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Az erdőinkért

Pestszentlőrinc-Pestszentimre a 
főváros pesti oldalán a legnagyobb 
zöldterülettel rendelkező kerület. Erdő-
fiatalítást idén nyár elején a Csévéző 
út melletti, rossz egészségi állapotú 
erdőben és a Péterhalmi erdő egyes 
részein tervez a Pilisi Parkerdő Zrt. A 
munkálatok elsődleges célja a környe-
zetet veszélyeztető beteg és korhadt 
fák eltávolítása. 

értékeink védelmében

Közeleg a nyár, és a szórakozó-
helyek, a strand vagy éppen a 
villamosmegálló veszélyeket is 
rejtenek. Nem árt ezekre is felkészül-
nünk. Ebben a kerületi kapitányság 
bűnügyi osztályának vezetője segít 
nekünk. A nyári ruha alatt jobban 
látszik az ékszer, ezért a legtöbb 
veszély a hölgyekre, elsősorban az 
idősebbekre leselkedik. 

Új jelzőlámpák

Teljessé vált az új közúti-vasúti jel-
zőlámpás forgalomirányító rendszer, 
amely a Szemeretelep vasútállomásnál 
lévő átjárónak, valamint a Gyömrői út 
és az Igló utca kereszteződésének a 
forgalmát szabályozza. A Budapesti 
Közlekedési Központ május 17-én üze-
melte be a közúti kereszteződésben az 
új jelzőlámpákat, amelyek figyelembe 
veszik a közúti forgalom nagyságát is.

megnyílt A strAnd

A borús idő ellenére rendkívül színes 
programválasztékkal nyílt meg a strand 
május 26-án a Bókay-kertben. Egy-
mást váltották a különböző sportági 
bemutatók. A gyermeknapra időzített 
szezonnyitón azonban a strandolásról 
le kellett mondaniuk a nyarat váróknak, 
az időjárás nem fogadta kegyeibe a 
napozás szerelmeseit. Egyéb látniva-
lókban viszont nem volt hiány.

drámAi hArc

Az FTC-PLER Budapest és a Gyöngyös 
három felvonásos „kézilabdakrimit” 
adott elő a bajnokság rájátszásában 
megvívott három találkozón. Az elsőt a 
vendég Gyöngyös nyerte hetesekkel, a 
másodikban egyenlített az FTC-PLER. 
A harmadik találkozón pedig ismét 
döntetlen lett, így hetesekkel dőlt el az 
5. hely sorsa. Szerencsére a lőrinciek 
idegei voltak a jobbak.
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Lesz piac
Imrén
A pestszentimreiek 
régi problémája, hogy 
a városrészben nincs 
hagyományos piac. 
ezen kíván változtatni a 
kerületi önkormányzat, 
így hamarosan olyan 
vásárteret hoznak létre 
a pestszentimrei sport-
kastély mellett, ahol 
közvetlenül a termelők-
től vásárolhatunk.

a testületi ülésen Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester 
kiemelte, hogy a lehető-
séget arra is szeretnék 
felhasználni, hogy a városi 
fiatalok megismerkedhes-
senek a vidékkel, a földdel, 
a termelőmunkával és a 
terményekkel. 
az imreieknek régi vágyuk 
volt, hogy ismét működjék 
piac a kerületrészben. a 
lévai istván zoltán által 
benyújtott javaslat szerint 
ezáltal valami olyasmi jöhet 
létre, ami a kerületben 
máshol nincs. az indítvány 
ezért nem a lőrinci piac egy 
kirendeltségének a megva-
lósítására, hanem termelői 
piac létrehozására irányult. 
a piacot az önkormány-
zat a sportkastély mel-
lett átmenetileg egy 100 
négyzetméteres területen 
kívánja kialakítani, termelői 
standokkal. Ha a kezdemé-
nyezés sikeresnek bizonyul, 
a vásártér bővül. ennek 
nincs akadálya, hiszen a 
sportlétesítmény melletti, 
erre alkalmas területek az 
önkormányzat tulajdonában 
vannak.
ami a terveket illeti, a ter-
melőkkel kialakuló jó kap-
csolatot az önkormányzat 
szeretné oktatási célokra is 
felhasználni:
− az az elképzelésünk, 
hogy a piacon árusító 
gazdák segítségével a ke-
rületi iskolások eljussanak 
a termőterületekre, ahol 
megismerkedhetnének a 
mezőgazdasági munkával – 
mondta lévai istván zoltán.

A testületi ülésről
a 9. oldalon olvashatnak!

� Az év elején a 
Fővárosi Köz-
gyűlés 590 millió 

forintot szavazott meg 
saját költségvetéséből 
a Béke tér megújítá-
sára. A tervek szerint 
szeptemberben már a 
kerületi önkormányzat 
képviselő-testülete 
szavazhat arról, hogy 
az addigra elkészülő 
három terv közül me-
lyik valósuljon meg. 
A kivitelezést 2014 
szeptemberéig kell 
befejezni. 

Sütő-Nagy ZSolt  

Bár a kerületet 2010 előtt je-
lentős mértékben eladósította a 
városrész akkori vezetősége, a 
szükséges fejlesztések nem áll-
tak le, így idén Pestszentimre 
központja újul meg, jövőre pe-
dig Pestszentlőrinc egyik köz-
ponti tere, a Béke tér szépülhet 
meg. Az előbbi európai uniós és 
kerületi forrásokból, az utóbbi 
teljes egészében fővárosi beru-
házásban valósulhat meg.   

HáRom TERv LESZ
Mint a projektgazda Budapesti 
Közlekedési Központtól meg-
tudtuk, az előkészítés megkez-
dődött. Ennek részeként megva-
lósíthatósági tanulmány készül, 
és a XVIII. kerületi önkormány-
zat javaslatai alapján a nyár vé-
géig három tervet készítenek.

A tervekről az önkormány-
zat képviselő-testülete az ősz 
folyamán dönthet, majd jövő 
tavasszal indulhat a kivitelezés, 
amelyet 2014 szeptemberéig kell 
befejezni.

A fővárost képviselő szak-
emberek kiemelték, hogy a la-
kossággal és a helyi vállalko-
zókkal is egyeztetni kívánnak a 
tervekről, hiszen a korszerűsítés 
akkor lehet igazán sikeres, ha az 
itt élők azonosulni tudnak a fej-
lesztéssel.

A LAKoSoK 
IGéNyEI
Egy korábbi tervpályázat kap-
csán megtartott lakossági fóru-
mon a lakók elmondták, hogy 
fontosnak tartják a parkolási 
gondok enyhítését, ezen belül 
pedig kerékpártárolókat is szí-
vesen látnának. Fontosnak érzik 
a gondozott parkot, hogy minél 

több zöldfelület tegye szebbé a 
környezetet.

A Béke tér Pestszentlőrinc 
egyik városrészközpontja, ezért 
a fejlesztése különösen indokolt. 
A tér szerepével, funkciójával 
olyan építészhallgatói csoportok 
foglalkoztak, amelyek más-más 
témában jártasak, és egymás 
tudását kiegészítve működtek 
együtt. A Béke teret a Fiatal 
Urbanisták Tagozatának mun-
kacsoportja tudatosan választot-
ta ki. A kerület e csomópontja 
forgalomtechnikai szempontból 
korszerűtlen, közösségi térként 
pedig egyáltalán nem funkcio-
nál. Ezek a szempontok vezet-

ték az önkormányzatot, amikor 
fejlesztésre ajánlotta a területet 
a Fővárosi Önkormányzatnak. 
A beruházásért Ughy Attila pol-
gármester, fővárosi képviselő és 
Galgóczy Zoltán fővárosi kül-
dött is kiállt a közgyűlésben.

A FőváRoS áLLjA 
A CECHET
A Fővárosi Közgyűlés feb-
ruár 27-én szavazta meg a 
Béke tér felújításának ötletét 
és – ami ugyanilyen fontos 
– az ehhez szükséges költ-
ségvetési tételt is. Budapest 
590 millió forintot szán a bü-

dzséjéből erre a projektre. 
− Kiemelten jelentős beruhá-
zásról van szó – hangsúlyozta 
Ughy Attila. − Az összeg csak-
nem annyi, mint amennyit az 
önkormányzat a pályázati tá-
mogatásokkal Pestszentimre 
városközpontjának a megújí-
tására költ az idén, s ezzel a 
kerület két fontos városrész-
központja újulhat meg ebben a 
ciklusban. 

A tervek már most maguk-
ban foglalják az orvosi rendelő 
előtti terület rendezését, a gya-
logos felületek megújítását és az 
50-es villamos végállomásának 
a rendezését is. Az, hogy mi-

lyen egyéb elemek kerülhetnek 
még be a projektbe, a tervezés 
és a költségek pontos felmérésé-
vel derülhet ki.

Ughy Attila elmondta, a 
tárgyalások során azt az állás-
pontot képviselik, hogy a már 
meglévő ötleteket vegyék figye-
lembe a végleges tervekben.

− A sikeres tavalyi ötlet-
pályázat szakmai körökben is 
elismerést aratott, miután a fő-
városi szakemberek a Béke téri 
szabadtéri kiállítást követően 
egy belvárosi kiállítóteremben 
is megismerhették az elképze-
léseket – mutatott rá a polgár-
mester. 

2. oldal

a Béke tér átalakításával a kerület két városrészközpontja szépülhet meg ebben a ciklusban

őszre elkészülnek a Béke tér átalakításának tervei

Zöld lámpa 
a fejlődéSNek
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a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
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Tel.: 296-1300

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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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.
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Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
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tel.: 297-5733, 297-5734 
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,

Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet
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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
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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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PusKás attila   

Fakitermelést idén nyár elején 
a Csévéző út melletti, rossz 
egészségi állapotú erdőben és 
a Péterhalmi erdő egyes része-
in tervez a Pilisi Parkerdő Zrt. 
A munkálatok elsődleges célja 
az erdők megfiatalítása, illet-
ve a környezetet veszélyeztető 
beteg és korhadt fák eltávolí-
tása. 

Húszezer 
facsemete
A korhadt fák balesetet okoz-
hatnak, így fokozott figyelem-
mel kell kezelni a veszélyes er-
dőrészleteket.

– Az említett helyszíneken 
ősszel, a nyári nagy melegek 
elmúltával sok-sok csemetét 
fogunk ültetni, ráadásul csu-
pa őshonos, állékonyabb erdőt 
eredményező fafajt választunk. 
Ilyen fa például a szürkenyár, 
a mezei szil és a mezei juhar, 
valamint a madárcseresznye. 
A két erdőrészletben összesen 
mintegy 20 ezer csemetét ül-
tetnek el a munkatársaink – 
tájékoztatott Kovács Ferenc, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
erdészetének erdőgondnoka. 
– ezenkívül kisebb volume-
nű fakitermelést tervezünk a 
Péterhalmi erdőben, valamint 
a gesztenye utca menti erdő-
tömbben. Az itt végzett munka 
csupán szálankénti fakiterme-

lést jelent, amely nem ered-
ményez nagyobb összefüggő 
vágásterületet. Kizárólag csak 
a beteg, rossz alakú, illetve a 
veszélyes fákat vágjuk ki. Itt 
telepítésre nincs szükség, mert 
ezeknek a fáknak a helyét pár 

év alatt benövik a környeze-
tükben álló társaik.

fapótlás és 
szemétszedés
A tavasz folyamán a kerület-
ben több tízezer facsemetét 
ültetettek el a Pilisi Parkerdő 
munkatársai. 

– ezek a tavalyi aszályos 
nyáron kipusztult fácskákat 
pótolják. Reméljük, hogy az 
idei nyár kevésbé lesz forró 
és száraz, de fel vagyunk ké-
szülve arra, hogy ősszel újra 
több ezer fát ültessünk a nyá-

ron esetleg kiszáradók helyett 
– mutatott rá Kovács Ferenc. 
– A fák selejtezése, ritkítása 
és telepítése mellett az erdős 
területek tisztaságára is ügyel 
az erdészet. 

ebben a munkában nagy 
segítséget jelentenek az alkal-
mazásukban lévő közfoglal-
koztatottak, akik idén már 
több mint 50 köbméter szeme-
tet gyűjtöttek össze a kerület-
ben, s egész nyáron és ősszel is 
folyamatosan dolgoznak majd. 
ennek köszönhetően tartósan 
csökkenhet a kerület erdeiben 
található szemét mennyisége.

a játszóterek is 
megtisztulnak
Minden évben visszatérő fel-
adat a füves területek kaszálá-
sa. A Pilisi Parkerdő Zrt. ezt a 
feladatot is elvégzi. 

– A jó idő beköszöntével 
megkezdtük az erdei füves fe-
lületek kaszálását – mondta 
Kovács Ferenc. – A munká-
latok során megtisztulnak az 
erdei sétautak, az erdőszélek, 
a tisztások és az erdei játszó-
terek is.

A cég munkatársai ugyan-
akkor nemcsak az erdőkben 
tesznek rendet, hanem elvégzik 
az általuk létrehozott és kezelt 
sas utcai erdei játszótér kar-
bantartását is. A kerületi zöld-
területek tisztán tartásában a 
lakosság közreműködésére is 
számít az erdészet. Mivel az 
erdőkben az egyik legnagyobb 
gondot továbbra is az illegális 
szemétlerakás jelenti, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. munkatársai a 
jövőben is várják a lakossági 
bejelentéseket. A szemetelésről 
az erdészeten kívül a rendőr-
séget vagy az önkormányzatot 
is lehet értesíteni.

Az erdők fiAtAlításA 
állAndó felAdAt
Fakitermelést idén nyár elején több helyen terveznek

� pestszentlőrinc-pestszentimre a főváros pesti 
oldalán a legnagyobb zöldterülettel rendelkező 
kerület. az erdők, parkok, játszóterek karban-

tartását kiemelt feladatként kezeli az önkormányzat 
és a pilisi parkerdő zrt. is.  az erdőfiatalítás jegyében 
több helyen kivágják az elöregedett és a beteg fákat, 
s a helyükbe csemetéket ültetnek.

ismeretlen tettesek több fiatal vérszilvafát loptak el a Hargita téri fasorból

FáKAt loPtAK A hArgitA térről
ismeretlen tettesek több fiatal vérszilvafát loptak el a Hargita 
téri ’56-os emlékmű felé vezető fasorból. a facsemetéket 
támasztó karók közül ráadásul egyet eltörtek, és csak a 
szerencsének köszönhető, hogy az nem okozott balesetet. 
a téren ugyanis játszótér is van, maga a park pedig többek 
között kisgyermekes családok pihenőhelye.
– kutyasétáltatók vették észre, hogy vélhetően május 14-én 
éjszaka az emlékműnél három facsemetét elloptak, ráadásul 
a következő nap éjszaka is eltulajdonítottak két fát. a lopás 
ténye önmagában is szomorú. a fákat ősszel ültették, már 
szép díszítő értékük volt – mondta kirrné feicht ágnes, a 
XViii. kerület főkertésze. – a tolvajokat vélhetően a felázott 
talaj is segítette, mert így könnyebben tudták gyökerestül 
kifordítani a fákat. 
az ellopott csemetéket az önkormányzat pótolja – a kár 
mértékét egyébként az újratelepítés költségén kívül a fák 
nevelésére fordított munka értéke is növeli –, a megmaradt 
fák karózását pedig megerősítették.
a Hargita téren nem ez az első rongálás az emlékmű 
november 4-i felavatása óta. januárban a kerületi közterü-
let-felügyelet munkatársai vették észre, hogy a mementó 24 
bazaltkockáját fehér színű olajfestékkel lefújták. az emlékmű 
szerencsére graffitimentes anyaggal van bevonva, így káro-
sodás nélkül sikerült letakarítani.
a facsemetéket sajnos nem védi semmi, csak a jó ízlés és az 
emberség, ami ezúttal néhány felelőtlen egyénből hiányzott. 
a rongáláson kívül egyéb szándék nem vezethette az elköve-
tőket. az általuk okozott kár mintegy 150 ezer forint.
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Kell MÉg egy sZó…
Tinédzseréveimben, amikor először utaztam az 
akkoriban még félnyugati útnak számító Adriára, 
meglepődve tapasztaltam, hogy a magyar autósok 
fénykürttel köszöntik egymást. 
Jó érzés volt. Melegséggel töltött el, pedig a szem-
bejövő kocsiban ülők arcát nem is láttam tisztán, s 
gyanítom, soha többet nem találkoztam velük. Egy-
szerűen összekötött bennünket a magyarságunk, és 
ez éppen elegendő ok volt egymás köszöntésére.
Ahogy annyi más jó szokás, ez is már csak elvétve 
bukkan fel a külföldi utakon. Keseregni jobban sze-
retünk, s néha már-már az az érzésem, sokan egy 
idegenhez nagyobb bizalommal fordulnak, mint 
magyar testvéreikhez.
Trianon hasonló jelképpé vált. Kesergünk a történel-
mi igazságtalanságon, miközben gyanúsan méreget-
jük egymást: ki milyen jelzőkkel emlegeti?
Egészen a legutóbbi időkig mételyként mérgezte a 
lelkeket a trianoni békediktátum szelleme, és seké-
lyes közhelyeknél jobb válaszokra nem voltunk képe-
sek. Ahogy arra sem, hogy megértsük, Trianon nem 
gonosz politikusok összeesküvésének az eredménye, 
hanem egy több száz éves folyamat következménye, 
amelynek során a magyarság lassabban szaporodott, 
mint a környező népek, így ők töltötték be azokat a 
tereket, amelyekére magunk képtelenek voltunk.
A trauma azonban lehetőséget ad egy újfajta építke-
zésre. A nemzeti összetartozás napja nem homályos 
területi követeléseket fogalmaz meg, hanem lehető-
séget ad az emlékezésre, a történelmi Magyarország 
értékeinek a számbavételére, sőt az ezeréves határo-
kon is átnyúlik, hiszen kiterjed azokra a csángók-
ra is, akik soha nem éltek a magyar állam keretei 
között, mégis megőrizték magyarságukat. Ők is az 
összetartozás részesei.
A sokféle jelzővel illetett trianoni békediktátum alá-
írásának napja, június 4-e így válhat gyásznapból 
ünneppé. Ahogy az erdőtüzek után is újrasarjadnak 
a növények, úgy kell nekünk is újra felfedeznünk a 
magyarságunkat. 

sütő-nagy zsolt

Jegyzet
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� közeleg a nyár, 
több idő jut a 
pihenésre, a 

kikapcsolódásra, ám a 
nyári szórakozóhelyek, 
a strand vagy éppen a 
villamosmegálló veszé-
lyeket is rejtenek. nem 
árt ezekre is felkészül-
nünk. ebben a kerületi 
kapitányság bűnügyi 
osztályának vezetője 
segít nekünk.

KeréKgyártó györgy  

− A nyári ruha alatt jobban 
látszik az ékszer. ezért van az, 
hogy a legtöbb veszély a höl-
gyekre, elsősorban az idősekre 
leselkedik – magyarázta Potyon-
di István alezredes, a XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztályának vezetője. 
Az alezredes felhívta a figyelmet: 
ne felejtsük el, hogy az arany 
ára a közelmúltban rendkívü-
li módon megemelkedett. egy 
gramm ára 6000-7000 forint, 
egy átlagos aranylánc pedig 8-10 
gramm. Könnyű utánaszámol-
ni, miért éri meg a rablóknak 
kockáztatniuk.

− Az elkövetők szinte mindig 
fiatalemberek, a sértettek pedig 
leginkább idősebb hölgyek. Ki-
figyelik, amint a piacról jönnek, 
villamosra szállnak, és gyorsan 
csapnak le: esély sincs a véde-
kezésre. A megelőzésre két mód 
lehetséges: az ilyen drága éksze-
reket inkább ünnepi alkalmak-
kor viseljék, és lehetőség szerint 
ne egyedül induljanak vásárol-
ni. Ha megtörtént a baj, azon-
nal értesítsék a rendőrséget, és 
próbálják megfigyelni a rablót. 
gyakran autó vár rá a közelben, 
a típus, a szín, a rendszám se-
gíthet a rendőröknek – mondta 
Potyondi István.

az arany ára
Az idős hölgyek mellett a leg-
több veszély a szünidőző diá-

kokra leselkedik, akik sokszor 
szülői vagy felnőtt felügyelet 
nélkül töltik a nap nagy részét.
− nehéz dolga van a szülőnek, 
ha a gyerek nem táborban vagy 
más szervezett programon van, 
ahol szakemberek felügyelnek 
rá. A kisebbeket mindenkép-
pen fel kell készíteni arra, hogy 
a közlekedésben nemcsak saját 
magukra, hanem másokra is 
vigyázniuk kell. A kerékpárral, 
gördeszkával, görkorcsolyával 

nem árt óvatosnak lenni – ma-
gyarázta az alezredes.

− nagyon hasznos, ha a szülő 
tudja, hogy a gyereke kivel tölti 
a napját, és ha ebbe bele is tud 
szólni. Az a tapasztalat, hogy a 
rossz közösség sokszor teljesen 
normális gondolkodású gyere-
keket is bele tud vinni a rossz-
ba. nemrég 12-13 éves gyerekek 
heccből leszakították egy hölgy 
laptoptáskáját, és menekülni 
próbáltak vele. Azonnal lebuk-

tak – mesélte Potyondi István.
A fiatalokat fenyegető egyik 
legnagyobb veszély a drog. A 
bűnügyi osztály vezetője sze-
rint ebben a tekintetben sem árt 
óvatosnak lenni, de egyelőre pá-
nikra nincs ok.

− Ha Magyarországon vala-
ki nagyon akar drogot szerezni, 
bárhol szerezhet. A közelmúlt-
ban mi is elfogtunk két dílert. 
Ők azonban lakáson üzleteltek, 
bejáratott ügyfélkörrel. Utcai 

terjesztéssel nem találkoztunk, 
és olyan nagyobb szórakozóhely 
sincs, ahol az elosztók megtalál-
nák a fiatalokat.

Buli, strand 
A legközelebbi népszerű éjsza-
kai zenés szórakozóhely Kőbá-
nyán van, ezért a kerületben 
a diszkóbalesetek veszélye is 
kisebb. A fiatalok azonban in-
nen is elindulnak mulatni, és 
nekik is óvatosnak kell lenniük. 

− Csak azt tudom mondani, 
amit már sokszor hallhattak: 
szórakozóhelyen idegentől soha 
ne fogadjanak el italt pohárból, 
nyitott palackból! Csak lezárt, le-
hetőleg maguk által vásárolt italt 
igyanak. A vezető természetesen 
nem fogyaszthat alkoholt. sok 
bajt lehet megelőzni, ha a fiatalok 
társaságban, többen indulnak el 
mulatni, és figyelnek egymásra. 
Részeg sofőr mögé, mellé nem 
szabad beülni, sőt őt is le kell be-
szélni arról, hogy útnak induljon 
– mondta Potyondi István.
A nyár szórakozási lehetőségei 
közé tartozik a strandolás is. Bé-
kés mulatság, de ez is végződhet 
kellemetlenül. Mivel a gyerek-
napon a Bókay-kert strandja is 
megnyílik, érdemes figyelni a 
veszélyekre.

− nem tudok arról, hogy a 
tavalyi szezonban érkezett vol-
na bejelentés a Park Uszoda 
strandjáról. De az óvatosságból 
sohasem lehet baj. Az értékekre 
mindig figyeljen valaki a család-
ból, sőt még jobb, ha szekrényt 
bérelnek, és oda teszik be az ér-
tékesebb holmit – foglalta össze 
a legfontosabb tudnivalókat a 
bűnügyi osztály vezetője.

„Az alezredes felhívta 
a figyelmet: ne felejtsük 
el, hogy az arany ára a 
közelmúltban rendkívüli 
módon megemelkedett. 
egy gramm ára 6000-
7000 forint, egy átlagos 
aranylánc pedig 
8-10 gramm. Könnyű 
utánaszámolni, miért 
éri meg a rablóknak 
kockáztatniuk.”



itt A nyár, vigyázz!
A szünidőben is fontos, hogy figyeljünk egymásra és az értékeinkre

a közelben gyakran autó vár a bűntársra, a típus, a szín, a rendszám segíthet a rendőröknek

A tavaly hagyományteremtő cél-
lal útjára indított túra elsődleges 
célja az, hogy minél több gyerek 
ismerje meg erdély szépségeit és 
az ott élő magyarság mindennap-
jait, kultúráját.
A kirándulók ezúttal is meglá-
togatták Tusnádfürdőn a Dévai 
szent Ferenc Alapítvány gyermek-
otthonát. A Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes által létrehozott 
alapítvány célja az erdélyben sa-
nyarú körülmények között élő 
gyermekek felkarolása.

