy ősszel 
folytatódhat-e a sikersorozat, 
így válaszolt:

− Van igény rá, és úgy tudom, 
már folynak a tárgyalások. 

➜ Kerékgyártó györgy

„Az utolsó félévben 
már a munkám 
átadására készültem, 
és megpróbáltam 
ráhangolódni 
a nyugdíjas 
évekre, amikor a 
humánszolgáltatási 
iroda vezetője, Bak 
Ferenc rám bízta a 
nyugdíjas Akadémia 
szervezésével 
kapcsolatos 
koordinátori 
feladatokat.”



„MInDen ÚJnAK HÍVe VOLTAM”
Port Tivadarné, a kerületi Nyugdíjas Akadémia főszervezője
már az első előadáson kiderült: a nyugdíjasok Akadémiája kerületünkben is kiugró 
siker. ez sok mindennek köszönhető, de minden érintett egyetért abban, hogy Port 
tivadarné közreműködése nélkül nem sikerült volna.