– Amikor gyerekek találkoz-
nak, ott szinte pillanatok alatt 
kialakul a társalgás, megtalálják 
a közös hangot – mondta Ma-
gyar Márta, a Kandó téri iskola 
igazgatója, aki kísérőként vett 
részt a kiránduláson. – Az ott-
honban élő gyerekek körbeve-
zették a mieinket, megmutatták 
a szobáikat, azt, hogy hol és mi-
ként élnek.

A tusnádfürdői gyerekek me-
séltek az egyre jobban elszapo-
rodó medvékről is, amelyek be-

járnak a városba. Éppen ezért az 
otthon köré villanypásztor épül, 
hogy megvédje a lakókat. 

– szürkületkor már előjön-
nek a medvék. A mi turnusunk 
nem találkozott ugyan velük, de 
a másik csoportbeliek mesélték, 
hogy utazás közben a busztól 
alig 50 méternyire láttak egy 
anyamedvét három boccsal – 
mesélte Magyar Márta.

Az idei két turnusban április 
7-én, illetve 14-én keltek útra a 
XVIII. kerületi gyerekek, akik 

a természeti szépségek mellett 
olyan történelmi helyekre is el-
látogattak, mint a nyerges-tető, 
ahol az 1848–49-es szabadság-
harc székely katonáinak az em-
lékhelye áll. Az ott lévő számos 
kopjafa között megtalálható a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
által állított is, amelyet kis kü-
lön feladatként meg kellett ke-
resniük a diákoknak. ez a több 
mint 200 kopjafa között nem is 
volt könnyű feladat.

– Idén is találkoztunk föld-
művelő székely emberekkel, 
akik szekerekkel kivittek min-
ket a Hargita aljába, egy patak 
közelébe, és amíg a gyerekek ját-
szottak, addig ők tipikus erdélyi 
kolbászkát, micset és szalonnát 
sütöttek nekünk – mondta az 
igazgatónő.

A kirándulók eljutottak 
Kézdivásárhelyre is, ahol a céhes 
ipar történelmével ismerkedhet-
tek meg. A város múzeumában 
megtudhatták, mivel foglalko-
zik a tímár, hogyan készül a ka-
lap vagy éppen a csizma.

– A korabeli „sms-sel” is 
megismerkedhettünk, vagyis 
azzal a kis fém tartószerkezettel, 
amelyben a céhes legények vit-
ték az üzeneteket egyik mester-
től a másiknak. A gyerekek azt 
is láthatták, hogy micsoda be-
csülete volt az iparosoknak a vá-
rosban, hogy milyen fontos volt 
ezeknek a mesterembereknek az 
utánpótlás nevelése, a szakma 
továbbadása.

➜ P. a.

eRDÉlyBen jáRTAK 
A KIVáló TAnUlóK
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is számos élménnyel gazdagodott az a 80 lőrinci és 
imrei általános iskolás, akik az önkormányzat jóvoltából két turnusban egy-egy hetet 
tölthettek tusnádfürdőn. A jó tanulmányi eredményeikért jutalmazott 7. és 8. osztályos 
gyerekek a kerület testvérvárosából kiindulva csillagtúraszerűen járták be a környező 
természeti, kulturális és történelmi helyeket.
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el a szeméttel!
térítésmentes lakossági veszélyes-
hulladék-gyűjtési akciót szervezett az 
önkormányzat május 11-én négy hely-
színen.

A hulladékok ezernyi formában vesznek minket 
körül, és gyakran a háztartásokból is veszélyes 
anyagok kerülnek ki. ezek megfelelő tárolással, 
szállítással és megsemmisítéssel nem okoznak 
gondot, de nem mindig tudjuk, hogy mi számít 
veszélyesnek. 

A szakszerű meghatározás szerint azokat az 
anyagokat, hulladékokat nevezik veszélyes hul-
ladéknak, amelyek közvetlenül vagy közvetve 
károsító hatással vannak az emberi egészségre, 
életre, az élővilágra, a környezetre. 

A Fővárosi Településtisztasági és Környe-
zetvédelmi (FTsZV) Kft. hulladékkezelésben 
jártas szakemberei a Béke téren, a Martinovics 
téren, a Havanna-lakótelepen, a Bartha lajos 
utca és a Kondor Béla sétány sarkán, továb-
bá Pestszentimrén a szálfa és a Vasút utca ta-
lálkozásánál vették át a  veszélyes hulladékot. 
Többek között akkumlátort, lejárt szavatosságú 
gyógyszert, festéket, hígítót, növényvédő szert, 
fáradt olajat, elemet, elektromos és elektronikus 
gépeket vittek a lakosok a gyűjtőhelyekre.

Kovács Károly festékesdobozokkal megra-
kott szatyorral érkezett a Béke térre. – – nem-
régiben fejeztem be a lakásom felújítását, ami-
hez többféle festékre volt szükség, azonban a 
dobozok alján maradt egy kevés. Miután ezek 
az anyagok a normál hulladéklerakó helyekre 
nem vihetők el, eddig a sufniban tároltam őket. 
Örülök, hogy most megszabadulhatok a festék-
maradványoktól – mondta.

Tóth János egy nagyméretű televízióval érke-
zett az imrei átvevőhelyre.  

– néhány hónapja le kellett cserélnem a ké-
szüléket, mert elromlott, és a lakásban csak a 
helyet foglalta. Alig vártam már az újabb veszé-
lyeshulladék-gyűjtési akciót.

Az akcióban 2712 kg veszélyes hulladékot 
gyűjtöttek össze az FTsZV Kft. munkatársai: 
23 kg szárazelemet, 60 kg akkumlátort, 53 kg 
gyógyszert, 810 kg autógumit, 25 kg fénycsövet, 
49 kg szórópalackot, 90 kg növényvédő szert, 
179 kg oldószert, hígítót, 66 kg műanyag csoma-
golást, 630 kg festékmaradványt, 515 liter sütő-
zsírt, 200 liter fáradt olajat, 12 kg festéktonert.

➜ fülep erzsébet

Vállalkozói hitel
induló vállalkozások számára is elérhe-
tő a megújuló mFB Kisvállalkozói hitel.

 
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapít-
vány segítségével ismét kedvezményes hitel-
termék vált elérhetővé az induló vállalkozások 
számára, amelyek 25 millió forint összeghatárig 
igényelhetnek támogatott, kedvezményes kama-
tozású hitelt beruházásaik finanszírozására. Az 
ingatlan vásárlásra, felújításra, építésre, gépek-, 
berendezések beszerzésére, valamint tárgyi esz-
közök működtetéséhez szükséges szoftver vásár-
lására fordítható hitel kamata 3 havi eURIBOR 
plusz 5 %, amely jelenleg 5,3 %-os éves mérték-
nek felel meg. Kezelési költséget a bank nem 
számol fel. A hitel biztosítéka a hitelből meg-
vásárolt eszköz, valamint a garantiqa Hitelga-
rancia Zrt., vagy az „Új széchenyi Hitelgarancia 
Program” által nyújtott készfizető kezesség. A 
kezességvállalás díját az MFB Zrt. átvállalja és a 
vállalkozó helyett, megfizeti a kezességet vállaló 
intézménynek. A már legalább egy teljes gazda-
sági évvel rendelkező vállalkozások számára a 
felvehető hitel összege 50 millió forint. Mindkét 
esetben a hitel visszafizetésére 15 év áll a vállal-
kozás rendelkezésére, amelyből 2 évig elég, ha 
csak a kamatokat fizeti meg.
Az MFB Kisvállalkozói Hitel feltételrendszere 
és az igényléshez szükséges dokumentumok 
a www.bvk.hu honlapon érhetők el. 

Mi lesz a légi 
közlekedéssel?
A kontinens légi közlekedésének jövő-
jéről tanácskozott az iparág több mint 
ezer döntéshozója május 12–14. között 
Budapesten, a 8. routes europe kon-
ferencián, amelyet a Budapest Airport 
rendezett a magyar turizmus zrt-vel 
közösen. 

A konferencián a régió összes diszkont légi-
társasága részt vett, magán- és állami légitár-
saságok egyaránt képviseltették magukat. A 
konferencia keretében lebonyolított számos 
közvetlen találkozón kívül az esemény nyitá-
nyaként stratégiai csúcstalálkozót tartottak, 
amelyen az iparág vezető szakértői eszmét cse-
réltek a régiót érintő legfontosabb légi közle-
kedési és járatfejlesztési kérdésekről. A témák 
között szerepelt az uniós károsanyag-kibocsá-
tási kereskedelmi rendszer befagyasztásának 
hatása az Amerikából és Kínából érkező forga-
lomra, a légitársasági konszolidáció, a fúziók és 
szövetségek, valamint a fapados modell jövője.  
A konferencián beszámolt új terveiről a Buda-
pest Airport, amely a kisebb forgalmú útvona-
lakra 50 százalékos új járatnyitási kedvezményt 
vezetne be.

− Évről évre egyre többen vesznek részt a 
Routes europe konferencián, de a növekedés 
üteme még a mi elvárásainkat is meghaladta 
– nyilatkozta David Stroud, a Routes alelnöke. 
− nagyon örülünk, hogy ismét rekordszámú 
résztvevőt köszönthetünk az eseményen. Az a 
tény, hogy magas rangú küldöttekről van szó, 
azt mutatja, hogy a Routes europe a régió veze-
tő járatfejlesztési eseménye, amely évekre előre 
meghatározza a kontinens légi közlekedésének 
jövőjét.

➜ mti-Kgy

Munkába álltak 
az autóbuszok 
A Xviii. kerületben közlekedő autó-
buszjáratok vonalán is feltűntek május 
elejétől az új autóbuszok, amelyek leg-
újabb verziójából a Budapesti Közleke-
dési Központ összesen 150 járművet 
kíván forgalomba helyezni a főváros-
ban. 

Az új buszokat májustól júliusig folyamatosan 
állítja forgalomba a BKK. Az új szállítmány ér-
kezésének köszönhetően a már korábban állo-
mányban lévő, eddig más viszonylatokon üzem-
eltett buszokból Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
járataira is több darab került.

Májustól a 182-es és a 184-es, valamint a 
194-es és a 199-es járat vonalán 2-2, a 200e és 
a 282e–284e vonalán 1-1 alacsonypadlós Mer-
cedes üzemel.

ezeket a járműveket a kerekesszékkel közle-
kedők, a babakocsis kismamák és az idősebbek 
egyaránt könnyen használhatják. A légkondi-
cionálóval felszerelt buszokon az ülések egy 
része felhajtható, így csúcsforgalomban több 
utast tudnak befogadni.  A járműveken kívül 
és belül is nagyméretű kijelzők tájékoztatják az 
utasokat.

P. a.

A városháza dísztermében május 10-én tartott díj-
átadón megjelenő rendőröket, tűzoltókat, katasztró-
favédelmi munkatársakat Ughy Attila polgármester, 
országgyűlési képviselő, lévai István Zoltán alpol-
gármester, Meichl géza rendőr dandártábornok, 
Budapest rendőr-főkapitányának gazdasági helyet-
tese, jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, főtanácsos, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Ké-
kesi András rendőr ezredes, főtanácsos, a BRFK 
XVIII. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője 
és Tordai lászló tűzoltó főhadnagy, a XIX. kerületi 
tűzoltóság parancsnoka köszöntötte és jutalmazta.

A Vörösmarty Mihály Ének-Zenei nyelvi ál-
talános Iskola és gimnázium műsora vezette fel 
az elismerések átadását, amelyen a XVIII. kerületi 
rendőrkapitányság vezetőjének javaslatára a köz-

alapítvány kuratóriumának elnöke, Ughy Attila 
Havelda Zoltán rendőr törzszászlósnak nyújtotta át 
a szent györgy-díjat a közbiztonság területén vég-
zett kiemelkedő munkájáért.

 A rendőrség munkatársai közül elismerő okle-
vélben részesült Süveges Ibolya r. őrnagy, Borbélyné 
Lólé Julianna r. százados, Kertész Attila r. őrnagy, 
Péter Béla Csaba r. főtörzszászlós, Huszár Barnabás 
r. főtörzsőrmester és Szigeti Zsolt r. főtörzsőrmes-
ter.

A szent Flórián-díjat Fraskó Attila tűzoltó 
törzsőrmester vehette át, míg Kóczán Tamás tű. 
főtörzszászlós, Páduch György tű. főtörzsőrmester, 
Drengubák Gábor tű. főtörzsőrmester, Tóth Tamás 
tű. törzsőrmester és Darányi Csaba tű. őrmester el-
ismerő oklevelet kapott.

➜ Puskás attila

elismerés a kiemelkedő rendőri 
és tűzoltói munkáért
havelda zoltán rendőr törzszászlós és Fraskó Attila tűzoltó törzsőrmester kapta 
meg idén a szent györgy-, illetve a szent Flórián-díjat, amellyel a Közalapítvány a 
Xviii. kerület Közbiztonságáért minden évben elismeri a kerületben végzett kiemel-
kedő közbiztonsági és tűzoltói munkát.

Vannak lehetőségek a kerületi 
vállalkozók előtt
erdődy viktor, a Budapesti Kereskedelmi és iparkamara (BKiK) Xviii. kerületi tag-
csoportjának elnöke sikeresnek minősítette az együttműködést a kerületi önkor-
mányzattal, illetve a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt-vel.

– A városüzemeltető cégtől a kamarai iroda he-
tente e-mailben megkapja a kerületben végzen-
dő azon munkák listáját, amelyek nem kapcso-
lódnak közbeszerzéshez, és ezeket közvetítjük a 
helyi vállalkozóknak – mondta Erdődy Viktor, a 
BKIK XVIII. és XIX. kerületi tagcsoportjainak 
május 9-i fórumán a gombás Étteremben. 

erdődy Viktor beszámolt az AirleD prog-
ramban való részvétel lehetőségéről is.

– A projekt célja a gazdaság élénkítése a repü-
lőtér vonzáskörzetében. jelenleg a helyi vállalko-
zók lehetőségeit mérjük fel, hogy miként csatla-
kozhatnak ehhez a programhoz.

A fórumon Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere elmondta, hogy a 
BKIK várhatóan rövid időn belül birtokba veheti 
az önkormányzat által ingyenesen rendelkezésére 
bocsátott új irodahelyiséget. Az önkormányzat 
költségvetéséről szóló beszámolójában a polgár-
mester kiemelte, hogy a kerület bevétele a 2010-

es önkormányzati választások óta minden évben 
meghaladta a kiadásokat, és ezt a többletet a ke-
rület mostani vezetősége a megörökölt 12 milli-
árd forintos adósság csökkentésére fordította. 

A fórumon kérdést tettek fel a kerület csator-
názásával kapcsolatban. Ughy Attila elmondta, 
hogy a fővárosi csatornázási projekt még az idén 
elindul, és ez a több évtizede napirenden lévő 
probléma belátható időn belül megoldódik.

– Mintegy 8000 háztartás lesz bekötve a csa-
tornarendszerbe – emelte ki a polgármester, hoz-
zátéve, hogy mindez az ezzel foglalkozó helyi 
vállalkozásoknak is munkalehetőséget jelent.

A fórumon Gáspár László, Budapest Főváros 
Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatalának 
vezetőhelyettese beszámolt a hivatal eddig vég-
zett munkájáról, és tájékoztatta a jelenlevőket az 
ott elintézhető – vállalkozók számára fontos – 
ügyekről.

➜ Puskás
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

 Közélet Rendkívül színes programválasztékkal várták a Bókay-kertbe a kerületieket 

� a borús idő 
ellenére rendkívül 
színes program-

választékkal nyílt meg 
a strand május 26-án 
a Bókay-kertben. a 
medencénél 10 órától 
váltották egymást a 
különböző sportági 
bemutatók. a gyer-
meknapra időzített 
szezonnyitón azonban 
a strandolásról le kellett 
mondaniuk a nyarat 
váróknak, az időjárás 
ugyanis nem fogadta 
kegyeibe a napozás 
szerelmeseit. egyéb 
látnivalókban viszont 
nem volt hiány.

– széles skálán mozogtak a 
programok. Többek között volt 
búvár-, szinkronúszó-, kajak- 
és strandröplabda-bemutató is 
– mondta Bögös József, a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. sportszervezési Osztályá-
nak vezetője.

A legnépszerűbb a délelőtti 
szinkronúszás-bemutató volt, de 
a gyerekek bátran vízre szálltak 
a kajakokkal is, és olyan vakme-
rő jelentkező is akadt, aki kipró-
bálta a búvárkodást.

Vízparti 
gyereknap
Mintegy vízparti gyermeknap-
ként is felfogható volt a sok-
színű program, amely párhu-
zamosan zajlott a Bókay-kert 
gyermeknapi rendezvényével. 
Amint Bögös józsef találóan 
megjegyezte, az egy nappal ko-
rábbi nagy sportágválasztóval 
szemben ez a nap amolyan kis 
sportágválasztó volt.

új út és 
iVókutak

– Az előbb felsoroltakon kí-
vül bemutatkozott a thai boksz 

és a karate is – sorolta az osz-
tályvezető. 

A medencés programok 
mellett egészségügyi mérés is 
volt, testanalízissel és életmód-

tanácsadással. A hosszúra nyúlt 
tél nyomai már nem láthatók 
a strandon, amelynek területe 
mintegy 2000 négyzetméterre 
bővült.

– A nyitásra elkészült a füvesí-
tés, a gyep locsolásához kiépítet-
tünk egy automata locsolópályát, 
amely a strand egész területét 
lefedi – mondta Bögös józsef. 

– Felújítottuk a medence télen 
tönkrement részeit, az élmény-
fürdőnél elkészült a medence kö-
rül a járólapozás, s felújítottuk a 
gombát és a zuhanyt is.

Az egyik öltözőkabin is új 
helyre, a strandröplabda-pályá-
hoz közelebb került, a bejárat fe-
lől pedig térkővel borított járda 
vezet a medencéhez. 

– A gyerekekre is gondolva 
kiépítettünk két ivókutat is, így 
nem kell drága cukros üdítőket 
vásárolni a szomjoltáshoz, illet-
ve a szülőknek nem kell palac-
kozott vizet cipelniük a strandra 
– számolt be még egy újdonság-
ról Bögös józsef.

zenés, sportos 
nyár
A május 26-i strandnyitón olyan 
program is szerepelt, amelyet 
a strand üzemeltetője szeretne 
egész nyárra kiterjeszteni. A 
strandröplabda-pálya már ta-
valy is nagy sikert aratott, de 
további sportolási lehetőségként 
rendszeres vízi aerobicot is ter-
veznek. 

– Terveink szerint zenés 
programokkal, koncertekkel is 
várjuk majd a strandolókat a 
nyár folyamán – mondta az osz-
tályvezető. 

A gyermeknApon 
nyitott A strAnd
A strandolás elmaradt, de a jókedv megmaradt
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a strandröplabda-pálya már tavaly is nagy sikert aratott, de rendszeres vízi aerobicot is terveznek

CsAládi Jeggyel 
olCsóBB lesz
a családokra gondolva 
új jegyfaját vezetett be 
az üzemeltető. a családi 
jeggyel két felnőtt 
és két gyerek 2650 
forintért strandolhat. 
a felnőtt, nyugdíjas és 
ifjúsági belépő 1000, 
a gyermekjegy 650 
forintba kerül. a Bókay-
kert strandja egész 
nyáron mindennap 9 és 
19 óra között tart nyitva, 
és előreláthatólag 
augusztus végéig várja 
a vendégeket, bár a 
zárás ideje az időjárás 
függvényében változhat.

A varrodát Módra Katalin veze-
ti, aki a helyi közfoglalkoztatási 
program keretében került a Város-
gazdához, és kiemelkedő munkája 
révén tavaly ősztől már főállású 
munkatársa a cégnek. A varroda-
vezető még a januári költözés előtt 
ezt mondta lapunknak a terveiről:

– Az új telephelyen szeret-
ném szélesíteni a műhely szol-
gáltatási körét, ezzel is új bevé-
teli forrást teremtve a cégnek. 

ez a terv idén valósággá vált. Az 
általános feladatok – például a 
kerület ünnepi zászlódíszítéséhez 
szükséges nemzeti színű lobogók 
varrása – mellett bérmunkát is 
vállal a varroda. A munkatársak 
készítettek már ágyneműt, füg-
gönyt, színházi drapériát, vala-
mint szálloda részére anyagszal-
vétát, talárt és bortartó tasakot is.

április elejétől a varroda egyes 
szolgáltatásai a lakosság számára 

is elérhetők, ruhák javítását és ké-
szítését, illetve méretre igazítását, 
átalakítását, cipzárak cseréjét is 
vállalja a Városgazda Varrómű-
hely. emellett egyik fő profiljuk-
kal, a munkaruha-készítéssel is 
kedvező áron és rövid határidővel 
állnak a magánmegrendelők ren-
delkezésére.

A varroda hétfőtől péntekig 7 
és 18 óra között, szombaton 8 órá-
tól 12 óráig tart nyitva.

VáR A VáROsgAZDA 
VARRóMűHelye 
Január óta új helyen, az Üllői út 433-as szám alatt működik a városgazda varróműhely, 
amelynek fő tevékenysége a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. fizikai munkát végző 
kollégái számára munkaruházat készítése, illetve javítása. április óta azonban bővült a 
műhely szolgáltatási köre, így már a lakossági megrendelők is igénybe vehetik a varroda 
szolgáltatásait.

AngyAlKeRT
A kerületi óvodákkal együttműköd-
ve hatodik alkalommal rendezi meg 
a Xviii. kerületi Pedagógiai intézet 
óvodai munkacsoportja az Angyal-
kert elnevezésű hagyományőrző ját-
szóházi programot. A rendezvénynek 
május 31-én az elmúlt évhez hason-
lóan a Bókay-kert ad otthont.

A hagyományőrzés, a magyar népi játékok-
kal, mesterségekkel való megismerkedés már 
kisgyermekkorban fontos. Az Angyalkert 
színes programválasztéka kiválóan szolgálja 
az óvodások kreativitásának, kézügyesség-
ének és játékkészségének fejlesztését, mert a 
kisgyerekek rendkívül fogékonyak. 

A kicsik a népi játékok tanulása mellett 
megismerkedhetnek különböző kézműves 
mesterségekkel is. Kipróbálhatják többek 
között a kötélverést és a nemezkészítést. 
lesz népzenei hangszereket és dallamokat 
bemutató táncház, s a gyerekek bábozhat-
nak is.

Az Angyalkertben megjelenő játékokat a 
kerület óvodapedagógusai beépítik az óvo-
dai csoportjátékok közé, ezzel is segítve a 
gyerekek alkotókészségének további fejlesz-
tését. 

gyerekek 
zenéltek
A népzenétől a filmzenéig változatos 
zenei élményt nyújtott a dohnányi 
ernő zeneiskola növendékeinek 
gyermeknapi koncertje május 25-én 
a Pestszentlőrinci sportcsarnokban. 

– Már a műsor címe, a gyermeknapi kon-
cert a gyermekekért, sugallta az este jóté-
konysági jellegét – mondta Draskóczi Zoltán 
gitárművész, a zeneiskola gitárzenekarának 
vezetője. – Iskolánk alapítványa ezúttal a 
növendékek nyári táborozását támogatja.
Kucsák László országgyűlési képviselő, al-
polgármester a műsort megelőző rövid kö-
szöntőjében örömét fejezte ki, hogy a zene-
iskolának szinte évről évre vannak olyan 
kezdeményezései, amelyek új, üde színfoltot 
jelentenek a kerület kulturális életében.
– Ilyen volt tavaly a filmzenei koncert, és 
ide sorolható ez az este is – mondta Kucsák 
lászló.

A zeneiskola négy együttese lépett fel. 
Az ifjúsági vonószenekar, a harmonika- és 
a gitárzenekar, valamint a kórus. Külön-
leges hangszerelésben csendült fel Pietro 
Mascagni Paraszbecsület című operájából 
az intermezzo, amelyet a gitár- és a harmo-
nika-zenekar közreműködésével játszott el a 
vonószenekar.

A jótékonysági est csúcspontja a záró 
szám, egy XVI–XVII. századi angolszász dal 
volt, amelynek előadásában valamennyi fel-
lépő közreműködött, így mintegy 130 gye-
rek volt egyszerre a színpadon.
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének április 25-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

A lakásrendelet módosításával 
teremt új pályázati lehetőséget 
az önkormányzat azok számára, 
akik nem tudják fizetni deviza-
alapú lakáshitelüket.

Rendeletek
p 1. A változtatási tilalom el-
rendeléséről szóló 16/2011. (V. 
3.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése című 
napirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 
p 2. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 4 tartózko-
dással hozta meg 10/2013. (V. 7.) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 42/2011. 
(XII. 20.) rendelet módosításá-
ról.
p 3. A testület 12 igen szavazat-
tal és 5 tartózkodással megal-
kotta 11/2013. (V. 7.) sz. önkor-
mányzati rendeletét a lakások 
bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (V. 31.) sz. rende-
let módosításáról.
p 4. A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal és 5 tartózkodás-
sal hozta meg 12/2013. (IV. 30) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
közterület-használat rendjével 
és engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról szóló 28/2003. (VI. 1.) 
sz. rendelet módosításáról. 
p 5. A testület 16 igen szavazat-
tal és 1 ellenszavazattal megal-
kotta 13/2013. (V. 7.) sz. önkor-
mányzati rendeletét a lakáscélú 
támogatásokról szóló 12/2011. 
(V. 3.) sz. rendelet módosításá-
ról.

hatáRozatok
p 6. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással elfogadta a 
költségvetési koncepcióban fog-
laltakat, s felkérte a polgármes-
tert, hogy állítsa össze a 2014. 
évi költségvetést a költségvetési 
koncepció figyelembevételével 
és a költségvetést megalapozó 
jogszabályi környezet előkészí-
tésével.
p 7. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag jóváhagyta 
a pestszentlőrinc-pestszentimrei 
önkormányzat közalkalmazotti 
szabályzatának módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt szö-
vegtartalommal.
p 8. A testület 14 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
megalkotta a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának eti-
kai kódexét.
p 9. A képviselő-testület alapí-
tói jogkörében eljárva 15 igen 
szavazattal egybehangzóan 
határozott arról, hogy kezde-
ményezi a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. 2011. évi 
ClXXV. törvény szerinti köz-
hasznúsági nyilvántartásba vé-
telét.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 15 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy döntött, hogy 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. alapító okiratá-
nak módosítását az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.
A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egybehangzóan fel-
hatalmazta a polgármestert az 
alapító okirat módosításának és 
a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratnak 
az aláírására, valamint a cégbí-
rósági változásbejelentési eljá-
ráshoz és a közhasznúsági nyil-
vántartásba vételhez szükséges 
intézkedésekre.
p 10. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta az 
önkormányzat és a Projekt 18 
Kft. közötti haszonbérleti szer-
ződés mellékletének módosítá-
sát, miszerint a szerződés 1. sz. 
melléklete helyére a  kiegészí-
téshez csatolt 1. sz. melléklet ke-
rül. A testület felkérte a polgár-
mestert a szerződés mellékletét 
érintő módosításhoz szükséges 

intézkedések megtételére, és fel-
hatalmazta őt a haszonbérleti 
szerződés módosításának alá-
írására.
p 11. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 1 ellensza-
vazattal úgy döntött, hogy a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgála-
tot Fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának VIII. 2. ac) 
pontja a következőképpen mó-
dosul: „A pénzügyi hozzájáru-
lás átutalását az alapítás évében 
a társulás létrejöttét követően 
30 napon belül kell teljesíteni, 
a továbbiakban minden évben 
két egyenlő részletben március 
31. napjáig, illetve augusztus 31. 
napjáig kell befizetni.”
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte a pol-
gármestert a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társu-
lás módosítással egységes szer-
kezetbe foglalt társulási megál-
lapodásának aláírására.
p 12. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy testvér-
városi kapcsolatot létesít a len-
gyelországi Dabrowa Tarnowska 
település önkormányzatával. 
A testület az 1. sz. határozati ja-
vaslatban meghozott döntését 18 
igen szavazattal egybehangzóan 
akként érvényesítette, hogy a 
polgármester által 2012. márci-
us 22-én aláírt, az előterjesztés 
2. sz. mellékletét képező egyez-
ményben foglaltakkal egyetért, 
és azt jóváhagyja.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag kije-
lentette, hogy az előterjesztés 
határozati javaslataiban megfo-
galmazott döntések szolgálnak 
a 2. sz. mellékletben szereplő 
egyezmény VII. fejezetében 
meghatározott, az együttműkö-
dés létrejöttéhez szükséges do-
kumentumként.
p 13. A testület 13 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 
5 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének tartalé-
kok táblájában a közbiztonsági 
céltartalék sorában szereplő 3 
millió forintot átadja a XVIII. 
kerület Közbiztonságáért Köz-
alapítványnak, és felhatalmazta 
a polgármestert a szerződés alá-
írására.
p 14. A testület 12 igen szava-
zattal és 5 ellenszavazattal ha-
tározott arról, hogy a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. ClXXXIX. törvény 
14. § (2) bekezdésének megfele-
lően javasolja Budapest Főváros 
Közgyűlésének a XVIII. kerü-
letben található alábbi közterü-
letek elnevezésének megváltoz-
tatását:
– a Pataky István utcát Borics 
Pál utcára,
– a Fürst sándor utcát Kiss Ist-
ván utcára,
– a Hámán Katalin utcát 
szurmay tábornok utcára,
– a sallai Imre utcát (148407, 
148491, 150228/1 hrsz.) Cziffra 
györgy utcára,
– a Kulich gyula utcát Orbán 
Balázs utcára.
A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a döntésről tájékoz-
tassa Budapest főváros főpolgár-
mesterét. 
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
megvizsgálja, hogy a szigorú-
an az utcanév-változtatásokkal 
kapcsolatos költségeket milyen 
költségvetési forrásból tudja 
megtéríteni az érintetteknek.
p 15. A testület 19 igen szava-
zattal egybehangzóan hozzájá-
rult ahhoz, hogy a tulajdonában 
álló, a Méta utcában találha-
tó, 156140/9 helyrajzi számú, 
5122 m2 nagyságú, külterületi 
rét művelési ágú ingatlanon a 
KeOP-1.1.1/B/12 pályázat ke-
retében szemléletformáló és 
újrahasználati központ épüljön.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag hozzá-
járult ahhoz, hogy – a KeOP-

1.1.1/B/12 pályázat feltételeinek 
megfelelően – a szóban forgó 
ingatlanra tíz év időtartamra 
földhasználati jogot jegyezzenek 
be az ingatlan-nyilvántartásba a 
pályázó Budapest Főváros Ön-
kormányzata javára. Az erről 
kötendő megállapodásnak az 
alábbi főbb tartalmi szemponto-
kat kell tartalmaznia:
– A XVIII.  kerületi önkor-
mányzat  tudomásul veszi, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat szem-
léletformáló és újrahasználati 
központot szándékozik építeni 
az ingatlanon, s ezzel kapcsolat-
ban földhasználati jogot biztosít 
a Fővárosi Önkormányzatnak.
– Az esetleges ráépítéssel osztott 
tulajdonjog keletkezik a vonat-
kozó jogerős használatbavételi 
engedély kiadásával, vagyis a 
felépítmény a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonába kerül, míg 
az ingatlan és így a felépítmény 
alatt elhelyezkedő földrészlet 
tulajdonjoga változatlanul a 
XVIII. kerületi önkormányzatot 
illeti meg.
– A beruházás megkezdése előtt 
a XVIII. kerületi önkormányzat 
a vagyontörvény előírásainak 
megfelelően egyszerűsített zárt-
körű pályázatot ír ki az osztott 
tulajdon létrehozására.
– A Fővárosi Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
érvényes pályázatot nyújt be, 
azzal a feltétellel, hogy a va-
gyontörvényben meghatározott 
szabályok szerint vállalja, hogy 
az épület alatti földhasználatért 
földhasználati díjat fizet, és a 
beruházás befejezését követően 
ráépítési megállapodást köt a 
XVIII. kerületi önkormányzat-
tal.
– A XVIII. önkormányzat kö-
telezettséget vállal arra, hogy a 
projekt fizikai befejezését köve-
tően minimum öt évig (a fenn-
tartási időszak alatt) nem ide-
geníti el a földhasználati joggal 
érintett földrészletet. 
– A XVIII. kerületi önkormány-
zat kötelezettséget vállal az in-
gatlan belterületbe vonásával és 
kiszabályozásával kapcsolatosan 
felmerülő munkák elvégezteté-
sére és az ehhez kapcsolódóan 
felmerülő költségek megfizeté-
sére (belterületbe vonás, termő-
föld más célú hasznosítása miatt 
földvédelmi járulék fizetése, 
művelési ágból történő kivonás, 
az ingatlant érintő szabályozás 
miatti telekalakítási vázrajz el-
készítése, ingatlan-nyilvántartá-
son történő átvezettetése).
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
tegye meg az intézkedéseket a 
földhasználati jog bejegyzéséhez 
szükséges megállapodás és az 
egyéb dokumentumok elkészí-
tésére, valamint felhatalmazta 
őt azok aláírására. 
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy a tulajdonában 
álló, a Méta utcában található, 
156140/9 hrsz-ú 5122 m2 nagy-
ságú, külterületi rét művelési 
ágú ingatlant – a Budapest Fő-
város Önkormányzata által a 
KeOP-1.1.1/B/12 pályázat ke-
retében megvalósítandó szem-
léletformáló és újrahasználati 
központ megépítésének helyszí-
nét – a fizikai befejezését kö-
vetően minimum öt évig nem 
idegeníti el. A testület felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre, az 
erről szóló nyilatkozat elkészíté-
sére, valamint felhatalmazta őt a 
dokumentumok aláírására.
A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a pol-
gármestert, hogy járjon el an-
nak érdekében, hogy a meg-
épülő szemléletformáló és 
újrahasználati központ prio-
ritást adjon a kerületi oktatási 
intézmények környezetvédelmi 
célú programjainak.
p 16. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy összesen 800 
ezer forint támogatást nyújt a 

H2O synchro sportegyesület-
nek vízfelület bérlésére a Malév-
uszodában szinkronúszás-okta-
tás céljából. A testület felkérte a 
polgármestert a támogatási szer-
ződésnek a mellékletben szerep-
lő tartalom szerinti aláírására és 
az egyéb szükséges intézkedé-
sekre.
p 17. A testület 17 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta a 
1181 Budapest, Városház u. 16. 
alatti gazdasági ellátó szolgálat 
(gesZ)  módosító okiratát az 1. 
sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan jóvá-
hagyta a gesZ egybeszerkesz-
tett módosított alapító okiratát a 
2. sz. melléklet szerint.
A testület 17 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogad-
ta a Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Csibész Család-
védelmi Központ (Kondor Béla 
sétány 11.) módosító okiratát a 
3. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag jóvá-
hagyta a Csibész Családvédelmi 
Központ egybeszerkesztett mó-
dosított alapító okiratát a 4. sz. 
melléklet szerint. 
p 18. A testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén az 
önkormányzat meghatalmazott 
képviselőjeként járuljon hozzá a 
járóbeteg-szakellátási kapacitás 
átcsoportosításához. 
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag meg-
bízta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasz-
nú Kft. következő taggyűlésén 
szavazatával támogassa az 1. és 
a 2. sz. mellékletben a járóbeteg-
szakellátására vonatkozóan sze-
replő kapacitásátcsoportosítást.
A testület 18 igen szavazat-
tal egybehangzóan felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasz-
nú Kft. következő taggyűlésén a 
kapacitásátcsoportosítás tárgyá-
ban hozott döntésekhez kapcso-
lódó dokumentumokat aláírja.
A képviselő-testület – a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. többségi tulajdonosaként – 
18 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett a kft. járóbeteg-szak-
ellátására vonatkozóan az 1. és a 
2. sz. mellékletben szereplő ka-
pacitásátcsoportosítási igénnyel, 
és felhatalmazta a polgármestert 
a 3. sz. melléklet aláírására.
19. A testület 18 igen szava-
zattal egyetértésben megbízta 
a polgármestert azzal, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén az 
önkormányzat képviselőjeként  
járuljon hozzá az alapellátási 
feladatok ellátásához.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. következő tag-
gyűlésén szavazatával támogas-
sa a társaság megbízását a 1181 
Kondor Béla sétány 13/a szám 
alatt található orvosi rendelő-
ben a 380092098 kódú felnőtt 
háziorvosi praxisra vonatko-
zóan egészségügyi alapellátás 
megszervezésével és működte-
tésével, továbbá szükség esetén 
helyettesítéssel is.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a kft. kö-
vetkező taggyűlésén aláírja az 
egészségügyi alapellátás meg-

szervezéséről és működtetéséről 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumokat.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan fel-
hatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés mó-
dosításának aláírására.
p 20. A testület 17 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta az 
értékelést a 2012. évi gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról.
p 21. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzó-
an úgy döntött, hogy elfogadja 
a Budapest Főváros Kormányhi-
vatala X., XVII., XVIII. kerületi 
népegészségügyi Intézetének 
2012. évi munkájáról szóló be-
számolót.
p 22. A testület tulajdonosi 
jogkörében eljárva 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag megbízta 
a polgármestert azzal, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasz-
nú Kft. soron következő tag-
gyűlésén  a kft. 2012. évi szak-
mai beszámolójának, független 
könyvvizsgálói jelentésének, 
közhasznúsági jelentésének és 
üzleti jelentésének elfogadásával 
kapcsolatban az önkormányzat 
meghatalmazottjaként intéz-
kedjen. 
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag fel-
hatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. soron következő 
taggyűlésén támogassa szavaza-
tával a kft. 2012. évi beszámoló-
jának (616 608 000 forint vég-
összeggel és 92 574 000 forintos 
– nyereség – mérleg szerinti 
eredménnyel), független könyv-
vizsgálói jelentésének, közhasz-
núsági jelentésének, üzleti jelen-
tésének az elfogadását.
p 23. A testület 12 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással fo-
gadta el a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót.
p 24. A testület 13 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással el-
fogadta a beszámolót a lejárt 
határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról.
p 25. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött arról, hogy a 2007. ok-
tóber 30-án aláírt település-
rendezési szerződésben foglalt 
feltételek maradéktalan telje-
sülése esetén önkormányzati 
tulajdonba veszi az Alacskai út, 
156080 hrsz-ú ingatlan, Határ 
utca és 145111/31-44 hrsz-ú in-
gatlan által határolt területen 
belül megépítendő útterületeket. 
A feltételek teljesülése esetén az 
önkormányzat külön megálla-
podást köt a tulajdonosokkal a 
tényleges önkormányzati tulaj-
donba vétellel kapcsolatban.
p 26. A képviselő-testület zárt 
ülésen 19 szavazattal, egyhangú-
lag hozott határozatot a szakmai 
kitüntetések adományozásáról. 

sűRgősségi 
hatáRozatok

s/1. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egybehangzóan fel-
hatalmazta a polgármestert, 
hogy vizsgálja meg a Közép-ma-
gyarországi Operatív Program 
(KMOP-3.3.3.-13) Megújuló 
energiahordozó-felhasználás 
növelésére irányuló pályázatok 
benyújtásának lehetőségét az 
önkormányzat által fenntartott 
intézmények vonatkozásában, 
és készíttesse elő a benyújtandó 
pályázatokat, beleértve a szük-
séges megvalósíthatósági tanul-
mányokat is.
A testület 13 igen szavazattal és 
4 ellenszavazattal megbízta a tu-
lajdonosi bizottságot és a pénz-
ügyi ellenőrzési bizottságot, 

hogy együttes ülésen döntsenek 
a KMOP-3.3.3.-13 Megújuló 
energiahordozó-felhasználás 
növelésére irányuló pályázatok 
benyújtásáról, a pályázatokkal 
érintett intézmények kiválasztá-
sáról, a beruházási költségekről, 
a pályázatok elszámolható költ-
ségeiről, az igényelt támogatás 
összegéről, valamint a fenntartá-
si időszak vállalásáról.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a tulajdonosi 
bizottság és a pénzügyi ellen-
őrzési bizottság döntése alapján 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket, nyilatkozatokat a pályá-
zatok benyújtásához és lebonyo-
lításához.
A tulajdonosi bizottság és a 
pénzügyi ellenőrzési bizottság 
határozatairól a döntéseket kö-
vető testületi ülésen tájékoztat-
ják a képviselőket.
s/2. A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag hozott határozatot 
a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 
alapján kiírt „Az önkormány-
zati  feladatellátást szolgáló fej-
lesztésekhez kapcsolódó támo-
gatások” című pályázatban való 
részvételről bruttó 29 920 000 
forint támogatási igénnyel (az 
érintett intézmény a Zenevár 
óvoda).
A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött arról, 
hogy az önkormányzat 2013. 
évi költségvetése fejlesztési tar-
taléksora terhére biztosítja „Az 
önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcso-
lódó támogatások” pályázathoz 
a 20 százalékos – bruttó 7 480 
000 forintos – önerőt.
s/3. A képviselő-testület  17 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy támogatja az első 
Magyar látvány-csapatsporto-
kért Közhasznú Alapítvánnyal 
a 2013–2014-es támogatási idő-
szakra készített sportfejlesztési 
programban szereplő beruházási 
terveket a 156208 hrsz-ú ingatla-
non az uszoda, a női/férfiöltöző 
és zuhanyzóblokkok, a hozzájuk 
tartozó előterek, az uszoda elő-
tere és az onnan nyíló közösségi 
WC-k belső felújítási munkáinak 
elvégzésére oly módon, hogy az 
önkormányzat a jelenlegi felépít-
mény tulajdonjogát fenntartja.
A képviselők megadták a beru-
házás megvalósításához szüksé-
ges előzetes tulajdonosi hozzájá-
rulását.
A testület 17 igen szavazattal 
egyetértésben döntött arról, 
hogy az első Magyar látvány-
csapatsportokért Közhasznú 
Alapítvánnyal megállapodást 
köt közérdekű célra történő kö-
telezettségvállalásról, és felha-
talmazta a polgármestert a meg-
állapodás aláírására az alábbiak 
szerinti lényeges tartalommal:
– Az alapítvány az önkormány-
zat tulajdonában és a Városgaz-
da XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
vagyonkezelésében álló Vilmos 
endre sportcentrumban (1188 
nagybecskerek u. 32., hrsz. 
156208) az uszoda, a női/férfiöl-
töző és zuhanyzóblokkok, a hoz-
zájuk tartozó előtér, valamint az 
uszoda előtere és az onnan nyíló 
közösségi WC-k belső felújítását 
tervezi.
– A felújítással érintetett hasz-
nos alapterület a zuhanyzókkal 
együtt 520 m2, a beruházás ter-
vezett költsége 37 millió forint, 
amelyből az alapítvány 25,9 mil-
lió forintot kíván előteremteni a 
sportfejlesztési programban igé-
nyelt támogatás révén.
– Az alapítvány a társasági adó-
ról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi lXXXI. törvény 22/C 
§-a szerinti támogatás elnyeré-
séhez benyújtja 2013–2014-es 
sportfejlesztési programját a 
Magyar Vízilabda szövetséghez.  
– A megvalósult beruházás az 
önkormányzat tulajdonába ke-
rül.
– Az alapítvány vállalja, hogy 
ingyenesen adja át az általa meg-
valósítandó beruházást az ön-
kormányzatnak a vízilabdasport, 

kedvező lAkáspályázAtok
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elsősorban a kerületi sportélet 
fejlesztése, szervezése, az után-
pótlás-nevelés támogatására.
A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXCVI. törvény 11. 
§ (17) bekezdésének b) pontja 
alapján az első Magyar látvány-
csapatsportokért Közhasznú 
Alapítvány versenyeztetés mel-
lőzésével jogosult a Vilmos end-
re sportcentrumban a tervezett 
beruházás elvégzésére, tekintet-
tel arra, hogy a vízilabdasport, 
elsősorban az utánpótlás-neve-
lés támogatásával, fejlesztésével 
a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
ClXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdésének 15. pontjában meg-
határozott közfeladatot lát el.
s/4. A képviselő-testület a javas-
lat az első osztályosok elhelyezé-
si gondjainak megoldására című 
pontot nem vette napirendre. 
s/5. A testület 13 igen szavazat-
tal, 5 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással zárt ülésen hozott 
döntést a nemes u. 16.–Hősök 
tere felújítására vonatkozó beru-
házási alapokmány módosításá-
ról. 

inteRpelláció
p 1. Kőrös Péter önkormány-
zati képviselő (MsZP) A Kon-
dor Béla Közösségi Ház ren-
dezetlen környezete címmel 
nyújtott be interpellációt 
Ughy Attila polgármesterhez. 
Az interpelláció értelmében a 
Kondor Béla Közösségi Házat 
szinte csak a Barta lajos utca 
felől lehet gépkocsival megkö-
zelíteni, ahol szörnyű körülmé-
nyek fogadják az arra járókat. 
A terület a főváros tulajdoná-
ban van, gidres-gödrös, száraz 
időben porzik, esős időben sá-
ros… 
A képviselő az alábbi kérdése-
ket tette fel a polgármesternek:
elfogadja-e, hogy ezt a gondot 
valamilyen formában meg kell 
oldani?
Az önkormányzat képes-e, illet-
ve akar-e a költségvetése terhére 
megoldást találni annak érde-
kében, hogy a közösségi házba 
látogató művészek, közismert 
médiaszemélyiségek ne távoz-
zanak tőlünk rossz benyomá-
sokkal? A polgármester tudna-e 
a Fővárosi Közgyűlésben támo-
gatókat szerezni az útszakasz 
javítási költségeinek fedezetére? 
Ughy Attila polgármester a kö-
vetkező választ adta:
A Kondor Béla Közösségi Ház 
és az épület közvetlen környeze-
te a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában van. Az elmúlt húsz 
évben a főváros többször tett 
kísérletet a terület tulajdonjogi 
helyzetének a rendezésére. elő-
ször módosítani kellett a lakó-
telepre vonatkozó szabályozási 
tervet, majd – tekintve, hogy a 
rendezetlen területen található 
egy ma már magántulajdonban 
lévő szolgáltatóház is – ren-
dezni kellett az üzlethelyiség-
tulajdonosok tulajdonjogának 
ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzését. Mindez sok időt 
vett igénybe, ugyanis az eltelt 
évek során a helyiségek tulajdo-
nosi köre folyamatosan változott. 
A polgármester hangsúlyozta, 
hogy egyetért a képviselővel 
abban, hogy a területet min-
denképpen rendezni kell és meg 
kell találni a megoldást a tulaj-
donjog rendezésére, valamint a 
kulturált környezet kialakításá-
ra. ennek érdekében a Fővárosi 
Önkormányzat már elkészítette 
az ingatlan megosztására vo-
natkozó telekalakítási vázrajzot. 
Az önkormányzat keresi a meg-
oldásokat a területrendezésre, 
erre azonban csak átmeneti 
megoldás lehetséges, hiszen a 
végleges kialakítás feltétele a 
tulajdonjog rendezése. jelen-
leg annyit tudnak tenni, hogy 
ismételten felhívják a Fővárosi 
Önkormányzat figyelmét az 
áldatlan állapotra, kérve a kör-
nyezetrendezést.
A képviselő-testület nem hozott 
határozatot a napirendi pont-
ban.

� idén is számos megemlékezés 
lesz országszerte, így a XViii. 
kerületben is az 1920-as trianoni 

békeszerződés aláírásának évfordulójá-
hoz, június 4-éhez kapcsolóda, amely 
az országgyűlés 2010. május 31-i 
döntése értelmében magyarországon a 
nemzeti összetartozás napja. a kerü-
leti önkormányzat ellenzéki képviselőit 
arról kérdeztük, hogy részt vesznek-e 
a megemlékezésen, illetve miért vélik 
fontosnak ezt az évfordulót.

Kell egy 
nemzeti 
minimum
Petrovai lászló független önkormányzati 
képviselő, a Párbeszéd magyarországért 
Párt tagja a családi érintettség miatt is lé-
nyegesnek tartja, hogy trianon tragédiája 
ne merüljön feledésbe.

– Igen, részt veszek a megemlékezésen. Magánsze-
mélyként is ott lennék, de most pártom, a Párbeszéd 
Magyarországért képviseletében leszek jelen. Párt-
politikusként nem csak az emlékezés a feladatom. 
Azzal, hogy évről évre részt veszek a megemlékezé-
sen, azt is jelezni szeretném: kell hogy létezzen egy 
nemzeti minimum, amiben pártállástól függetlenül 
egyetért minden magát magyarnak valló ember. An-
nak elismerése, hogy a trianoni határok túloldalán 
rekedt magyarok is részei a nemzetünknek, szerin-
tem ilyen tényező.

A képviselőnek más oka is van a részvételre. 
– nem tartom megengedhetőnek, hogy közpoliti-

kai szembenállás miatt bármely oldal eredetileg ne-
mes, közös ünnepeket, jelképeket kisajátítson azáltal, 
hogy a velük más kérdésekben egyet nem értők távol 
tartják magukat ezektől az ünnepektől, vagy nem 
használják e jelképeket. Az így „megnyert” ünnepek, 
jelképek előbb-utóbb a történelem szemétdombján 
végzik. ezért, ha valamit fontosnak tartunk, meg 
szeretnénk őrizni, abban részt kell vennünk, azt 
használnunk kell, ezzel is jelezve: ez nem csupán „a 
másik oldal” sajátja! ebből a szempontból a nemzeti 
összetartozás napja határainkon belül is jelentőség-
gel bír.

Visszatérve a környező országokban élő magya-
rokhoz, Petrovai lászló úgy véli, a történelem viha-
raiban kialakult szomorú helyzetben hatalmas lehe-
tőségek is rejlenek.

– Itt nem a remélt szavazatok százezreire gondo-
lok. A közös történelmi-kulturális gyökerek, a közös 
nyelv szükségszerűen bizalomépítő tényező, amely 
minden jó gazdasági kapcsolat alapja, így a határon 
túli magyar közösségek hatalmas lehetőséget jelen-
tenek a nemzetgazdaság számára. A lehetőséggel te-
hát sokkal inkább élni, mintsem visszaélni kellene. 
Véleményem szerint, bár kissé ellentmondásos egy 
emléknapról így nyilatkozni, ennek a napnak sokkal 

inkább a jövőről, mintsem a múltról kellene szólnia. 
A nemzeti összetartozás új kereteit ugyanis egy fo-
kozottabb európai uniós integráció, az unió nemzeti 
közösségek önrendelkezését támogató szellemisé-
ge és az ezt biztosító, minden tagországra kötelező 
szabályrendszere hivatott kijelölni. ezért aztán ko-
molyan meg is lep, amikor a nemzet újraegyesítését 
szavakban oly fontosnak tartó politikai erők minden 
létező fronton harcolnak az eU-val, holott a ma eu-
rópájában épp az unió kínálja a legkiválóbb eszközt 
céljaink elérésére. Csak példaként: székelyföld so-
kunk által támogatott autonómiatörekvései mellett 
épp a nemzeti kisebbségek autonómiájának bizto-
sítására vonatkozó uniós jogelv az egyik legnyomó-
sabb érvünk.

HangulatKeltő 
esemény
Kőrös Péter, a mszP önkormányzati képvi-
selőinek frakcióvezetője fontosnak tartja a 
határon túli magyarsággal való összetar-
tozást, de pártja nem vesz részt a kerületi 
megemlékezésen.

– A modern európai értékekben hiszünk. A Magyar 
szocialista Párt nagyon fontosnak tartja a határon 
túli magyarsággal való összetartozást, és ezt nekünk, 
a kerületet korábban 16 évig vezető kormánypárt-
ként, nem kell bizonyítanunk. elég, ha csak arra 
a köztudomású tényre utalok, hogy Mester lászló 
polgármestersége alatt jött létre a testvérvárosi kap-
csolat az erdélyi Tusnádfürdővel, aminek keretében 
a kerület a rendszeres és kölcsönös látogatásokon 
kívül rengeteg segítséget is nyújtott a határon túl 
élő honfitársainknak – fogalmazott a baloldali poli-
tikus. – június 4-vel kapcsolatban fontosnak tartom 
kiemelni, hogy a nemzeti összetartozás napjáról szó-
ló törvényt 2010-ben a Parlamentben helyet foglaló 
demokratikus ellenzéki pártok nem szavazták meg. 
Azoknak a modern európai értékeket valló gondol-
kodóknak, közéjük sorolom magamat is, akik ol-
vasták a jogszabályt, már annak preambulumával 
kapcsolatban komoly kételyük támad. A bevezető 
ugyanis így kezdődik: „Mi, a Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, 
hogy Isten a történelem ura.” A törvény pátoszos-
ságával és sok esetben kirekesztő utalásaival kap-
csolatos példákat még hosszasan lehetne sorolni.  
A kerületi megemlékezésen a pártszervezet és az ön-
kormányzati frakció nem vesz részt. A döntésüket 
Kőrös Péter így indokolta:

– Három oka van ennek. Az első az, hogy a Fi-
desz az elmúlt három évben mindent megtett annak 
érdekében, hogy a nemzetet megossza. Retorikája 
következetesen kirekesztő a politikai ellenfeleivel 
szemben. Ameddig nem változtat ezen, nincs erköl-
csi alapja, hogy nemzeti összetartozásról beszéljen. A 
második ok, hogy bár a határokon túli magyarsággal 
való összetartozást nagyon fontosnak tartjuk, nem 
veszünk részt a szomszéd és más európai népekkel 
szemben hangulatkeltésre alkalmas eseményen. A 
harmadik ok pedig az, hogy Trianon revízióját egy-

részt az eU kohéziója, másrészt a térség népei közöt-
ti megbékélés útján kívánjuk rendezni. nem értünk 
egyet semmilyen nacionalista megközelítéssel. nem 
veszünk részt olyan rendezvényen, ahol nincs lehető-
ség saját álláspontunk kifejtésére.

a felnöveKvő 
nemzedéKeKért
gönczöl András független önkormányzati 
képviselő szerint sohasem szabad elfelej-
teni a trianoni tragédiát, és mindent meg 
kell tenni annak érdekében, hogy a felnö-
vekvő nemzedékek megtanulják és meg-
értsék, hogy mit is jelentett mindez ma-
gyarországnak és a magyarságnak.

– Korábban is minden, a kerületben tartott triano-
ni megemlékezésen jelen voltam, sőt ha a kettő nem 
keresztezte egymást, akkor budapesti vagy országos 
rendezvényen is részt vettem. Többszörösen szeret-
ném aláhúzni, remélem, nem egyedüli véleménye-
met, hogy „nem! nem! soha!”. ez szívbéli kérdés. 
A trianoni „békeszerződés” véleményem szerint a 
XX. század legaljasabb nemzetközi döntése volt. Ha 
eU-parlamenti képviselő lennék, nem telne el egyet-
len nap sem anélkül, hogy valamilyen formában ne 
szembesíteném ezzel az ottani képviselőket. 

A nemzeti érzelmű képviselő szerint az európai 
Uniónak újra kellene értékelnie Trianont és másfaj-
ta megoldást találnia, de úgy véli, erre most nincs 
esély.

– Azt ne várjuk el az egykori döntéshozó orszá-
gok jelenlegi vezetőitől, hogy az elrabolt földjeink 
kérdésével foglalkozzanak. A cinizmusuk felsőfoka 
az, ahogy az autonómia kérdésében megnyilvánul-
nak, megjátszva magukat, mintha nem is értenék, 
hogy miről van szó. nekik ez a képmutató viselke-
dés úgymond hivatali kötelességük, mi viszont ott 
hibázunk, hogy nem kérjük, követeljük határozottan 
ennek a kérdésnek a felülvizsgálatát, hanem sokszor 
megalkuvóan viselkedünk. ez a külpolitikai viselke-
dés elfogadhatatlan. nem szabad lekicsinyelni ezt a 
dolgot. nem is tudom, hol tartana ma Magyarország, 
ha ez a gyalázatos döntés nem születik meg.

A képviselő elengedhetelennek tartja, hogy Tri-
anon tragédiájának valós történetét és következmé-
nyeit egyszer és mindenkorra tisztázva, tényszerűen, 
adatokkal alátámasztva ismertessük meg a gyerme-
keinkkel.

– nem várhatjuk el a jövő generációitól, hogy tud-
ják, mi is volt ez a szerződés, ha az oktatásban nem 
kerül megfelelő súllyal a megfelelő helyre. nem sza-
bad, hogy feledésbe merüljön az, hogy az első világ-
háború győztes nagyhatalmai ezzel akarták megtör-
ni egy ország tartását, jellemét és büszkeségét, nem 
utolsósorban gazda(g)ságát. Az igazságot tovább kell 
adni, oktatni, félrebeszélés nélkül. Az sem ártana, ha 
ez a téma mielőbb érettségi tételként is szerepelne. 
egy ilyen cselekedetet egy nemzet nem tud elfelejte-
ni, és én is azok közé tartozom, akik soha nem fogják 
azt megbocsátani.

nem szAbAd elfelejteni 
triAnon trAgédiáját

a nemzeti összetartozás napján az önkormányzat vezetői mellett a pártok képviselői, a civilek és a kerületi iskolások is emlékeznek a fadrusz-keresztnél
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8 A pónilovaglás és a kisállat-simogatás a legnépszerűbb programok közé tartozikCivileK

Az oldalt összeállította: Puskás attila

�délelőtt napos idő 
fogadta a Bókay-
kertben rende-

zett gyermeknapra 
kilátogató családokat, 
és bár kora délután 
kissé lehűlt a levegő, a 
jókedvet, a vidámságot 
nem tudta ez megza-
varni. a sátorral védett 
nézőtéren folyamatosan 
cserélődött a közön-
ség a legkisebbektől a 
felnőttekig.

A helyszín adottságait kihasz-
nálva két részre lehetett bonta-
ni a gyermeknapi szórakozást. 
A hagyományos vidámparkban 
céllövölde, körhinta, dodzsem, 
ugrálóvár és felfújható csúszda 
várta a gyerekeket, a színpad 
környékén pedig kirakodóvásár, 
vattacukor- és egyéb édesség-
árusok csábították a résztvevő-
ket.

lóHáton a kicsik
A pónilovaglás és a kisállat-si-
mogató a legnépszerűbb progra-
mok közé tartozik minden ha-
sonló alkalommal. ezúttal sem 
volt ez másként, az alig tipegő 
apróságoktól az óvodásokig, 
kisiskolásokig szinte folyamato-
san ülték meg az apró lovakat, 
és készültek a fotók a családi 
albumba.

– A csacsinak add! – mond-
ta egy apuka a kisfiát bátorítva, 
aki egy marék fűvel akart ked-
veskedni valamelyik állatnak. 
A szelíd jószág aztán szépen el-
vette a kisfiú tenyeréből a feléje 
nyújtott csemegét.

A lámához közel merészkedő 
barátját így figyelmeztette egy 
tizenéves fiú:

– Vigyázz, mert nagyot tud 
köpni! 

rendőr 
és útépítő
A gyermeknapban az is jó, hogy 
ilyenkor olyan dolgokkal is meg 
lehet ismerkedni, amiket a hét-
köznapokban csak távolról lát 
egy gyerek. Ilyen a rendőrautó 

– ezúttal két járművet hozott 
a kerületi rendőrkapitányság 
–, amibe bemászni, abban kö-
rülnézni és rendőrnek képzelni 
magunkat kitűnő játék. Ugyan-
így a tűzoltóautónál is sorban 

álltak a gyerekek, hogy pár 
percre beszállhassanak. Érdekes 
járművekkel volt jelen a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. is. A gyerekek örömmel 
ültek be az utcaseprő gép és a 

miniexkavátor fülkéjébe, s ját-
szották el, milyen is utat tisztí-
tani vagy építeni.

A járművektől elszakad-
va a gyermeknap résztvevői a 
vásári sátrak közé érkeztek. A 

kürtőskalács illata mindenkit a 
színpad felé csalogatott, de az 
odavezető út is tartogatott még 
látni- és ízlelnivalót.

A zöld18.hu meteoklinika 
időjárás-érzékenységi vizsgála-
tot végzett, a következő asztalnál 
kézműves ékszerekből lehetett 
válogatni, de volt hennafestés és 
arcfestés is. Aki pedig megéhe-
zett, az a lángostól a lepényen 
át a hagyományos házi rétesig 
sok mindent megkóstolhatott.

zenés, táncos 
színpad
Rendkívül változatos progra-
mot nyújtott a színpad, amelyen 
aerobic- és cselgáncsbemutatót 
is láthattak a nap folyamán az 
érdeklődők. nem maradt el a 
tánc sem. Mások között fellépett 
a Botafogo Táncegyüttes, vala-

mint a Balance mozgás- és tánc-
művészeti stúdió növendékei, 
így a latin táncoktól a modern 
mozgásművészetig széles volt a 
választék. Délután a Don Bosco 
gyermekmusical Társulat mű-
sorát is láthattuk. Hevesi Imre 
zenés gyermekműsorát követte 
a zárókoncert, amelyen az Anti 
Fitness Club teremtett kitűnő 
hangulatot.

– A délutánra borússá váló 
idő ellenére szép számban ér-
keztek szórakozni vágyók a 
Bókay-kertbe. Végül az időjá-
rás is megkegyelmezett, mert 
eső nem esett, így a programok 
rendben lezajlottak, s az esti 
zárókoncerttel együtt nagy sike-
rük volt – mondta Sonnewendné 
Lengyel Orsolya, a Városgazda 
Zrt. sport, Rendezvény és Média 
Divíziójának rendezvényszerve-
zési csoportvezetője.

senkit sem riAsztott 
el A hűvösebb idő
Igazi családi szórakozás volt a gyermeknap a Bókay-kertben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Békebeli hangulat fogadta 
a nosztalgiavonatot
valódi nosztalgikus érzés keríthette hatalmába azokat, 
akik május 26-án délelőtt ellátogattak a pestszentimrei 
vasútállomásra, és megvárták a szentimre expressz 
nosztalgiavonat érkezését. A gőzös vontatta szerel-
vényt fúvószenekar fogadta.

A nosztalgiavonatozást a Dr. 
széky endre Pestszentimre 
Történeti Társaság szervezte.

– Öt vasúti kocsival jöt-
tünk, így kényelmesen elfért 
mindenki. A vonaton 170-en 
utaztunk, az imrei állomáson 
ennek a létszámnak a több-
szöröse fogadott bennünket 
– mondta Pándy Tamás, a tör-
téneti társaság elnöke. – Meg-
lepődtem, és nagyon örültem, 
amikor a vonatablakból kinéz-
ve azt láttam, hogy a Vasút ut-
cában és a nagykőrösi úton is 
milyen sokan várták, fényké-
pezték a vonatot, vagy éppen a 
gőzmozdony hangját meghall-
va siettek ki a házaik elé.

Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere a 
nosztalgiavonatról leszállva azt mondta, úgy érzi, mintha időutazá-
son vett volna részt:

– Érkezéskor az ember úgy érezte magát, mintha a Monarchia 
idején az első vonat érkezett volna be Dalmáciába, ahol zeneszóval 
fogadták azt. Igazi békebeli hangulat volt Pestszentimrén.

Az érdeklődők a váróteremben megtekinthették A lajosmizsei 
vonal 120 éves története című kiállítást, emléktárgyakat vásárol-
hattak, köztük az erre az alkalomra megjelentetett pestszentimrei 
képeslapot. 

A program a Hősök terén az első és a második világháborúban 
elesettek emlékére – Pestszentimrén 1945 óta először – rendezett 
koszorúzással folytatódott. A hősök napja alkalmából a kerüle-
ti önkormányzat nevében Ughy Attila, a széky-társaság nevében 
Pándy Tamás és Szilágyiné Németh Irén vezetőségi tag koszorúzott, 
Gönczöl András független önkormányzati képviselő pedig az emlé-
kezés virágait helyezte el.

a gyermekek minden „járművet” érdeklődve próbáltak ki 

Végül kellemes tavaszi időben vezethette 
a túrát Heilauf Zsuzsanna történész-mu-
zeológus, a Tomory lajos Helytörténeti 
gyűjtemény vezetője és Kardos Gábor ön-
kormányzati képviselő, a XVIII. kerületi 
Kulturális Értéktár Alapítvány szervezője. 

A kirándulók idén is a Rózsa Művelődé-
si Háztól, az egykori japán Mozgó mozitól 
indultak május 25-én.  A Múzeumsarok-
nál, az egykori téglagyár területén sétálva 
Heilauf Zsuzsától megtudhatták többek 
között, hogy a kerületiek a volt gyárnak 

köszönhetik például a villamosközlekedést. 
Az egykori iparvasút adta az ötletet ugyan-
is, hogy miért ne szállíthatná az itt élőket is 
a vonat a város belső része felé. 

A Kossuth tér körbejárása során meg-
ismerkedhettek az érdeklődők a reformá-
tus és az evangélikus templom, valamint 
a sztehlo gábor evangélikus gimnázium 
történetével is.

Megálltak lónyay Menyhért, a Monar-
chia egykori pénzügyminisztere, később 
miniszterelnök villájánál, aki elérte, hogy a 
Budapest–Cegléd–Szolnok-vasútvonalon 
haladó vonatok is megálljanak itt. 1877-
ben már 16 villa emelkedett a területen, 
ugyanis a volt miniszterelnök barátainak 
megtetszett a környék, és lónyay kétholdas 
parcellákat adott el többek között Eötvös 
Lorándnak, Margó Tivadarnak, Puskás 
Tivadarnak, Országh sándor képviselő-
nek, Brázay Kálmán nagykereskedőnek és 
Havass Imre főügyészhelyettesnek.

A csoport érintette a karmelita nővé-
rek egykori zárdáját és gyermekotthonát, 
amely ma a szent lőrinc Katolikus álta-
lános Iskolának ad helyet. A nefelejcs és a 
Teleki utca sarkán ismét a régi helyén áll 
már a kőkereszt, ahol egykor Rényi Osz-
kár botgyára üzemelt. Érdekes állomás volt 
Kuszenda lajos egykori községi főjegyző 
villája, amely 1945-ben gyermekotthon 
lett. Az érdeklődők megálltak az eötvös 
lóránd mellszobrát rejtő kis parkban is – a 
nagy tudós először az itteni villája kertjé-
ben végezte az ingakísérletet. Érintették a 
túrázók a ma Új Tündérkertként üzemelő 
vendéglátóhelyet is, ahol megemlékeztek a 
villa építtetőjéről, a Hofherr családról. A 
Hősök téren áthaladva megnézték a szo-
borparkot és a világháborús hősöknek em-
léket állító szép emlékművet.

A hely- és kultúrtörténeti séta néma-
film-vetítéssel zárult, s a „japán Mozgó – a 
némafilmek hőskora” előadás keretében 
Geréb Anna neves filmtörténésszel beszél-
gethettek a jelenlévők. geréb Anna számos 
filmtörténeti érdekességű eszközt hozott 
magával, amelyeket ki is lehetett próbálni. 
Kardos gábor is elhozta és bemutatta saját, 
több mint százéves „laterna magicaját”.

VáROsTÖRTÉneTI 
sÉTA BóKAy 
És lónyAy 
nyOMáBAn
ismét rengeteg látnivalót, helytörténeti érdekességet kínált az Urbitális 
majális programsorozat keretében immár hagyományossá vált város-
történeti séta azoknak, akik nem ijedtek meg a program kezdete előtt 
alig egy órával eleredő esőtől. mintegy 40-45-en látogattak el hozzánk. 
Budáról, Csepelről és a szomszédos kerületekből is érkeztek.

 
AlKAlmi szerePlőK A Közönség sorAiBól
A langaléta garabonciások társulata a közönséget 
is bevonta a vásári mulatságba. A vásári komédi-
ájukat gólyalábakon egyensúlyozva előadó művé-
szekre kíváncsi tömegből előbb egy apuka, majd 
egy kisfiú is az előadás részese lett.
Csikósostorral kalapot levenni egy ember fejéről 
veszélyes mutatvány, különösen, ha a fiatalember 
rosszul teszi fel a fejfedőt.
– otthon az asszony viseli a kalapot? – hangzott 
a nevetésre ingerlő élc a csikóst imitáló művész 
szájából. végül „megkegyelmeztek” az alkalmi 
partnernek, és az ostorcsattanással egy időben egy 
madzag segítségével repült a fejfedő. 
A botcsinálta tell vilmos sem maradhatott ki a 
műsorból. A közönségben akkor ébredhetett gyanú 
az íjász tudását illetően, amikor annak egyik társa 
így szólt az almát a fején tartó önkéntes kisfíúhoz: – 
intsél búcsút a többieknek, Kevin! 
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9Az örmény nemzetiség vezetője szerint példát mutat a kerület Közélet

� a helyiek 
kívánságának 
megfelelő-

en hamarosan 
újra piac nyílik 
pestszentimrén: 
mégpedig egy olyan 
vásártér, ahol köz-
vetlenül a termelők-
től vásárolhatunk.

KeréKgyártó györgy  

− ezt a lehetőséget arra is szeret-
nénk felhasználni, hogy a városi 
fiatalok megismerkedhessenek 
a vidékkel, a földdel, a terme-
lőmunkával és a terményekkel 
– mondta lévai István Zoltán 
alpolgármester a képviselő-tes-
tület május 23-i ülésén, amelyen 
a testület teljes egyetértésben tá-
mogatta azt az indítványt, hogy 
a Pestszentimrei sportkastély 
mellett hozzanak létre piacot. 

közVetlenül 
a termelőtől 
Az imreieknek régi vágyuk volt, 
hogy ismét működjék piac a 
kerületrészben. A lévai István 
Zoltán által benyújtott javaslat 
szerint ezáltal valami olyasmi 
jöhet létre, ami a kerületben 
máshol nincs. Az indítvány 
ezért nem a lőrinci piac egy ki-
rendeltségének a megvalósításá-
ra, hanem termelői piac létreho-
zására irányult. 

A piacot az önkormányzat a 
sportkastély mellett átmenetileg 
egy 100 négyzetméteres terüle-
ten kívánja kialakítani, termelői 
standokkal. Ha a kezdeménye-
zés sikeresnek bizonyul, a vá-
sártér bővül. ennek nincs aka-
dálya, hiszen a sportlétesítmény 
melletti, erre alkalmas területek 
az önkormányzat tulajdonában 
vannak.

Ami a terveket illeti, a terme-

lőkkel kialakuló jó kapcsolatot 
az önkormányzat szeretné okta-
tási célokra is felhasználni:

− Az az elképzelésünk, hogy 
a piacon árusító gazdák segítsé-
gével a kerületi iskolások eljus-
sanak a termőterületekre, ahol 
megismerkedhetnének ezzel a 
munkával – mondta lévai Ist-
ván Zoltán.

az örmény: 
Barát 
− A fővárosban a XVIII. ke-
rületi Örmény nemzetiségi 
Önkormányzat az országban 
az egyetlen olyan, amely az 
önkormányzattal közösen test-
vérvárosi kapcsolatot ápol egy 
örményországi településsel, ne-

vezetesen Artasattal – fogalma-
zott a testületi ülésen nazarjan 
Hamlet, a XVIII. kerületi Ör-
mény nemzetiségi Önkormány-
zat vezetője. erre büszke lehet 
mindenki, aki itt él – fogalma-
zott határozottan a testületi ülé-
sen nazarjan Hamlet, a XVIII. 
kerületi Örmény nemzetiségi 
Önkormányzat vezetője.

Ő volt a kezdeményezője an-
nak is, hogy az Uzsok tér, ahol 
az örmény–magyar katonai em-
lékmű áll, vegye fel az örmény-
országi Ararat tartomány szék-
helyének, Artasatnak a nevét. 
Az önkormányzat településfej-
lesztési és fenntartható fejlődé-
si bizottsága sokáig mérlegelte 
a javaslatot, mielőtt a testület 
elé bocsátotta, ahol végül az a 
döntés született, hogy maga a 
tér maradjon továbbra is Uzsok 
tér, ám az emlékműnek helyet 
adó park kapja meg az Artasat 
nevet. A döntés oka az, hogy 
az Uzsok tér neve történelmi 
utcanévbokorba tartozik, ame-
lyet nem volna szerencsés meg-
bontani. 

− Mindegy, hogy tér vagy 
park: ez a gesztus példaadó, és 
erre egészen biztosan Örmény-
országban is emlékezni fognak 
– reflektált a döntésre nazarjan 
Hamlet.

mi lesz 
a 93-assal?
Dömötör István fideszes képvi-
selő napirend előtti hozzászó-
lásban tájékoztatott arról, hogy 
intézkedés született a ferihegyi 
gyorsforgalmi út és a gyömrői 
út vonalán tapasztalható közle-
kedési problémák megoldására.

− szerencsés, hogy ezúttal 
bennünket is idejében vontak 
be a tervezésbe, így képviselhet-
jük a lakók érdekeit – mondta a 
képviselő. – A Budapesti Köz-
lekedési Központ azonban nem 
ebben a szellemben járt el, ami-
kor a lakosok, az önkormány-

zat vagy a településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottság 
előzetes megkérdezése nélkül 
módosított május 1-jétől a Feri-
hegyet érintő buszviszonylatok 
útvonalán és menetrendjén.

Amint Dömötör István el-
mondta, a legmegdöbbentőbb 
a 93-as busz útvonalának az 
átalakítása volt. A ferihegyiek 
ugyanis ezzel az egyetlen busz-
szal tudták eddig átszállás nél-
kül elérni a kerület központját.

lévai István Zoltán elmond-
ta, hogy folyamatban van egy 
találkozó szervezése a Budapest 
Airport és a HungaroControl 
képviselőinek bevonásával, s 
ezeket a kérdéseket ott is napi-
rendre tűzik. Ughy Attila pol-
gármester pedig arról tájékozta-
tott, hogy a BKK már jelezte: a 
nyár közepére igyekszik megol-
dást találni a problémára.

− Arra kérjük polgármester 
urat, hogy a BKK-val folytatott 
tárgyalásokon képviselje a fe-
rihegyiek álláspontját. Ameny-
nyiben nem születik megoldás a 
gondra, komoly demonstrációra 
lehet számítani, amelynek kész 
vagyok az élére állni – fogalma-
zott Dömötör István.

 „A piacot az 
önkormányzat a 
sportkastély mel-
lett átmenetileg egy 
100 négyzetméteres 
területen kívánja kiala-
kítani, termelői stan-
dokkal. ha a kezde-
ményezés sikeresnek 
bizonyul, a vásártér 
bővül.”


 

termelői piAc lesz imrén
Közvetlenül a termelőktől vásárolhatunk majd

hirdetés

a sportkastély melletti területen nem csak rendezvényeket, vásárokat is tartanak majd 

Megérkezett a véget nem érő nyár!

Megérkezett a jó idő, s vele együtt a Market Central izgalmas, új ajánlatai 
is. Legyen szó a nyári ruhatár felfrissítéséről, trendekről, könnyű nyáresti 
receptekről vagy egész napos családi kikapcsolódásról, ebben a szezonban is érdemes 
ellátogatni a bevásárlóközpontba.

Itt a június, legfőbb ideje formába hoz-
ni magunkat és környezetünket! Ebben 
szeretne segítségünkre lenni a Market 

Central, ahol megtalálhatja a legtrendibb 
nyári viseleteket és kiegészítőket, illetve a 
stílusához legjobban illeszkedő darabokat. 
Természetesen a gazdag kínálatot idén is 
hasznos tanácsok, stílustippek és különle-
ges ajándékok teszik teljessé. Érezze úgy, 
hogy személyi stílustanácsadó kíséri, mi-
közben az üzletek kínálatát böngészi, hogy 
a háttérben mindig kedvenc nyári slágere 
szól, és a bevásárlás élménnyé válik az egész 
családnak. 
 Már javában zajlanak a Passzázs maga-
zin nyári számának előkészületei. Az amatőr 
modell felhívásra meglepően sokan jelent-
keztek, így igazán nehéz volt a sok szép és 
csinos modellből választani. Gyerekek, fiatal 
lányok és fiúk, hölgyek de még az érettebb 

korosztály fantáziáját is megmozgatta a ma-
gazinban való szereplés lehetősége. 
 A magazin gazdag ötletanyagával bizo-
nyára segítséget nyújt a nyári időszakra, és a 

nyaralás előkészületeihez is. Szó lesz divatról, 
színekről, szépségápolásról, kulináris élveze-
tekről, kertgondozásról és még sok minden 
másról. A szeszélyes májusi időjárás ellenére 
nagyszerű divatanyag készült, melynek fő-
szereplőit a fotósunk lovardában, strandon, 
belvárosban, vagy éppen ülve, sétálva, futva 
örökített meg. A képek ékesen bizonyítják, 
hogy minden életkornak, testalkatnak és 
személyiségnek jól áll a nyár! A magazin kü-
lön cikket szentel a legmelegebb hónapok 
kulcskérdésének, a megfelelő fürdőruha 
kiválasztásának is. Eljött az élénk színek, a 
minták és könnyű ruhák, kerti sütögetések, 
esti borozások ideje, amelyeket kár lenne 
kihagyni. Címlapon ezúttal a mindig stílusos 
Pokorny Lia fog szerepelni, aki mesél mun-
káról, családról, nyárról, és megosztja az ol-
vasókkal kedvenc nyári receptjét is. 
 Itt a nyár! Mi már felkészültünk! És Ön?

Szentivánéji

vásár
és családi napMeglepetésekkel vár  

a Market Central!

PROGRAMOK:
    Újra jön a kisvonat!
    Helyi tánccsoportok bemutatói
    Kézműves foglalkozások
    Kudumba dob show
    Ugrálóvár
    Arcfestés
    Csillámtetoválás
A további részletes programot 
keresse a hamarosan postaládákba 
kerülő nyári Passzázs magazinban!

2013 június 22.

A PROGRAMOK INGYENESEK!
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�csaknem 60 
helyszínen várták 
az érdeklődőket 

szakmai, tájékoztató 
és kulturális progra-
mokkal a 14. alkalom-
mal megszervezett 
születés hete című 
országos rendezvény-
sorozat keretében 
május 4. és 12. között.

csernai mariann

A születés hete rendezvényso-
rozat célja az, hogy segítséget 
nyújtson a leendő szülőknek 
a születésre való felkészülés-
ben és hiteles információkkal 
segítse a gyermeket nevelőket. 
Az érdeklődők a felkészítés és 
a szoptatási tanácsadás mellett 
megismerkedhettek a babahor-
dozó alkalmatosságokkal, ruha-
vásáron és különböző interaktív 
programokon vehettek részt. Az 
előadásokat képzett szakembe-
rek, védőnők, pszichológusok és 
pedagógusok tartották.

az első lépések
A XVIII. kerületi Helen Doron 
gyereknyelviskola idén először 
jelentkezett szervezőként az 
egységes arculattal rendelkező 
országos programra. Silling Ve-
ronika, a nyelviskola vezetője 
elmondta, hogy már régóta vár-
ták ezt a rendezvényt, de az első 
alkalom számos nehézségével 
kellett megküzdeniük. 
– Bár sok helyen hirdettük a ren-
dezvényt, több gyermekintéz-
ménybe és védőnőhöz is elvittük 
a hírt, mégis úgy éreztük, hogy 
nem jutottunk el mindenkihez. 
A részt vevő szülők viszont na-
gyon hálásak voltak, és mi alig 
várjuk, hogy jövőre is belevág-
hassunk a szervezésbe.
A témákat egy kisebb közvéle-
mény-kutatás alapján és a nyelv-
iskola dolgozóit is foglalkoztató 
kérdések alapján állították ösz-
sze.

Bekapcsol 
a Hisztigép
Az előadások főleg a kisgyerme-
kes szülőket szólították meg, de 
egy-két kamaszokat érintő témát 

is napirendre tűztek. A legláto-
gatottabb előadások hétköznapi 
problémákat dolgoztak fel, ame-
lyekkel minden szülőnek meg 
kell birkóznia egy adott életkor-
ban. sokakat érdekelt az óvodai 

beszoktatás kérdése, és a nyelv-
iskola nyílt óráira is számosan 
jelentkeztek. A legnagyobb si-
kere azonban a rettegett hiszti-
vel foglalkozó előadásnak volt. 
Olyannyira, hogy a későbbiek-

ben tanfolyamot is szerveznek a 
szülők részére, ahol a hiszti alatt 
lejátszódó élettani folyamatoktól 
kezdve az elkerülő technikákig 
mindent megtanítanak majd az 
érintetteknek.

az élet 
múlandó
A halál témája egyre inkább ta-
bunak számít a magyarok éle-
tében, így nem meglepő, hogy 
a gyász feldolgozásáról szóló 
előadás iránt kevesen érdeklőd-
tek. Pedig a gyászfolyamat nem 
csak egy szerettünk elvesztését 
jelenti. A gyermekeknél kedvenc 
plüssállatuk vagy párnácskájuk 
elvesztése, míg a felnőtteknél a 
gyerekek leválása is hasonló ér-
zéseket válthat ki. A diszlexiával 
foglalkozó előadás szintén ko-
moly problémákra világított rá. 
e részképességzavar felismerése 
és kezelése a tanulási nehézsé-
gek megoldásának kulcsa lehet. 
A nyelviskola a jövőben ezzel a 
témával is szeretne behatóbban 
foglalkozni, hiszen a megfelelő 
oktatási technikák elsajátítása 
számukra is lényegi kérdés.

elmondható tehát, hogy a 
komolyabb témákra kevésbé 
voltak fogékonyak a szülők, de a 
szervezők jövőre is szeretnének 
hasonló témákkal előállni, hi-
szen azok nagy hatással vannak 
a családok életére. A programra 
tanácstalanul érkező szülők pe-
dig rengeteg hasznos informáci-
óval gazdagodtak. s a lényeg az, 
hogy a szülők figyeljék és felis-
merjék gyermekük reakcióit, és 
ne féljenek szakértő segítséget 
kérni a problémás kérdésekben. 

A legnagyobb sikere 
azonban a rettegett 
hisztivel foglalkozó 
előadásnak volt. 
olyannyira, hogy 
a későbbiekben 
tanfolyamot is 
szerveznek a szülők 
részére, ahol a hiszti 
alatt lejátszódó 
élettani folyamatoktól 
kezdve az elkerülő 
technikákig mindent 
megtanítanak majd az 
érintetteknek.



A csAláddá  
válás ünnepe
Csaknem 60 helyszínen várták az érdeklődőket

A XVIII. kerületi Tomory la-
jos Pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény többéves hagyomá-
nyaihoz híven ezúttal is részt vett 
ezen a kétnapos rendezvényen. 
A program fő témaköréhez kap-
csolódóan a Pestszentlőrinchez 
és Pestszentimréhez több szálon 
kötődő jelentős személyeket fel-
vonultató „Párhuzamos életrajz-
ok” tabló- és interaktív kiállítá-
sukkal mutatkoztak be. A XIX. 
századi társadalmi változásoknak 
kiemelkedő alakja volt mások 
között eötvös loránd, aki kerü-
letünkben kezdte meg híres tor-
ziós ingájának kísérleteit, Bókay 
árpád és Krepuska géza is. Az 

érdeklődők megismerkedhettek 
ezen személyek munkásságával 
és azzal, hogyan kapcsolódtak a 
XVIII. kerület életéhez. 

A tablókiállításhoz kapcsoló-
dóan a játékos kedvű felnőttek 
feladatlapot tölthettek ki, míg 
a gyerekek Fekete Péter kártyát 
készíthettek, vagy az óriás kira-
kóssal mérhették össze ügyessé-
güket. Az ifjú hölgyeket jelmez-
próba és legyezőkészítés várta a 
pár hónappal ezelőtt a Budapesti 
Történeti Múzeumban látható, 
Fedák sári életét bemutató kiál-
lítás kapcsán. Azonban az urak 
sem maradtak ki a mulatságból, 
a júniusban nyíló Malév-kiállí-

tás beharangozójaként eredeti 
stewardess-egyenruhákat csodál-
hattak meg a hölgyeken, és céllö-
vészetben próbálhatták ki ráter-
mettségüket. 

A gyűjtemény különleges 
vendégeként novokrescsenszkov 
Tamás vándornyomdász mutat-
ta be, hogyan lehet másodpercek 
alatt tartós nyomatot készíteni. 
gépével a korai névjegykártya-
készítő gépek működését mutatta 
be. A kétnapos majálison végül 
a játékos kedvű látogatók között 
számtalan matrica, képeslap, cu-
korka és több könyvcsomag is 
gazdára talált.

➜ cs. m.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A kreatív XIX. századA sOKsZínű 
IsKOlA
A Brassó Utcai általános iskola az 
idei tanévben ünnepségsorozattal 
emlékezik meg fennállásának 60. év-
fordulójáról. A jubileumi rendezvény-
sorozat első állomásaként április 30-
án művészetek és művészeti oktatás 
a 60 éves Brassóban címmel nyílt ki-
állítás a városháza galériában.  

Tasnádi András, a Brassó iskola igazgatója, 
miután üdvözölte a vendégeket, elmondta, 
hogy az elmúlt 60 év alatt 3000 diák koptat-
ta az iskola küszöbét. Az ünnepi pillanatok-
ban felidézte a tíz évvel ezelőtti évfordulót 
is, amikor a jubileum alkalmából iskola-
történeti kiállítást rendeztek. ezúttal az in-
tézményben ma vagy régebben tanító mű-
vésztanárok, valamint a tanítványaik és a 
művészettel foglalkozó egykori növendékek 
alkotásaiból hoztak el egy nagy, sokszínű 
csokrot. A május 9-ig megtekinthető tárla-
ton többek között az iskolai kerámia szak-
körben készült munkákban, festményekben, 
akvarellekben, grafikákban, művészi fotók-
ban gyönyörködhetnek az érdeklődők. 

A megnyitón Kucsák László alpolgármes-
ter köszöntötte Kurdi Gyulát, kerületünk 
díszpolgárát, a Brassó iskola nyugalmazott, 
címzetes igazgatóját. Az alpolgármester 
felhívta a kiállítás résztvevőinek figyelmét 
Buczkó Imre Tomory lajost ábrázoló gra-
fikájára. 

– ez azért is érdekes – mondta –, mert 
a kerületi helytörténeti gyűjtemény az ő 
nevét vette fel, Buczkó Imre kerületi mű-
vész pedig korábban a repülőtér főmér-
nöke volt, s a cége patronálta az iskolát.  
 A brassós programok részét képezte a tava-
szi koncert, A muzsika hangja című musical 
bemutatója, a jubileumi irodalmi kávéház, A 
három jó barát című mesejáték a diákok elő-
adásában, az iskola udvarán rendezett „utca-
bál”, valamint a gór nagy Mária színitanoda 
növendékeinek előadása. A rendezvény-
sorozat záróakkordjaként néptáncgálát 
rendeztek a Rózsa Művelődési Házban.  
A jubileumi ünnepségen természetesen a 
brassós diákok működtek közre.

➜ fülep erzsébet

Csaknem 100 múzeum költözött május második hétvégéjén a magyar nemzeti múzeum 
kertjébe a 18. múzeumok majálisán. gyűjteménybemutatók és interaktív játékok várták a 
látogatókat a polgári megújulás és a szecesszió jegyében.

az ifjú szülőket praktikus tanácsokkal is segítették az egyhetes programsorozaton

A szeretetről 
verselteK
„Papa, mama, gyerekek, csupa szív, 
szeretet…” – a mézga család rajz-
filmsorozat főcímdalának részlete 
volt a mottója a beszédterápiára járó 
tanulók május 7-én tartott jubileumi 
versmondó versenyének.

Tizedik alkalommal rendezte meg a speciá-
lis Oktató és Fejlesztő Intézmény (sOFI) lo-
gopédiai szakszolgálatának munkaközössé-
ge a beszédterápiára járó alsó tagozatosok 
versmondó versenyét a lőrinci nagykönyv-
tárban.
A jubileumi rendezvényt Junglné Vilhelm 
Tünde, a könyvtár vezetőjének köszöntője 
után Kucsák László alpolgármester nyitotta 
meg, bátorítva a verseny lázában égő kisdi-
ákokat.
– A beszédhibákhoz gátlások, félelmek tár-
sulnak, de egy ilyen verseny is segít leküzde-
ni a kommunikációs akadályokat  – mondta  
Karayné Pavalacs Zsuzsa, a sOFI logopédu-
sa, a program szervezője.

A „Papa, mama, gyerekek, csupa szív, 
szeretet…” címmel meghirdetett versmondó 
versenyen húsz kerületi kisdiák vett részt.

A kisebbek rövidebb, a nagyobbak hosz-
szabb vers elmondásával készültek. 

– Minden gyereknek ünnep egy ilyen al-
kalom, hiszen a beszédük, az artikulációjuk 
javításra szorul, így örömmel adnak számot 
az előrehaladásukról – tette hozzá a logopé-
dus.

A zsűriben Kalmárné Takács erzsébet, a 
XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet szakta-
nácsadója, valamint Mucsi Katalin és ácsné 
gergely Katalin logopédusok foglaltak he-
lyet. 

A díjazottak névsora megtekinthető a 
www.bp18.hu portálon.

➜ fülep



Városkép p 2013. május 29. XXII. évfolyam 9. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11Ughy Jenőnek az iskolai élet jelentette a fenntartó, sőt a megtartó erőt Kultúra

áramlás 
és áramlat
tizenhetedik alkalommal láthattuk a 
helyi művészeti egyesület tavaszi tárla-
tát májusban a városháza galériában. 

A XVIII. kerületi Művészeti egyesület Moholy-
nagy Alkotókörének (MOHA) tagjai a virágos 
tavaszt hozták el alkotásaikkal a galériába.  ezer-
nyi színben pompáztak a képek, és színes volt a 
paletta a tekintetben is, hogy a művészek min-
den korosztálya képviseltette magát… s volt, aki 
a realizmus, és volt, aki a legmodernebb irány-
zatok jegyében fogalmazta meg gondolatait.  
A kiállítás tematikája évente más és más, ami 
arra inspirálja a művészeket, hogy minden alka-
lommal új alkotásokkal lepjék meg a közönséget.  
– ezúttal mindannyian az áramlás és áram-
lat hívó szavak mentén készült alkotásokat 
sorakoztattunk fel, egyfajta „szellemi szöve-
tet” adva a tárlatnak  – mondta Árvay Zolta, 
a művészeti egyesület elnöke. – A kettős 
címválasztás ötletét a munkafolyamat köz-
ben „kiáramló” alkotások  és a mai időket 
jellemző alkotói felfogások, stílusáramlatok 
adták… A kiállítás címében szereplő áram-
lás az élet eszenciájára, az áramlat a különféle 
művészeti stílusokra és kifejező elemekre utal.  
árvay Zolta elmondta, hogy a képeken markán-
san látszanak a tagság gondolkodásmódjában, 
alkotói útjában, stílusában lévő különbségek.  
A kerület legrégebben alakult és töretlenül 
működő művésztársasága magasra tette a mér-
cét, ezzel is példát mutatva a többi művészeti 
szerveződésnek, illetve a magányosan alkotó 
művészeknek, de nem céljuk, hogy megosz-
szák a nagyon sok tehetség által képviselt ke-
rületi művészeti életet. Tagjai sorában kis 
számban megtalálhatók az „amatőr” alkotók 
is, akik szervesen beilleszkedtek az egyesü-
letbe, mert munkáikkal, emberi tulajdonsá-
gaikkal elismerést váltottak ki a többiekből.  
– Figyelemre méltó, hogy ennyi képzett és elis-
mert alkotó 17 éve együtt tud dolgozni a művé-
szeti azonosság kötelezősége nélkül, békesség-
ben, barátságban, a minőség kötelező igényével, 
de nem egy stílus köré szerveződve – hangsú-
lyozta árvay Zolta. 

A kiállító alkotók: Buczkó Imre, soltész 
Melinda, sándor józsef Attila, Magyar józsef, 
garamvölgyi Béla, Bodnár Imre, Teliska gyön-
gyi, siklós Péter, Mayer Irén, Hatvani Orsolya, 
Mazalin natália, Ruttkay sándor, e. Kottek Pé-
ter, Oszter Dezső, Zsolnay Mihály, lizák Pálma, 
Tomonyák gitta, Frömmel gyula, Baranecz Ka-
talin, Forintos Anna, Kolláth Mariann, schmidt 
gabriella, Hoós jenő, Varga Ferenc és árvay 
Zolta.

 A tavaszi tárlatot Kucsák László alpol-
gármester nyitotta meg, a kiállítás kurátora 
Frömmel Gyula és Árvay Zolta volt.

➜ fülep

Hírek
A szépség ünnepe
A Krúdy-kör A szépség ünnepe címmel irodalmi 
estet tartott május 17-én a Zila Kávéházban Bíró 
András író, költő születésének 90. évfordulója 
alkalmából. A galérián ezzel párhuzamosan nyílt 
meg Fenyves Mária Annunziata grafikusművész 
kiállítása.  Zászlós Levente író, költő a Krúdy-kör 
vezetőségi tagja mondott köszöntőt, s a június 
20-ig megtekinthető tárlatot Erdősi Károly Lóránt, 
a Klebelsberg Emléktársaság ügyvezető elnöke 
nyitotta meg. 

Milyennek látjuk őket? 
 Az idei tanév különleges a Vajk-sziget Általános 
Iskola színjátszói számára, mert a csapat az egyik 
legrangosabb hazai fesztiválon, a Magyar Drá-
mapedagógiai Társaság által szervezett Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 
Pest megyei bemutatóján arany minősítést kapott 
a produkciójára. Az országos fesztivált június 7–9-
én rendezik meg Debrecenben. 

A mesék birodalmában 
jártak 
A Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény  16. 
alkalommal szervezett történelmi játszóház 
programot, amelynek ez évi témája a mese volt. 
A feladatok sikeres megoldását követően mesés 
jutalmakat kaptak a résztvevők. Az első három 
helyezést elérő osztályok Mátyás király korabeli 
ebéden vehetnek részt Visegrádon, a további 
nyertes csapatok a bábszínházba, a planetárium-
ba, az állatkertbe és mesemoziba kaptak belépőt. 
A program megnyitóján részt vett Lévai István 
Zoltán alpolgármester, valamint a rendezvény 
fővédnöke és támogatója, Gurmai Zita európai 
parlamenti képviselő is.

Katonanők 
ecsettel

 
női vonal címmel nyílt meg három 
festőművész kiállítása május 10-én a 
Fehéren Feketén galériában. A tárlat 
különlegessége, hogy az alkotók mind-
egyike életének egy szakaszában hi-
vatásos katonaként szolgált a honvéd-
ségben. 

A kiállításon bemutatkozott egy százados, egy 
zászlós és egy főtörzsőrmester, akik közül az 
egyik hölgy születésének a 40., a másik az 50., a 
harmadik pedig a 60. évfordulóját ünnepelte. 

A bemutatkozásra Nádasdi Mihály, a Fehéren 
Feketén galéria tulajdonosa kérte fel Baranecz 
Katalint, Kolárovits Katalint és Végh Hajnalt, 
a Honvéd Kulturális egyesület képzőművészeti 
tagozatának alkotóit.

– A honvédségben közművelődési terüle-
ten, könyvtárvezetőként dolgoztam – mondta 
Baranecz Katalin kerületi festő. – Az alkotással 
felnőtt fejjel, a munka és a család mellett kezd-
tem el foglalkozni. eleinte tájfotókkal jelentkez-
tem a tárlatokon, az ezredforduló után az akva-
rell és az olajfestés felé fordultam. 

nyugdíjasként elsajátította a virágkötő 
szakmát is, mert fontosnak tartja, hogy a eb-
ben a műfajban is kipróbálja a kreatívitását. 
Kolárovits Katalin művészi tevékenysé-
ge 1992-ben rézkarckészítéssel kezdő-
dött. Rendszeresen részt vesz a Honvé-
delmi Minisztérium gödi nemzetközi 
képzőművészeti alkotótáborában, ahol többnyire 
olajképeket fest. 2008 óta linómetszeteket is ké-
szít szunyogh András művésztanár irányításával.  
Végh Hajnal a szegedi képző- és iparművésze-
ti szakközépiskolában, kerámiaszakon végezte 
tanulmányait. Festeni 1999-ben kezdett, s ő is 
állandó résztvevője a gödi alkotótábornak. 

A három kerek születési évfordulót ünneplő 
katonafestő hölgy kiállítását Sipos Gábor nyug-
állományú ezredes, a Honvéd Kulturális egye-
sület elnöke nyitotta meg, s a tárlat kurátora, 
Frömmel Gyula kerületi festőművész, a Magyar 
Kultúra lovagja, a Bükkösi gábor Katonai Kép-
zőművészeti stúdió vezetője mondott köszöntőt.  
Az ünnepi műsorban a kerületünkben élő Jakos 
Kata költő, valamint Kovács Adrienne és Pollák 
Rita előadóművészek működtek közre. 

A kiállítás június 4-ig tekinthető meg a Fe-
héren Feketén galériában.

➜ f. e.

Felnőttoktatás
Érettségi – munka mellett, érettségi – 

baba mellett, érettségi – vidékről, 
érettségi  – külföldről

a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek gimnáziumában 

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 06-1-291-9597, 06-1-290-9487

Ügyintézők: Haisza Katalin 
(+36 20-251-8522),

Adler lászlóné
(+36 20-479-9363),
Dombos jánosné

(+36 20-992-4767)

Beiratkozás: minden hétköznap
(hétfő kivételével) 11-től 19 óráig,

szombaton 8-tól 16 óráig.
 

Tanítási idő:
levelező tagozat: kedd, szerda, csütörtök 

16.30–20.20 óra
Távoktató-levelező tagozat:

csütörtök, péntek: 16.30–20.20,
szombat: 8–17 óra

Indokolt esetben egyéni tanrenddel, 
osztályozóvizsgákkal akár 2 év alatt 

elvégezhető a középiskola.

A jelentkezés feltétele: általános iskolai 
bizonyítvány, betöltött 16. életév.

 „Tudod-e azt, hogy…?”
Ughy Jenőnek, a Brassó iskola legendás földrajz-történelem tanárának a nevét vi-
seli május 10-től az az osztályterem, amelyben negyven éven át tanított. A peda-
gógus emlékét őrző réztáblát Ughy Attila polgármester leplezte le, aki nem csak a 
kerület első embereként volt jelen a rendezvényen…

Cseh Tamás életre kelt
Kultikus zenész, előadóművész volt Cseh tamás, akiről 2009-es távozása óta is 
rendszeresen megemlékeznek a tisztelői. május 17-én a Kondor Béla Közösségi 
házban csendültek fel a dalai, ahol a meglepetésvendég Kucsák lászló alpolgár-
mester volt. 

Cseh Tamás úgy vált népszerűvé Magyarországon, 
hogy lényegében antizenész volt. sem különösebb 
hanggal, sem komolyabb zenei képzettséggel nem 
rendelkezett, ám csapongó, mégis lényeglátó 
gondolatai, vidám, groteszkbe hajló természete, 
érzékeny, lírai alkata révén Bereményi gézával 
közösen halhatatlan műveket hozott létre. Hogy 
mennyire halhatatlanok a dalai, azt a Kondor-
ba ellátogatók is átérezhették, hiszen többségük 
ugyanolyan időszerű, mint a születésekor.

A németh Ferenc szervezésében megvalósult 
esten Cseh Tamás több mint két tucat dala csen-
dült fel, amelyeket a szervező mellett Róthné Ma-
jor Klára, Kubicsár lászló, lascsik lászló, Frech 
gábor, szűcs Ferenc és Ruttner Attila keltett élet-
re. 

A meglepetésvendég Kucsák lászló alpolgár-
mester, országgyűlési képviselő volt, aki Cseh 

Tamás Budapest című számával idézte meg a le-
gendát.

– Cseh Tamást nagyon tiszteltem. ezt a számot 
györgy István főpolgármester-helyettessel már 
több alkalommal is előadtuk, de sajnos ő most 
nem tudott eljönni – mondta a fellépést követően 
Kucsák László, aki egy régi élményét is felidézte. 
– Még egyetemistaként az egyik kedvelt budai 
vendéglátóhelyen léptünk fel a barátaimmal, ahol 
Cseh Tamás is megjelent, s amikor egyik dalát 
előadtuk, csendben jelezte: rendben!

Az est is rendben volt, aprócska hiányérzetünk 
sem lehetett, mert mielőtt zárásként a kivetítőn 
megszólalt volna a Mester, egy régi barát a Füst a 
szemében nevű indiánra is emlékezett. Mert az is 
ő volt, a természetbe vágyó, a múltat életre keltő 
idealista.

s. n. zs.     

– A tantestület elhatározta, hogy osztálytermet 
nevez el azokról a pedagógusokról, akikre nagy 
tisztelettel gondolnak vissza volt kollegái és tanít-
ványai – mondta a meghitt pillanatokban Tasnádi 
András, a Brassó Utcai általános Iskola igazga-
tója. – Az első alkalommal Ughy jenőre emléke-
zünk, aki két éve, életének 77. évében távozott el 
közülünk, nagy űrt hagyva maga után abban az 
iskolában, ahol 1962-től, 47 éven át tanított.

Ughy Attila polgármester nemcsak a ke-
rület első embereként vett részt a ren-
dezvényen, hanem a legendás tanár uno-
kaöccseként is. Ünnepi beszéde eltért az 
eddigiektől, mert személyes emlékekről szólt.  
elmesélte, hogy kamaszgyerekként nagybátyjá-
val nyaranta vonattal utazott Budapestről Bada-
csonyba. A négyórás út alatt rendszerint szó esett 
a családról, a Balaton-felvidékről, a tóról, a Du-
nántúlról, majd minden szóra fogékony srácként 
érdeklődve hallgatta a tanár úr világjáró földtörté-
neti, társadalomföldrajzi és történelmi előadásait. 
– Ughy jenőnek mindenről eszébe jutott valami, 
amit nekem, a kiskorú családtagnak, a kisdiáknak 

meg akart tanítani – gondolt vissza nagybátyjára 
a polgármester. – s ezt egy egyszerű mondattal je-
lezte: „Attila! És azt tudod-e, hogy…?” Mindig így 
kezdődött. ezeknek a nyári utaknak köszönhető, 
hogy, ma már autóval az emlékezet szárnyán más-
fél óra alatt újra és újra „körbeutazom” a Földet.  
Suhajda Oszkárné (Marika néni) is felidézte volt 
kollégája emlékét. 

– Ughy jenőnek az iskolai élet jelentette a 
fenntartó, sőt a megtartó erőt – mondta. – ez 
adott célt az életének. A több mint négy évtized 
alatt az iskola vált a természetes életközegévé, ott 
volt otthon igazán.A fizikai léten túl ez jelentette 
számára az igazi életet, az élet teljességét.

A pedagógus emlékét őrző réztáblára kollégái a 
rá legjobban jellemző sorokat vésették: „Igaz ma-
gyar, aki hitt a tudásban, s becsületes, kiművelt 
emberfőket nevelő pedagógusként élt közöttünk.” 
Az emléktáblát Ughy Attila leplezte le, majd az 
ünnepség az immár Ughy jenő-teremben folyta-
tódott, ahol szívet-lelket melengető történetekkel 
idézték fel a pedagógus alakját. 

➜ fülep erzsébet
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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 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Batár u Hrsz.: 157126 – 440 m² - hobby telek
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - pékség

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. 450. – 9 m² - műkörmös
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. 291. – 20 m² - zöldséges
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
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat
Lajta u . Hrsz.: 157234 – 496 m² - hobby telek
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
valamint a Városgazda Nzrt 5 telephelyén egyben.

Nagybecskerek u 30. – 181 m² - söröző

1. oldal

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Párkány u. Hrsz.: 157228 – 517 m² - hobby telek

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
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 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
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 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

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 
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 
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  
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 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
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 451. fsz. 11. – 76 m² - cipőbolt

Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás
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 5.000.-Ft befizetés,  vagy a fenti cím 
alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése 

2. oldal

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. június 10. 11.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2013. június 14. 14.00 óra

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

www.varosgazda18.hu

3. oldal

� az egyesített Böl-
csődék nyitnikék 
gondozónői 

kamarakórusa 12 évvel 
ezelőtt a kerület kilenc 
bölcsődéjének munka-
társaiból alakult meg 
azzal a céllal, hogy – 
az öröméneklés mellett 
– népszerűsítsék az 
iskoláskor előtti zenei 
nevelést és ápolják 
forrai katalin nemzet-
közi hírű zenepedagó-
gus emlékét.

– Az énekkar vezetését 2005-ben 
vettem át gráfné Forrai Magdol-
nától – mondta Döbrössy János 
karnagy, tanszékvezető főiskolai 
docens. – jelenleg is egyedülálló 
Magyarországon, hogy bölcső-
dei gondozónők kórust alapít-
sanak és több mint egy évtizede 
együtt énekeljenek.

A karvezető elmondta, hogy 
rendszeresen szerepelnek szak-
mai rendezvényeken, a Havanna-
lakótelepi napokon, január első 
vasárnapján hagyományosan 
újévi koncertet adnak a szent 
lászló-plébánián, s fellépnek 
többek között a Magyar nemzeti 
galériában (Mng) és a Budapes-
ti Történeti Múzeumban is.

A legutóbb április végén éne-
kelt az Mng-ben a kórus, ahol 
bölcsődei dalok, valamint Mo-
zart-, Kodály- és Bárdos lajos-
műveket tolmácsoltak. A műsor 
záróakkordjaként a karnagy ok-
levelet vehetett át a Magyar Kó-
rusok és Zenekarok szövetsége, 

valamint az Mng köszönetével 
a múzeum közművelődési prog-
ramjának színesítéséért. 

A kórustagok a városháza 
dísztermében az idei tanévben 
és korábban tanult dalokat ad-
tak elő. A műsorban Forrai Ka-
talin zenepedagógus bölcsődés 
és óvodáskorú gyerekeknek szó-
ló dalösszeállításai, vidám nép-
dalfeldolgozások és madrigálok 
szerepeltek.

 – A nyitnikék kórus 2007-
ben arany minősítést kapott az 
Éneklő Magyarország verse-
nyen, és ugyanabban az évben 
vehette át a Magyar Bölcsődék 
egyesülete által alapított Forrai-
díjat is – idézte fel a sikereket a 
karvezető.

Szénás Béláné kórustag 
(Hétszínvirág bölcsőde) pedig 
ezt mesélte: 

– Már iskoláskoromban 

is szívesen jártam énekkar-
ba. 2002-ben mentem vissza a 
gyesről dolgozni, azóta vagyok 
kórustag. – szívesen énekelek, 
minden alkalommal örömmel 
veszek részt a próbákon. A csa-
ládom minden tagja nagyon 
„éneklős”, az édesapám is éjjel-
nappal fütyörészik, énekel – bi-
zonyára ez adta a késztetést ne-
kem is az éneklésre.

➜ fülep erzsébet

Az öröméneklő 
nyitnikék
A kerületi bölcsődei gondozónők Nyitnikék kórusának koncertje 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a nyitnikék kórus 2007-ben arany minősítést kapott az éneklő magyarország versenyen 

erdély A nAgykönyvtárbAn
A lőrinci nagykönyvtárban szalinkáné Kiss lenke kerüle-
tünkben élő, erdélyi származású festőnő műveiből nyílt kiállítás 
május 14-én. A tárlat megnyitóján lévai István Zoltán alpolgár-
mester kiemelte, hogy a festményeket nézve olyan érzése támad, 
mintha hazaért volna.

Az Üde színfolt Kulturális egyesület tagja alkotásain az er-
délyi táj változatosságát, szépségét jeleníti meg, azt a bensősé-
ges kapcsolatot, amelyre mindenki vágyik, s amelyért oly so-
kan utaznak erdélybe. esetünkben ezért az élményért nem is 
kell sok száz kilométert megtenni, elég június elejéig a lőrinci 
nagykönyvtárba elmenni.
 

A művészre emlékeztek
jobbágyi Homolya jenő festőművészre emlékeztek május 15-én 
barátai, kollégái és tisztelői a művész Wlassics utcai házában. A 
legendás festő idén lenne 85 éves. Kardos gábor önkormányzati 
képviselő felkérésére Rózsavölgyiné Tomonyák gitta művészta-
nár egykori kollégája festményeinek és életútjának a bemutatá-
sával tisztelgett a mester előtt.

KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n utazóK KluBját szervezzüK! minél töBBen vagyunK a KluBBan, 
annál joBB áraKat és feltételeKet tudunK elérni. szervező: 
vass gáBor t:2916844 moBil 706177311, e-mail: HunKommerz@t-
online.Hu

n Kényelemre vágyiK, vagy Beéri az átlagos szemüvegeKKel? 
garantáltan megszaBadÍtom minden ProBlémájától, és ezért 
önneK nem Kell felárat fizetnie. május, junius a ProgresszÍv 
lencséK HónaPja 40% Kedvezmény! 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 Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés, 
fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere, csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 0620/391-
5982, 607-0722 koczohzolim66@gmail.com

n ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítása–építése, külső-belső szigetelés, 
lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-mázolást-
tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 32% - 
kedvezménnyel!  Tel: 06-20-501-47-62 

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 Kert-teleKrendezés, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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 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 ingAtlAn FelÚJÍtás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021

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

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  

n A Brassó Utcai általános iskola pedagógiai asszisztenst vesz fel 
2013. augusztus 26. kezdéssel. Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
(erkölcsi bizonyítvány), középfokú végzettség (érettségi). Előnyt jelent: Pedagógiai asszisztensi 
végzettség; helyi ismeret. A pályázat részeként benyújtandó postai úton: fényképes önéletrajz; 
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata; felbélyegzett, megcímzett válaszboríték. 
Jelentkezési határidő: 2013. június 7. Posta cím: BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 1182 
Budapest, Brassó u. 1.

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!

osztálytAlálKozó

n 50 éves osztálytalálKozót tart magyari józsef KisfaludyBól 
elBallagott osztálya. 2013. június 14-én. 18 óra, nemes 
vendéglő. jelentKezéseiteKet várom vitus alBert 0620/398-9657

FelhÍvás/értesÍtés
n vajna ivánné, ági néni a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola tanára 80 éves lenne. Ebből az alkalomból kollégái és tanítványai 
tiszteletüket teszik nyugvóhelyénél. Találkozunk: 2013. június 7-én, pénteken 16 órakor a 
Rákoskeresztúri Köztemető Főbejáratánál. Értesítsd osztálytársaidat!

meghÍvó
n Xviii.ker. szentlőrinci ltp. Nyugdíjas Klubja autóbuszos kirándulást szervez: június 

15-én /szombaton/  Bp.- Csákvár – Kisbér – Tatabánya – Tata – Bp. útvonalon. Bővebb 
tájékoztatást telefonon Borbély Sándor: 291-2879 és Hidasi Oszkárné: 291-6803. Minden 
jelentkezőt sok szeretettel várunk!

ingAtlAn
n Béke térhez közeli négylakásos társasház földszinti, kertre néző, csendes, jó elosztású, 

amerikai konyhás lakás beépített terasszal, magánszemélytől eladó 23 millió Ft irányáron. 
Érd:06-20-444-2899

n Bp. Xviii. ker. lakatos Ltp-en 4 emeletes téglaházban eladó 43m2 –es földszinti, 
jó állapotú parkettás lakás. Közlekedés jó a Kőbánya – Kispesti metrómegállótól 10 percre. 
Irányár: 7.600.000Ft. T.: 06-30-542-6043

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 havanna lakótelepen felújított házban eladó egy 55 nm-es,  2 szoba hallos felújított 
lakás. Irányár: 8,5 MFt. Tel: 06 20 394-3049

n szemere telepen eladó egy újépítésű 151  nm-es, három szobás, nappalis, amerikai 
konyhás  családi ház. Irányár: 33,2 MFt.  Tel: 06 20 394-3049 

n Kispesten eladó egy felújított 44 nm-es, 1+félszobás, magas földszinti, konvektoros, 
tégla öröklakás. A felújítás során a festés és burkolási munkánkon túl, a belső nyílászárók 
cseréje is megtörtént.  Irányár: 8,8 MFt Tel: 06 30 931-7174

n árzuhanás! Pestszentimrén önálló, 2 szobás, 50 nm-es családi ház, kis telekkel eladó. 
A%cirkófűtéses ház jó állagú, azonnal költözhető. Irányár: 10,5 MFt.  Tel: 06 30 931-7174

n A lakatos lakótelep mellett eladó egy három szobás, belül felújított, 85 nm-es családi 
ház, 570 nm-es összközműves telken, gáz konvektor fűtéssel.  Irányár:  14,5 MFt.

 Tel: 06 30 931-7174
n összeköltözők figyelem! Pestszentlőrinci temető közelében két lakásos, 220 nm-es 

családi ház  eladó. A két teljes értékű lakás egymás felett helyezkedik el, 3 ill.3+1 félszobásak. 
Akár a külön bejárat is megoldható. Irányár: 28 MFt Tel: 06 30 931-7174

n A Wekerlén 120 nm-es, tetőtér beépítéses, nappali + 4 szobás ikerház eladó.  A 300 
nm-es telken egy 24 nm-es fűthető melléképülettel. Irányár: 32 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n Kispest központi helyén eladó, a sétáló utcában, jó közlekedéssel, rendezett 
lépcsőházban, a IV. emeleten, kis rezsijű, részben felújított, tehermentes, csendes, napsütéses, 
1 + 2 félszobás 53 nm-es lakás.  Irányár: 7,8 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n Xviii. kerület parkosított, kulturált lakótelepén a volt Kisz telepen,  tégla 
ház 3. emeletén ELADÓ déli erkélyes, 47nm-es,1.5 szobás, EGYEDI FŰTÉSES, hangulatos 
kellemes otthon, kulturált házban. Irányár:  8,5 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n Xviii. ker. lónyai telepen, a 2006-ban épült Napfürdő lakóparkban eladó egy 49 
nm-es földszinti kis kertrésszel rendelkező, 2 szobás világos, alacsony rezsijű tégla lakás.  
Irányár: 12,9 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n erdőre néző lakóparkban, belső kétszintes, 107 nm-es, 4+1 félszobás, fiatalos 
hangulatú, duplakomfortos, tégla lakás, cirkó fűtéssel, 4 lakásos társasházban eladó. Irányár: 
19,1 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n ganz telepen 1998-ban épült, önálló, körbejárható,120 nm-es, kényelmes, jó elosztású 
családi ház eladó, 540 nm-es szép telken.

n Amerikai konyhás nappalihoz 2 hálószoba és nagy terasz kapcsolódik . Tetőtere 
jelenleg szerkezetkész állapotban. Irányár: 25,4 MFt. Tel: 06 30 733-1753

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

Helytörténet – CivileKPestszentimre már 1933-ban megvásárolta a telket, de az emlékműre 10 évet kellett várni

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SPORTKÖZVETÍTÉSEK EGÉSZ NAP! 
ASZTALFOGLALÁS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS: 

+36 30 427-3661
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! 
Nagytermünkben, illetve nyáron a teraszon baráti 
összejövetelek, születésnapok, céges rendezvények, 
keresztelők, és esküvők lebonyolítását 40-45 főig 
vállaljuk. +36 30 427-3661

   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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14 Sport, tánc, kézművesség, természetismeret – színes programkínálat a szünidőreKultúra

�nem lehet 
gondjuk a 
választékkal 

azoknak a diákok-
nak, akik kerületi 
szervezésű táborban 
szeretnék eltölteni a 
nyári szünidő egy ré-
szét. az iskolák mel-
lett az önkormányzat 
és intézményei is 
hirdetnek turnusokat 
bentlakásos és nap-
közis rendszerben is.

KeréKgyártó györgy  

sport, természet- és környezet-
ismeret, művészetek, népi kul-
túra, közösség – csak néhány 
címszó abból a színes válasz-
tékból, amelyet a kerületi tábor-
szervezők kínálnak a szünidőre 
készülő diákoknak, illetve csa-
ládjuknak. A hagyományoknak 
megfelelően a vakációzók nap-
közis rendszerű és bentlakásos 
táborok közül választhatnak. 
Utóbbiak egyik helyszíne az ön-
kormányzati támogatással mű-
ködő balatonakali tábor, ahova 
egymást követően több kerü-
leti iskola is hirdet turnusokat. 
Az önkormányzat a családokra 
nehezedő fokozódó anyagi ter-
hek miatt tavaly 25 százalék-
kal csökkentette a tábor díját 
Akaliban. Idén ugyanezt a ked-
vezményt kínálják: a szállásdíj 
így 1000 Ft/fő/éj, s az utazás és 
a strandolás költségeit a kerületi 
költségvetésből fedezik.

− Bár az önkormányzat lehe-
tőségei szűkösebbek, igyekszünk 
minél több tábort és rendezvényt 
támogatni. A nyár – szerencsés 
esetben – a pihenés, a feltöltő-
dés időszaka a gyermekek szá-
mára. Az a célunk, hogy azok 
is részesülhessenek ebben, akik 
nehezebben tudják megfizetni a 
táborozás költségeit – mondta el 
Kucsák László alpolgármester.

a HaVannáról 
a HortoBágyra 
A kerületi tábori kínálat színe-
sítésében hosszú idő óta vállal 
kiemelkedő szerepet a Kondor 
Béla Közösségi Ház. A kurzusok 
egyik különlegessége, hogy első-
sorban a közösségi ház közvetlen 
környezetében, a Havanna-lakó-
telepen élő fiatalokat szólítják 
meg: tartalmas programjaikat 
elérhető áron kínálják.

Mint arról a szervezők tájé-
koztattak, e táborok többnyire 
az intézményben működő alko-
tókörökből nőnek ki. Amellett, 
hogy lehetőséget teremtenek 
az itt élő gyerekeknek a kultú-
ra mind tágabb területeinek a 
megismerésére, befogadására – 
ezáltal lehetőséget teremtve szá-
mukra a művészetek területén 
való továbbképzésre, felzárkó-
zásra, személyiségük és alkotó-
készségük fejlesztésére –, közös-
ségépítő feladatuk is fontos.

A nyár elején, június 17. és 21. 
között a Hortobágyon várja a 10 
és 18 év közötti érdeklődőket a 
Művészet a természetben elne-
vezésű egyhetes összművészeti 
tábor, amely különböző mű-
vészeti ágak bevonásával segít 
megismerni a természet értéke-
it. 

Hazánk első nemzeti park-
jának egyedülálló táji értéke, 
kiemelten gazdag növény- és ál-
latvilága nagyban inspirálja a fi-
atalokat az alkotómunkára, egy-
ben ideális, nyugodt környezetet 
teremt ahhoz. Természetesen az 
igényes, hagyományokhoz hű 
művészetek kerülnek palettára. 
A távlati cél az, hogy a tábor 
végeztével itthon is folytassák a 
megkezdett munkát, legyen az 
fotózás, kézműveskedés, ipar-
művészet, festés, rajzolás, vers-
mondás, színjátszás vagy nép-
tánc. 

ékszer és smink 
Ugyancsak a Kondor kínálatá-
ban szerepel a bejárós rendszer-
ben meghirdetett tűzzománc 
tábor, amelyet június 24-től 28-

ig 10 és 12 óra között tartanak 
a Kondor sétányon álló épület-
ben. Török Ibolya szobrászmű-
vész a tábor keretében naponta 
más-más technikákkal ismerteti 
meg az érdeklődőket. egysze-
rűbb ötvösmunkák elvégzése és 
gyöngyfűzés egyaránt szerepel a 
tematikában. Azok, akik mind 
az öt napon részt vesznek a tá-

bor munkájában, bonyolultabb 
technikákkal is dolgozhatnak. 
Megismerkedhetnek a fém meg-
munkálásával és díszítésével: a 
fémtárgyak felületének zománc-
cal való bevonásával, a beágya-
zott zománc alkalmazásával, a 
festőzománc-technikával.

Hogyan sminkeljünk? – erre 
a kérdésre ad választ a közös-

ségi ház július 15. és 19. között 
tartandó tábora. napjainkban 
a fiatalokat a szépségipar rek-
lámjainak tucatjai igyekeznek 
megszólítani. egyre nehezebb 
kiválasztani az egyénnek meg-
felelő, természetes anyagokból 
készült arcfestékeket, krémeket. 
A júliusi sminktábor egyik célja 
az, hogy a technikák elsajátítá-
sa mellett segítséget nyújtson a 
megfelelő kozmetikumok kivá-
lasztásában is. 

kész cirkusz 
A Kondor évente többször szer-
vez előadást a Dittmár artista-
családdal: Irinával és lajossal. 
Öt éve merült fel a sikeresnek 
bizonyuló ötlet, hogy a kiváló 
szakemberek olyan többnapos 
intenzív foglalkozást hirdesse-
nek, amelyen a gyerekek a cir-

kuszi életbe kóstolhatnak bele. 
Idén július 8. és 12. között na-
ponta 10-től 14 óráig látogatha-
tó az ideiglenes artistatanoda, 
amelynek tanoncai a mozgás és 
a közös játék mellett ügyességi 
feladatokat is tanulnak. Fejlesz-
tik az egyensúlyérzéküket, a 
kézügyességüket és a mozgásko-
ordinációjukat is. 

Augusztus 6. és 10. között 
könyvkötő tábort hirdet az in-
tézmény, ahol a papírmerítéstől 
az egyszerű nyomtatásig min-
den manuális eljárással meg-
ismerkedhetnek a résztvevők: 
a papírmerítés technikájával, a 
könyv fűzését előkészítő eljárá-
sokkal, az ívek hajtogatásával, 
az előkészítési munkálatokkal, 
a fűzéssel, a könyvhát enyvezé-
sével, díszítésével, csomagolási 
technikákkal.

Különlegességnek számít a 
Kondor közlekedésbiztonsági 
tábora is augusztus 26. és 30. 
között. 

ős-régi 
az őrségBen 
A Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola révén jól ismert Vörös 
árpád táncos-koreográfus-
pedagógus, valamint nemes 
gyula és Kaltenecker erika a ve-
zetője annak a hagyományőrző 
tábornak, amely a Rózsa Műve-
lődési Ház koordinálásával szer-
veződik Magyarország egyik 
legszebb vidékén, az Őrségben. 
A tábor vezetői július 22. és 27. 
között várják az érdeklődő fiata-
lokat szaknyér településre, ahol 
a környék népszokásait, néptán-
cait ismerhetik meg, népi játé-
kokat tanulhatnak, a környékre 
jellemző ruhákat tanulmányoz-
hatnak és próbálhatnak fel. 
emellett kézműves foglalkozá-
sok, közös játékok, sportjátékok 
színesítik a programokat. 

Ha valaki nem szeretne egé-
szen az Őrségig utazni azért, 
hogy kitanulja néhány kézmű-
ves mesterség alapjait, megte-
heti ezt a Rózsában is június 
24. és 28. között. A napközis 
rendszerű táborban nemezelés, 
bábkészítés, dekupázs (szalvéta-
technika), gyöngyfűzés és egy 

kis szakmai kirándulás várja az 
érdeklődőket.

A mozgást és a zenét kedve-
lők tánctáborba jelentkezhet-
nek a Rózsába. július 15. és 19. 
között zenés és táncos foglal-
kozások indulnak a mai mo-
dern táncok megismerésével és 
megtanulásával, többek között 
a napjainkban oly népszerű 
hip-hop tánc elsajátításával. A 
foglalkozásokat Alexa Christián 
vezeti, aki nemrég nyerte meg a 
magyarországi egyéni modern 
táncversenyt, s hazánkat képvi-
seli majd az egyesült államok-
beli világbajnokságon. A foglal-
kozásokat különböző szakmai 
programok egészítik ki: például 
táncpróba megtekintése a nem-
zeti Táncszínházban vagy tán-
cos filmek vetítése.

Két másik tábort is hirdet a 
nyár folyamán a patinás műve-
lődési ház: július 1. és 5., vala-
mint augusztus 5. és 9. között 
intenzív zumbaheteket, augusz-
tus 5. és 9. között pedig egy kre-
atív művészeti tábort.

napközi  
a Bókay-kertBen 
Régi hagyomány a kerületben 
a Bókay-kertben megszervezett 
napközis tábor, amely a nyár 
nagy részében kínál tartalmas 
kikapcsolódási és időtöltési lehe-
tőséget a szünidős iskolásoknak. 
A tábor napidíja 2011 óta válto-
zatlan, és évek óta ugyanolyan 
színes a programkínálat is.

június 24-től egészen au-
gusztus 24-ig várják a kerületi 
fiatalokat.

A résztvevők 20 fős rajokban 
báb-, bűvész-, zenés előadáso-
kon, autóbuszos és hajókirándu-
lásokon, mindennapi kézműves 
foglalkozásokon, tábori sport- 
és egyéb versenyeken vehetnek 
részt. A táborban a hagyomá-
nyos rajok mellett szakemberek 
által szervezett szakraji foglal-
kozásokba is be lehet kapcsolód-
ni külön díj befizetése ellenében 
a következő témakörökben: kéz-
művesség, úszás, túra, atlétika, 
kerékpár, labdarúgás, strand-
röplabda, tenisz, akrobatikus 

rock and roll, mazsorett, szá-
mítástechnika, harcművészet, 
gitár, zumba, baranta.

 A BóKAys 
nAPKözis táBor 
dÍJAi 
A Bókay-kertben június 
24. és augusztus 24. 
között működő napkö-
zis tábor részvételi díja 
2011 óta változatlan: 
háromszori étkezéssel 
417 Ft/nap. A tanév 
során kapott étkezési 
kedvezmények a tábor-
ban is érvényesek! Az 
rgyk-ra jogosult tanulók 
táborhasználati díja 
étkezéssel együtt 100 
Ft/nap.



áció, káció, vAkáció!
Bentlakásos és napközis táborok kerületi szervezésben

Kucsák lászló alpolgármester hangsúlyozta, hogy a szűkös források mellett is igyekeznek táborokat és rendezvényeket támogatni

Kondor BélA 
Közösségi ház 
június 17–21. között hor-
tobágyi táborozás. a tábor 
részvételi díja 20 000 ft/
fő. jelentkezés és bővebb 
felvilágosítás a kondor Béla 
közösségi Ház elérhetősé-
gein (291-6564, kondorkh@
kondorkh.hu).

rózsA  
művelődési ház 
kézműves napközis tábor 
június 24. és 28 között. 
nemezelés, bábkészítés, 
dekupázs, gyöngyfűzés és 
kirándulás. részvételi díj: 12 
500 ft/fő, amely tartalmaz-
za a reggelit, a tízórait, az 
ebédet és az uzsonnát, a 
foglalkozások költségét, 
valamint a 7.30-tól 17 óráig 
tartó gyermekfelügyeletet.
tánctábor július 15. és 19. 
között. zenés és tán-
cos foglalkozások alexa 
christian vezetésével. 
részvételi díj: 25 000 ft/
fő, amely tartalmazza a 
reggelit, a tízórait, az ebédet 
és az uzsonnát, a foglalko-
zások költségét, valamint 
a 7.30-tól 18 óráig tartó 
gyermekfelügyeletet.
őrségi hagyományőrző 
tábor szaknyéron július 22. 
és 27. között. ízelítő a prog-
ramokból: néptánc és népi 
gyermekjátékok, kézműves 
foglalkozások, kirándulás az 
őrségi nemzeti parkban, 
fürdés a Vadása-tóban. 
sportolási lehetőségek – 
foci, röplabda, sakk. rész-
vételi díj: 25 000 ft/fő. 
kreatív művészeti tábor 
augusztus 5. és 9. között. 
játékos személyiségfej-
lesztő dráma- és kézműves 
foglalkozások a rózsa 
művelődési Házban és a 
környékén. részvételi díj: 16 
500 ft/fő, amely tartalmaz-
za a reggelit, a tízórait, az 
ebédet és az uzsonnát, a 
foglalkozások költségét, 
valamint a 7.30-tól 17 óráig 
tartó gyermekfelügyeletet.
jelentkezni június 16-ig 
lehet a rózsa művelődési 
Házban, az előleg egyidejű 
befizetésével. a táborok 
részleteiről a művelődési 
ház elérhetőségein (290-
9498, 291-2896, www.
rozsamh.hu) lehet további 
információt kérni.

Pestszentimrei 
Közösségi ház
képzőművésztábor:
nagy ernő festőművész 
vezetésével június 17. és 28. 
között naponta 9–13 óráig a 
kandó téren. díja egy hétre 
5000 ft, két hétre 8000 ft.
kreatív kézműves tábor: 
Balog katával és a lila 
cápával június 17. és 21. 
között naponta 10–13 óráig. 
mindennap más technika, 
és az elkészült darabok 
hazavihetők! díja: 8000 ft/
hét vagy 1800 ft/nap.
Helytörténeti tábor: 
Hegedűsné nikodém 
zsuzsával június 24. és 
28. között naponta 9–13 
óráig múzeumlátogatás-
sal, játékokkal, kirakóssal, 
Házhoz jön a múzeum című 
programmal, vetélkedőkkel. 
díja: 8000 ft.
egész napos napközis 
jellegű tábor napi három-
szori étkezéssel, változatos 
programokkal július 15. és 
augusztus 2. között, heti 5 
napban. díja: 14 500 ft.

A táborokra a férőhelyek 
korlátozott száma miatt elő-
zetes jelentkezést kérünk! 

tAnUlJ A Kondor-táBorBAn! 
a kondor Béla közösségi Ház idén is meghirdeti pótvizsgá-
ra felkészítő táborát. a kurzust július 29. és augusztus 16. 
között tartják a közösségi házban. 
az intézményben április óta működik a lcf clubs –  kids 
club gyermekek angol nyelvtanfolyama, amely intenzív nyári 
kurzusokat indít 3 héten keresztül óvodásoknak július 1–5-
ig, az első osztályba indulóknak július 8–12-ig, a felsősök-
nek augusztus 8–12-ig.
a nyár folyamán intenzív hetet tartanak a mozgásstúdiók is: 
köztük a ritmikus sportgimnasztika, a tékvandó, az akroba-
tikus rock and roll és a felnőtt tűzzománc kör.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

�Hetedik alkalom-
mal rendezték 
meg Budapest 

körül az élő rózsa-
füzér zarándoklatot 
május 11-én. az ese-
ményen fontos szerep 
jut a kerületünknek, 
hiszen két szakasz, a 
7. és a 8. is keresztül-
halad pestszentimrén 
és pestszentlőrincen. 
írásunk „főszereplőjé-
vé” ezúttal a 7., vagyis 
az imrei szakaszt, 
azon belül is a szent 
imre-plébániatemp-
lomban celebrált 
szentmisét, valamint 
az azt követő pihenőt 
és gitáros utat válasz-
tottuk. 

 
A templomkertek „jó helyek”. így 
lehetnek ezzel a pestszentimrei 
hívek is meg a hajléktalanok is. 
Az utóbbiak azért, mert a helyi 
Katolikus Karitász rendszeresen 
vendégül látja őket jó falatokkal, 
kedves szóval. A hívek pedig 
azért, mert a pedánsan rendben 
tartott kertbe érdemes elsétálni 
akár egy néhány perces kikap-
csolódásra, akár egy rövid imá-
ra. A nemes utcai templomkert-
ben május második szombatján 
nagy volt a forgalom. ezúttal 
„törzsvendégeket”, testvéreket 
vártak. Azokat a zarándokokat, 
akik már kora reggel elindultak 
soroksárról, hogy jó tíz kilomé-
ter megtétele után megérkezze-
nek arra az állomásra, ahol kü-
lönös szeretettel fogadták őket.

mindenki a 
Vendégük Volt
A karitász tagjai szendviccsel, 
süteménnyel, teával, üdítővel 
várták az érkezőket, Gödölle 
Márton plébános pedig sarkig 
nyitott ajtajú, feldíszített temp-
lommal és imádságos lélekkel. 
A kertben terített asztallal és 
az elmaradhatatlan meglepetés-

fagylalttal kedveskedtek a za-
rándokcsapatnak, amely a reg-
geli esőtől függetlenül pontosan 
érkezett meg a plébániatemplom 
kertjébe. egyházi énekeket hoz-
tak az ajkukon, hogy be is vi-
gyék azokat a szépen felújított 
templomba.

A templomkert „konyhájá-
ban” eközben az önkéntesek 
hölgykoszorúja – lehettek vagy 
tízen – sorra gyártotta a lila-
hagymás zsíros kenyeret, ne-
hogy bárkinek is éhkoppal kell-
jen folytatnia az útját.

– Minden évben itt vagyunk, 
s amikor a hajléktalanokat lát-

juk vendégül, akkor is teljes lét-
számban várjuk a vendégeinket, 
akárcsak most. Úgy kezeljük 
őket, mintha valóban hozzánk 
érkeznének – jegyezte meg az 
egyik hölgy, s a csapat őszinte 
tüsténkedése igazán nyílt szív-
ről árulkodott.

a Húrok közé 
csaptak
Bent a templom oltáránál eköz-
ben gödölle atya oly szép sza-
vakkal szólt a vendégekhez, 
hogy azokat érdemes idézni, 
még ha nem is szó szerint.

– Itt van a templomunk, a 
kertünk, a napfényes idő, a terí-
tett asztalok. Várnak benneteket 
a sütemények, a frissítő italok, s 
itt van ez a gyönyörű zarándok-
lat. ez mind, mind a szűzanya 
mosolya…

A 7. szakasz felelőse, Takács 
Henrik két szerepet is vállalt ezen 
a napon. Részben azt, hogy maga 
is végiglépdeli a mintegy 17 kilo-
métert (állítják, hogy a 7. szakasz 
a leghosszabb, elérheti akár a 20 
kilométert is), részben azt, hogy 
a gitáros csapatával sajátos és 
emelkedett hangulatot varázsol a 
szent Imre-plébánia kertjébe.

– Közösségépítő gitárklub a 
nevünk, s a lehetőségeink sze-
rint minél több egyházi ese-
ményen veszünk részt, jelezve, 
hogy a modern vagy legalábbis a 
modern hangzású zene nincsen 
száműzve a templomfalak közül 
– mondta.

Mi tagadás, nem könnyű 
feladatot vállaltak azok, akik 
a gyalogmenet közben még a 
hangszerüket is használták, s a 
hangjukat sem kímélték.

Mindezt azért, hogy még 
sajátosabb hangulatot adjanak 
a Budapestet körülölelő zarán-
doklatnak és a fővárosban élő-

kért megtett sok-sok tízezer lé-
pésnek.

szentmise 
a HaVannán
A vendéglátás után a gitárosok 
vezetésével intett búcsút, s ment 
tovább a száznál is több zarán-
dok. A festőien szép Halmi-er-
dőn keresztül érkeztek meg a 
szemeretelepi plébániára, hogy 
az ottani szusszanást követően 
„kemény hajrával” időben ér-
jenek a Havanna-lakótelepre, 
ahol a szent lászló-plébánia-
templomban a rákoskeresztúri 
plébános, Udvardy Tamás celeb-
rálta az ünnepi szentmisét. Igaz, 
az azt követő agapéra már nem 
volt friss senki sem, de a szemek 
arról árulkodtak, hogy a rózsa-
füzér nemcsak a főváros lakosa-
it ölelte körbe, hanem azoknak 
a lelkét is, akik arra szánták e 
napot, hogy imádságos szóval és 
tiszta lélekkel töltsék el.

gitártáBor
– mindenKineK
 A 7. szakaszt gitáros 
muzsikával kísérő fia-
talok, a Közösségépítő 
gitárklub tagjai öröm-
mel látják, hogy egyre 
többen érkelődnek a 
muzsikájuk iránt. ennek 
jegyében szerveznek 
július 15. és augusz-
tus 5. között nyári 
gitártábort kezdőknek, 
haladóknak. Jelent-
kezni takács henriknél 
lehet a 30-475-2404-es 
telefonszámon.



sok ezren ölelték körül 
lépteikkel A fővárost
Az időjárás is azt akarta, hogy emlékezetes legyen a Rózsafüzér-zarándoklat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Valószínűleg még a hitüket 
gyakorolók előtt sem egyértel-
mű, mi is az a kánoni vizitá-
ció. Mi történik ilyenkor?

– Magyarul egyházláto-

gatást jelent ez, s a nevében 
benne foglaltatik a lényege. e 
vizitáció során elöljárók ke-
resik fel az adott plébániát. 
Templomunkat megtisztelte 

erdő Péter bíboros, érsek, aki 
Kovács Zoltán irodaigazgató-
val és Monostori lászló szer-
tartóval töltött el két napot a 
plébánián.

elmélyülés, 
Bérmálás
– Ha nem egyházi látogatásról 
lenne szó, mondhatnánk, reví-
zió volt a templomukban…

– Alapjában véve igen, 
még ha nem is használjuk ezt 
a kifejezést. Inkább azt mon-
dom, teljes körű ellenőrzésen 
estünk át. A plébánia jogi fel-
mérésén, gazdasági átvilágítá-
sán, a szerződések és a pénz-
ügyi gazdálkodás, valamint a 
jogviszonyok kontrollján, az 
épületszemlén, a plébániánk 
értékeinek a felmérésén túl 
természetesen a hívekkel való 
találkozásra, elmélyült beszél-
getésekre, beteglátogatásra és 
lelki erősítésre is sor került 
május első hétvégéjén. Moz-
galmas, megtisztító, hasznos 
napokon vagyunk túl. Hason-
ló kánoni vizitáció volt május 
első hetében a szent Margit-
templomban, Benke István 
plébános atyánál is.

– A vizitáció zárásaként 
Erdő Péter bíboros bérmált is.

– negyvennégy hívünk, 
fiatal is, felnőtt is, részesült a 
bérmálás szentségében, ami 
magas szám, így örömteli. 
lélekemelő volt, hogy az ér-
telmileg akadályozottak, az 
Értelmes Életért Alapítvány 
fiataljai is tanúságot tettek a 
hitükről, s felvették a bérmá-
lás szentségét.

„diplomatata-
lálkozó”
– A bíboros atya találkozott 
kerületünk polgármesterével, 
Ughy Attilával is. Nyilvános 
volt-e a találkozójuk, lehet-e 
tudni valamit a megbeszélé-
sükről?

– jómagam is ott voltam a 
találkozón, s azt mondhatom, 
hogy két kiváló, hogy úgy 
mondjam, diplomata megbe-
szélését hallhattam. Az ön-
kormányzattal eddig is jó volt 
a kapcsolatunk, s általában is 
elmondható, hogy a kerület 
nyitott és segítőkész az egy-
házak és a kéréseik iránt. Hi-
szem, hogy ez a találkozó biz-
tosíték arra, hogy a jövőben is 
ilyen maradjon.

– Mivel búcsúzott el önöktől 
és a plébániától a bíboros?

– Pozitív tapasztalatokat 
és benyomásokat fogalma-
zott meg, s ahogy mondta: 
„Felülről néző, együtt érző 
találkozást élhettem meg a 
szemeretelepi hívekkel.”

„Felülről néző, 
együtt érző találko-
zást élhettem meg 
a szemeretelepi 
hívekkel.” 

 

AZ ÚRnAPjA 
eReDeTe 
iv. orbán pápa akkor rendelte el az 
ünnepet, amikor 1264 nyarán nem 
sokkal a halála előtt a tudomására ju-
tott, hogy Bolsenában egy cseh pap 
kezében az átváltoztatáskor a szent-
ostya vérezni kezdett. 

A véres korporálét (ostyaabroszt) bemutatták a 
szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, 
aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen halála 
miatt azonban a végleges rendelkezés csak 1312-
ben készült el. ennek ellenére A népi jámborság 
és a liturgia direktóriuma című instrukció 1264-
re teszi Úrnapja ünnepének az elrendelését. 

Az Úrnapja (több más nyelven Corpus 
Christi, vagyis Krisztus teste) katolikus főün-
nep, teljes nevén az Úr testének és vérének ün-
nepe. Magyarországon és több más országban a 
húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két 
héttel tartják. jellemzően körmenet kapcsolódik 
hozzá. napja eredetileg a szentháromság vasár-
napja utáni csütörtök volt, és sok helyen ma is 
akkor ünneplik.

e nap gyökerei a XIII. századig nyúlnak visz-
sza. 1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét 
tartott a bolsenai szent Krisztina-templomban. 
Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta 
meg, hogy vajon valóban Krisztus testévé vá-
lik-e a kenyér és a bor. ekkor a megtört szentos-
tyából vércseppek hullottak a korporáléra. ezt 
1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol éppen 
ott tartózkodott IV. Orbán pápa, aki kihirdette, 
hogy minden évben a pünkösd nyolcadát kö-
vető első csütörtökön tartsák meg az Úrnapja 
ünnepét.

 
eKKor ÜnnePelJÜK
Úrnapja időpontjai a katolikus litur-
giai naptárban, a jövő évtől (a csü-
törtököket olvashatják, a vasárnapi 
ünnep három nappal későbbi): 
2014. június 19., 2015. június 4., 
2016. május 26., 2017. június 15., 
2018. május 31., 2019. június 20., 
2020. június 11.



a kertben terített asztallal és az elmaradhatatlan meglepetésfagylalttal kedveskedtek a zarándokcsapatnak

valójában nem minden részletében volt publikus az a kánoni vizitáció, amelyet 
május első napjaiban tartottak Pestszentlőrincen. előbb az árpád-házi szent 
margit-plébánián, majd a szent istván király-plébánián volt kétnapos átvilágí-
tás, amelyen végig ott volt erdő Péter bíboros, érsek, aki a vizitációkat köve-
tően a bérmálás szentségében részesítette a híveket. neruda Károlyt, a szent 
istván király-templom plébánosát kérdeztük.

KánOnI VIZITáCIó, 
AVAgy egyHáZláTOgATás 
Teljes körű felmérés, bérmálás, találkozó a polgármesterrel

egyHázOtt volt a templomkertben a zarándokokkal a Szűzanya mosolya is 
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� kutyás 
családi nap 
– ii. kutyás 

sportízelítő18 cím-
mel rendezett az 
önkormányzat és a 
pestlőrinci kutyaki-
képző iskola színes 
programot május 
12-én a Bókay-
kertben.

füleP erzséBet   

A tavalyi kutyás családi nap 
nagy sikerére tekintettel megis-
mételték a négylábúak és baráta-
ik találkozóját a Bókay-kertben. 
Ughy Attila polgármester meg-
nyitó beszédét követően az idén 
is változatos program várta a 
rendezvényre látogatókat. A 
pestszentlőrinci kutyaiskola en-
gedelmességi bemutatót tartott, 
amely nagy tetszést aratott a 
közönség körében. sikerrel mu-
tatkozott be többek között az 
agility-, a frizbis, a canicross- 
(kutyás futó), a dog dancing és 
a flyball-csapat, erősítve a sport 
és a kutyák kapcsolatát. Az ér-
deklődők megtekinthették a kü-
lönböző kutyafajtákat, a négy-
lábúak óvodáját, s állatorvosi 
tanácsadáson vehettek részt. 

sportízelítő
A gyermekek és a felnőttek a 
kedvenceikkel bekapcsolódhat-
tak az ügyességi versenyekbe, 
volt vetélkedő, játék, rajzverseny, 
és nem maradt el a keverékku-
tyák szépségversenye sem.

– A rendezvény egyik célja 
az volt, hogy ízelítőt adjunk a 
kutyás sportokból, ugyanis so-
kan nem ismerik ezeket, pedig 
legalább húszféle ilyen sportág 
létezik – mondta  Juhász József 
aranykoszorús mesterkiképző, a 

Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola 
vezetője, a rendezvény szervező-
je. – A program másik célja az 
volt, hogy az érdeklődők megis-
merjék az állattal való megfelelő 
bánásmódot. 

juhász józsef elmondta, hogy 
az alig több, mint tízéves múltra 

visszatekintő dog dancing lénye-
ge az, hogy a kutya és a felveze-
tője leginkább fegyelmező gya-
korlatokra, szabadon követésre 
emlékeztető, látványos elemek-
kel átszőtt kűrt mutat be zenére, 
ami nagy koncentrációt és töké-
letes összjátékot követel a kutyá-

tól és az embertől.  ezt a sportot 
kisebb gyerekek is elkezdhe-
tik, ha nem túl nagy az állat.   
A flyball is érdekes sport, ugyan-
is a kutyáknak egymást váltva 
kell leküzdeniük több ugróaka-
dályt, majd a flyball-gépből meg 
kell szerezniük a labdát, amit az 

előzőleg teljesített akadályokon 
át vissza kell vinniük a kiinduló-
pontra. A következő kutya abban 
a pillanatban indulhat, amint az 
előző átlépte a start-cél vonalat. 
Az agility a kutya és az ember 
kapcsolatát elmélyítő, egyre 
népszerűbb kutyás sport. egy 
akadályokkal tűzdelt pályán kell 
a kutyáknak minél gyorsabban 
és minél kevesebb hibapontot 
gyűjtve végigjutniuk. Az állat-
nak a gazdája apró fejbiccenté-
seiből, ujjmozdulataiból kell 
tudnia, hogy merre kell men-
nie. ehhez nagyon nagy össz-
hang szükséges kettejük között.  
– szerettük volna, hogy minél 
több gyerek jöjjön el a kutyás 
napra – mondta juhász józsef. 
– A kerület minden óvodájá-
ba, iskolájába eljuttattuk a ren-
dezvény plakátját, hogy minél 
többen tudjanak a programról. 
Annak ellenére, hogy a kutyás 
napot vasárnap rendeztük meg, 
örültünk volna, ha a pedagógu-
sok elhoztak volna diákcsopor-
tokat, mert sokféle programot 
azért szerveztünk, hogy a gye-
rekek közelebb kerüljenek a ku-
tyákhoz. A kutyaóvodában azok 
a gyerekek is barátkozhattak, 
játszhattak a kölyökkel, akik 
a felnőtt kutyáktól félnek. sőt 
a pedagógusoknak is hasznos 

lett volna, ha megismerkednek 
a különféle kutyás sportokkal, 
mert sokszor nem értik, hogy 
egy bemutatóra miért visz a 
diák iskolai kikérőt.

sokszor tapasztalható, hogy 
a gyerekek a házi kedvencnek 
panaszolják el a bajaikat. 

– A kutyának nagyon jó az 
empátiakészsége, még rá sem 
nézünk, de már érzi, ha bajunk 
van – mesélte a kutyaiskola ve-
zetője. – A gyereknek a kutyával 
való kapcsolata során fejlődik 
az empátiás készsége, a szociális 
érzékenysége és a felelősségér-
zete. 

a társ
A kutya nem arra való, hogy 
otthon láncra kötve tengesse az 
életét, hanem arra, hogy igazi 
társa legyen annak, aki hazavit-
te, hogy vigyázzon rá. 

– Ha elvárom tőle, hogy vi-
gyázzon rám és a vagyonom-
ra, akkor kezeljem társként is 
– hangsúlyozta juhász józsef. 
– sokan ezt nem így gondolják. 
De a kutya nem emberpótló, 
nem várhatunk el tőle emberi 
viselkedést, s nem lehet úgy ke-
zelni, mint egy gyereket. 

két láb meg 
négy láb
Kellemes és sportos kutyás vasárnap

a foltvarrás titka
Az Altató címmel meghirdetett országos pályázatára beérkezett 
alkotásokból rendeztek kiállítást a Kondor Béla Közösségi ház-
ban május folyamán.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a pestszentlőrinci kutyaiskola engedelmességi bemutatót tartott

A patchwork – magyarul foltvarrás – a 
XXI. században vált divatos elfoglalt-
sággá nálunk. Az egyesült államok-
ban állítólag több mint 13 millióan 
varrnak ezzel a technikával. De mit 
is jelent a foltvarrás? Az ember fogja 
a mindenféle színű, mintájú kis anya-
gokat, és összevarrja. nem egy nagy 
ötlet – mondhatnánk. Természetesen 
a takarékos telepes asszonyok találták 
ki, hogy egy csepp anyag se menjen ve-
szendőbe. 

Az első hazai kiállítást 1992-ben egy 
pályázat előzte meg „Küldj egy szívet, 
virágot Magyarországnak” címmel. A 
felhívás nem várt sikert aratott, hiszen 
27 országból több mint 1200 „foltos” 
küldött kiállítási anyagot, valamint 
szívhez szóló levelet. A pályázat emlé-
kére egy óriási levelezőlapot készítettek 
a Magyar Foltvarró Céh tagjai mind-
azoknak a nevével és országuk megne-
vezésével, akik segítettek „felvirágoz-
tatni” a hazai foltvarró mozgalmat. A 
következő két évben a kiállítás körbe-
utazott az országban, s ennek nyomán 
egyszeriben megnőtt az egyesület tag-
létszáma, szinte mindenütt csoportok 
születtek. Végezetül a szépművészeti 
Múzeumban rendezett zárókiállításon 
a munkákat elárverezték, s a bevétel a 
Máltai szeretetszolgálaton keresztül a 
Magyar Hospice Alapítványhoz került. 

Annak, hogy egy egyszerű kézműves 
technika ennyire ki tudott lépni a ke-
reteiből, valószínűleg az az egyik oka, 
hogy a művek a legegyszerűbbtől a 
legbonyolultabbig igen széles skálán 
mozognak. 

A Kondor Béla Közösségi Ház és a 
Foltomiglan Foltvarró Kör által Altató 
címmel meghirdetett országos folt-
varró pályázatra négy kategóriában 
vártak alkotásokat. szebbnél szebb 
pályaművek érkeztek be.  Az érdek-
lődők a „Csillagok, csillagok, szépen 
ragyogjatok!” és a Babavilág című ka-
tegóriában falikárpitokban gyönyör-
ködhettek, valamint többek között 
textilből készült gyermekjátékokban.   
Sulyok Levente foltvarró, zsűritag ed-
dig főként tűzzománcot készített. eb-
ben az évben kezdett el a foltvarrással 
komolyabban foglalkozni, és úgy érzi, 
megtalálta a maga útját. 

– A  Foltomiglan kör tagjai hetente 
egy alkalommal a Kondor közösségi 
házban alkotnak. A mostani kiállításra 
50 pályamunkát készítettek – mondta 
a zsűritag.

A kiállítást Tóthné Kővári Csilla, 
a XVIII. kerületi Pedagógiai Inté-
zet szaktanácsadója nyitotta meg, és 
Draskóczi Zoltán gitárművész műkö-
dött közre. 

➜ fülep

A május 11-én tartott verseny meg-
nyitóján Császár Bíró Lilla, a Kondor 
Béla Közösségi Ház vezetője olvasta 
fel Herczegh Anitának, a köztársasági 
elnök feleségének személyes köszöntő 

üzenetét. Kucsák László alpolgármes-
ter Bohumil Hrabal cseh írót dicsérő 
szavakkal utalt arra, milyen örömöt 
és melegséget érez, hogy sokadik alka-
lommal is részt vehet ezen a rendezvé-

nyen. Az esemény díszvendége Kurdi 
Gyula, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közoktatásért Közalapítvány elnöke 
volt.

A verseny a nemzeti Tehetséggon-
dozó Program keretében a művészetek 
területére kiírt pályázat révén, vala-
mint a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közoktatásért Közalapítvány és a 
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
szakmai támogatásával jöhetett létre.

Az évek során mozgalommá nőt-
te ki magát a rendezvény, amelynek 
magas színvonalú nyitóműsoráért is 
érdemes volt elmenni a múzeumba. A 
Fölszállott a páva című népzenei-nép-
tánc vetélkedő szólista kategóriájának 
győztese, Csizmadia Anna előadása 
most is rabul ejtette a közönséget. Az 
élő népdalkincs megjelenítése mellett 
a tánc is helyet kapott. A korábbi évek-
ben a horvát, a szerb, a sváb kultúra 
egy-egy darabkájával ismerkedhetett 
meg a közönség, most pedig a lengye-
leké volt a főszerep. A XVIII. kerületi 
Polonéz népdal és néptánc együttes 
2000 óta őrzi a lengyel népi és regio-
nális táncok hagyományát, amelyből 
a közönség vérpezsdítő ízelítőt kapott. 
Felléptek a Magyar Táncművészeti Fő-
iskolának és a liszt Ferenc Zeneművé-
szeti egyetem népzenei Tanszékének a 
hallgatói is.

A megmérettetés ideje alatt érdekes 
programok várták a versenyzőket és 
kísérőiket. A Pöcök Kulturális egye-
sület közreműködésével a botfaragás-
tól a keszkenőhímzésig különféle kéz-
műves technikákat lehetett kipróbálni. 
A versenyzők a nap folyamán a nép-
rajzi Múzeum kiállításai közül többet 
ingyen tekinthettek meg, sőt szerve-
zett tárlatvezetéseken is részt vehettek. 
Kiemelkedő program volt még a Par-
lament-látogatás, amelyre már az ér-
kezéskor regisztrálni kellett. Az ered-
ményhirdetéseket követően a délután 
táncházzal zárult, amelyet a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola szervezett. 
A talpalávalót Olasz györgy és barátai 
húzták.

nÉPHAgyOMány ÚTján
nyolcadik alkalommal rendezték meg a „tiszán innen – dunán túl” 
országos népdaléneklési minősítőversenyt a néprajzi múzeumban. A 
fővárosi döntőn csaknem 600 általános és középiskolás diák mérhet-
te össze az énektudását.

A KUtyázás
ennek a különleges 
elfoglaltságnak az 
egyik szépsége, hogy 
télen-nyáron friss 
levegőn, kellemes 
környezetben együtt 
mozoghat, sportolhat 
az ember a barátjával, 
a kutyával. egy-egy 
feladat megtanulása, 
sikeres elvégzése közös 
élmény.  
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Programok Az összetArtozás 
megerősít

idén is mindenkit szeretettel vár a kerületi önkor-
mányzat június 4-én 17 órakor a hargita téri Fadrusz-
kereszthez a nemzeti összetartozás napi programra.

emlékezzünk, 
hogy tAnuljunk!

A nemzeti összetartozás napja alkalmából június 2-án 
16 órakor megemlékezést tartanak a Polgárok házá-
ban, ahol a trianoni békediktátum mellett annak követ-
kezményéről, a doni katasztrófáról is beszélgethetnek. 
A rendezvényen Kardos gábor önkormányzati képvise-
lő vendége dr. Botlik József történész, egyetemi tanár 
lesz.

sokan élnek abban a tévhitben, hogy ami elmúlt, azzal már nem 
érdemes foglalkozni, és hasznosabb, ha a jövőre koncentrálunk. 
ez óriási tévhit, a múlt megfelelő ismerete nélkül a múltbeli hibák 
megismétlődhetnek.

Éppen ezért fontos, hogy minél jobban megismerjük azokat az 
okokat, amelyek az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum-
hoz vezettek, amiből törvényszerűen következett az 1943-as doni 
katasztrófa. 

június 2-án 16 órakor a Polgárok Házában „Miért Trianon és 
miért a doni katasztrófa? Miért? Okok és összefüggések” címmel 
emlékeznek a békediktátum 93 évvel ezelőtti aláírására és a 70 éve 
történt doni katasztrófára is.

A rendezvényen, filmvetítés keretében, személyes tárgyak, do-
kumentumok bemutatásával, ismertetésével idézik fel hazánk XX. 
századi történetének bonyolult, vészterhes korszakát.

A szervezők azt várják, hogy sokan hozzák magukkal személyes 
vagy családi emlékeiket, az évtizedek során megőrzött tárgyakat, 
dokumentumokat.

emlékezzünk közösen az átélt tragédiákra, az áldozatokra és a 
hősökre, miként arra is, hogy közös erővel többször építettük fel az 
országot!

➜ s. n. zs.

XXi. tébláb 
nemzetközi 

néptánc-fesztivál
május 31-én és június 1-jén fergeteges mulatság lesz 
az autentikus folklór jegyében. A tébláb Alapfokú mű-
vészeti iskola hagyományaihoz híven idén is hajnalig 
tartó vigalommal ünnepli a születésnapját.

A Budapestért és Pro Urbe-díjas Tébláb Alapfokú Művészeti Isko-
la magas színvonalú szakmai munkásságával évek óta színesíti a 
XVIII. kerület életét. egész évben változatos programokon és szá-
mos nemzetközi fesztiválon vesznek részt, például az utóbbi évek-
ben jártak téblábos csoportok Finnországban, Macedóniában, er-
délyben és Kárpátalján is.

Az idei fesztiválon, május 31-én, pénteken 20 órakor rendhagyó 
módon a Rózsa Művelődési Házban kezdődik a mulatság. Tájról 
tájra, táncról táncra címmel barangolhatunk a Kárpát-medence 
tánchagyományaiban a Koccintós Táncegyüttes, a Tébláb szülők 
Csoportja és a Csatangoló Tánccsoport közreműködésével. Az elő-
adások után táncház lesz kifulladásig, a talpalávalót a Kóborzengő 
zenekar húzza. 

június 1-jén vasárnap a Bókay-kertben a Tébláb szinte összes cso-
portja mellett fellépnek azok a határon innen és túlról érkező olyan 
néptánccsoportok is, amelyekkel évek óta szoros szakmai és baráti 
kapcsolatot ápolnak. Érkeznek Budapestről és vidékről, óvodásoktól 
a felnőtt táncosokig, kiemelt vendégként pedig a Vajdaságból jön-
nek fellépők.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig 9 
órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.
Május 31. 8 óra: Ifjúsági 
Művészeti Fesztivál
Június 1. 8 óra: Ifjúsági 
Művészeti Fesztivál
Június 5. 13 óra: 
Pedagógiai Intézet – 
Aranygála, alsó tagozat
Június 6. 13 óra: 
Pedagógiai Intézet – 
Aranygála, felső tagozat
Június 8. 18 óra: Művészi 
torna – vizsgaelőadás
Június 9. 18 óra: Művészi 
torna – vizsgaelőadás
Június 14. 19 óra: az 
Auróra tánciskola műsora
Június 15. 12 óra: Agapé 
Gyülekezet – színházi 
előadás, vallási ünnepség
Június 16. 13.30: a Tiringer 
Mozgásművészeti Stúdió 
műsora
Június 16. 15 óra: a Dance 
City Center műsora
Tanfolyamok:
Zumba kedden és 
csütörtökön 18–19 óra 
között. Részvételi díj: 600 
Ft/alkalom.
Callanetika (női zsírégető 
torna) kedden és 
csütörtökön 19–20.30 óra 
között. Részvételi díj: 700 
Ft/alkalom.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Június 7. 19 óra: 
Vasvári Pál toborzó és 
hagyományőrző fesztivál 
(táncház)
Június 8. 10 óra: 
Vasvári Pál toborzó és 
hagyományőrző fesztivál 
Június 15. 14 óra: Thai-box 
gála 
Június 16. 15 óra: Dankó 
Pista-emlékműsor, 
nótadélután 
Minden hétfőn és szerdán 
9.20-tól Baba-dúdoló. 
Belépőjegy: 300 Ft/család.
Minden szerdán 10.30-tól 
Maszat-kuckó. Belépőjegy: 
400 Ft/gyermek.

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Június 1. 14 óra: 
Vörösmarty-táncévzáró

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 30. 17 óra: Kultúrkör 
– A Nyugat kényelme, a 
Kelet nyugalma. Találkozás 
egy lelki tanítómesterrel. 
Előadást tart őszentsége 
Kesava Bhárati Dász 
Goszvámi lelki tanítómester.
Június 1. 11 óra: 
Társasjáték klub
Június 6. 17 óra: Veréczi-
Frick Zsuzsa A repülést 
szolgálták című könyvének 
bemutatója, dedikálás
Június 12. 17 óra: 
KézműveSzerda: Mindjárt 
itt a szünet! Halakkal, 
delfinekkel, kagylós 
képekkel várjuk a nyaralást.
Június 14. 17 óra: Izgő-
mozgó klub: Nyár, víz, 
virágok
A könyvtár június 17-től 
29-ig leltár miatt zárva 
tart, nyitás: július 1-jén 13 
órakor.
Nyári nyitva tartás ( július 
1-jétől augusztus 31-ig): 
hétfő, szerda, csütörtök 
13–19 óráig; kedd, péntek 
9–15 óráig, szombaton 

zárva.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Június 5. 14 órától: 
Meglepetés!
Május hónapban Takács 
Zsóka tűzzománc-kiállítása 
látható a könyvtárban.
A nyári szünet július 1-jétől 
27-ig tart, nyitás július 29-
én, hétfőn.

Csontváry utcai Könyvtár
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 31. 15 óra: a 
gyermeknapi rajzverseny 
eredményhirdetése
Május 31. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja
Június 6. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Június 12. 16 óra: 
Receptcsere: főzési 
tanácsadásra invitálja a 
könyvtár a háziasszonyokat 
minden hónap második 
szerda délutánján 
16 és 17 óra között. 
Csereberélhetnek 
egymással új recepteket, 
s a főzési, sütési tanácsok 
közé egy kis pletykálkodás 
is belefér.
A nyári szünet július 1-jétől 
27-ig tart, nyitás július 29-
én, hétfőn.

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-2575
Június 11. 17 óra: a 
Virányosi Alkotók Klubja 
üvegfestéssel, mozaikozás 
technikával készült 
alkotásainak kiállítása

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-
6564
www.kondorkh.hu
Május 29. 10.15: 
Varázsének – Hevesi 
Imre zenés, játékos 
foglalkoztatója gyerekeknek
Május 29. 18.15: 
Varázsének – Hevesi 
Imre zenés, játékos 
foglalkoztatója gyerekeknek
Május 29. 18.45: Zumba 
Nikivel
Május 30. 16 óra: Dr. 
Zacher Gábor toxikológus 
előadása a Vörösmarty 
iskola szervezésében
Június 1. 16 óra: „Ha egy 
rózsalevél” – operett-
délután a Marsai Dalkör 
szervezésében. Zongorán 
kísér: Hegedüs Valér.
Június 2. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 5. 18.45: Zumba 
Nikivel
Június 8. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje 
Június 9. 10 óra: Lakótelepi 
gyermeknap ingyenes, 
színes programokkal
Június 9. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub 
Június 12. 19.45: Zumba 
Nikivel
Június 13. 14 óra: Fehér 
asztalnál – NYÉVE-
összejövetel
Június 15. 16 óra: 
Nótaműsor 
Június 16. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub

városházA dÍszterem
városház utca 16.

Május 31.: „Költészet – 
gyermek – játék” – zenés 
est a Bókay Árpád Általános 
Iskola szervezésében

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
Május 31. 16 óra: az 
Angyalkert program 
részeként szabadtéri 
program a Bókay-kertben
A pusztától a parkvárosig 
címmel állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület 
története.
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 31-én és június 
5-én 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.): 
Június 4. 18 óra: Tudatos 
életmód klub – a MAG 
mániái, avagy a magyarság 
és a magyar nyelv csodái. 
Előadó: Szabó Andrea 
Krisztina. Belépőjegy: 400 
Ft.
Június 5. 17 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Az alapanyag 
biztosítása céljából előzetes 
bejelentkezést kérünk.
Tanfolyamaink június végéig 
tartanak, az ettől eltérő 
lehetőségekről érdeklődjön 
személyesen vagy az 
elérhetőségeinken.
Kastélydombi Általános 

Iskola (Nemes utca 
56–60.): 
Június 15. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. 
Belépő: 500 Ft.
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 31. 17 óra: 
Barangoló kör
A Barangoló kör 
összejöveteleivel 
kapcsolatban bővebb 
információ a www.
pikhaz.hu honlapon és 
a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon Reiman 
Katalinnál kérhető. Július–
augusztusban a Barangoló 
kör nyári szünetet tart. A 
túrák szeptembertől újra 
indulnak.
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.
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.

A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdán 9–14 óra 
között. A jogi tanácsadás 
szünetel.

nAtiK – nőK A Xviii. 
KerÜletért AlAPÍtvány

üllői út 453.
Telefon: 295-0666
Június 10. 17 óra: a 
Szállnak az évek – élet 
a XX. században című 
kiállítás megnyitója a 
Városháza Galériában (Üllői 
út 400.)
Július 12–16. között erdélyi 
kirándulást szervezünk. A 
kirándulás középpontjában 
a Gyergyóremetei 
Falunapok állnak, amelyre 
idén 11. alkalommal 
látogat el az alapítványunk 
– sok egyéb látnivaló 
beiktatásával. Érdeklődés 
és jelentkezés a 295-
0666, a 06-20-524-3043 
vagy a 06-20-943-6071  
telefonszámon.

JoBBiK-irodA

üllői út 489.
Június 6. 18 óra: 
Lakossági fórum. Meghívott 
előadók: Szilágyi György 
országgyűlési képviselő, a 
Jobbik budapesti elnöke 
és Szabó György, a Jobbik 
fővárosi képviselője, a 
Fővárosi Önkormányzat 
Közbeszerzési 
Bizottságának elnöke. 
Tervezett témák: A 
bankárkormányt felváltotta 
az offshore-trafik-kormány 
(vagy botránykormány), az 
elmulasztott számonkérések 
kormánya. BKV, 
hajléktalanok és minden, 
ami Budapest!
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 A vendég jogán kezdjük a PsK-
val. A pestszentimrei csapattal, 
amely jól kezdte az őszt, de je-
lenleg csak a 12. helyen áll, hoz-
zátéve azonban, hogy a pályák 
használhatatlansága miatt két 
meccsel kevesebbet játszott a ta-
vasz elején.

tompa lett az 
élesBől
Pénzes Sándor vezetőedző óva-
tos optimizmussal várja a mér-
kőzést. A visszafogottság oka 
az, hogy ő is tudja: a sZAC-nak 
most jobban megy.

– Igaz, jelenleg csak a közép-
mezőnyben állunk, de van még 
két elmaradt mérkőzésünk. Ha 
azokat megnyernénk, s le tud-
nánk győzni a lőrincieket is, 
mindjárt szebb volna a helyezés. 
Mindenkinek borzasztó volt, 
hogy az elvégzett alapozás után 
mit sem tudtunk kezdeni a ki-
hegyezett formával, mert sorra 
maradtak el a találkozók. Olyan 
volt ez, mint amikor egy atléta 
bemelegít, hogy következik a 

futama, majd közlik vele, hogy 
csak egy órával később áll rajt-
hoz, amikor pedig eljön ez az 
idő is, kiderül, hogy csak más-
nap lesz a verseny. Csak vár-
tunk, vártunk, de pályára lépni 
nem tudtunk.

íme, így lesz a kihegyezett 
formából életlen és tompa…

emelt fejjel, 
Büszkén
Ma már fölösleges keseregni 
ezen, tudja ezt a szakvezető is, 
aki elmondta, hogy most már 
„csak” az a bánata, hogy szűk 
két héttel a rangadó előtt sok a 
sérültje, így még megközelítő-
leg sem tudná megadni a kezdő 
csapatot.

– Meg sem kísérlem, mert 
minden attól függ, ki hogyan, 
milyen gyorsan gyógyul. egész 
csapatrészek estek ki szinte egy 
időben.

Az utóbbi találkozóik között 
válogatva azért nem reményte-
len a PsK helyzete. A listave-
zető szent Pál ellen idegenben 

0-2-ről hozták döntetlenre a 
találkozót, ami a csapat tartá-
sát mutatja, miként az is, hogy 
a szabadkikötő elleni meccs 
után is került egy pont a nevük 
mellé.

– A Csillaghegy ellen elbuk-
tunk, hazai pályán kaptunk ki 
3-0-ra, amire nem lehetünk 
büszkék. De legalább lesz mit 
kijavítani a sZAC ellen, s remé-
lem, mi jöhetünk le majd emelt 
fejjel és büszkén a pályáról.

papírforma  
nem létezik
A lőrinciek nem csupán a ta-
bellán elfoglalt helyüket tekint-
ve állnak jobban a PsK-nál (az 
ötödikek), hanem azért is, mert 
elkerülték őket a sérülések, így, 
ha nem történik változás, akkor 
a legjobb összeállításban lép-
hetnek pályára.

Maráczi jános, a lőrinci 
vezetőedző azonban inkább 
nyugtával dicséri a napot.

– A PsK elleni összecsapásig 
még két rangadó vár ránk, így 
csak az a biztos, amiről múlt 
időben beszélhetünk. Tudjuk, 
hogy mi állunk előrébb a ta-
bellán, tudjuk, hogy nekünk 
van kevesebb gondunk, tudjuk, 
hogy mi leszünk a pályavá-
lasztók, de ezektől függetlenül 
azt mondom, a rangadót azért 
nevezik rangadónak, hogy ne 
legyen papírforma. Most sem 
lesz, s az a csapat nyer majd, 
amelyik mentálisan felkészül-
tebb lesz, jobban akarja a sikert, 
amelyik több lelki pluszt visz 
magával, s amelyik jobban ki-
használja a nem sok kínálkozó 
lehetőségét. Mert azokból, a jól 
megszervezett védelmek miatt, 
nem lesz sok…

megpróBálnak 
Befűteni
Igaz, hogy Maráczi az év egyik 
nagyon fontos találkozójának 
nevezte  a PsK ellenit, mégsem 
készül külön a 90 percre.

– Ugyanazt a munkát vé-
gezzük el, mint egyébként is. 
Azért, mert máskor is igyekszik 
a maximumot kihozni magából 
mindenki, s feltételezem, hogy a 
kerületi derbi előtt nem kell erre 
senkinek sem felhívni a figyel-
mét. Az esélyekről nem szere-
tek, s nem is szoktam beszélni, 
most sem teszem. szerintem az 
a csapat nyer, amelyik értékesíti 
a lehetőségeit, s amelyik a kriti-
kus pillanatokban rá tud tenni 
egy lapáttal.

Úgy tűnik, hiába lesz esetleg 
kánikulai meleg június első va-
sárnapján, mindkét fél be akar 
fűteni a másiknak.

 
PsK: 
százszázAléKos 
mérleg
Alátámaszthatja a 
leírtakat – miszerint a  
rangadókon nem léte-
zik papírforma –, hogy 
a két csapat legutóbbi 
három találkozója a 
PsK százszázalékos 
sikerét hozta. Kétszer 
hazai pályán, egyszer 
idegenben nyertek az 
imreiek. A három derbi 
közül kétszer 1-0-s 
PsK-siker született, 
egyszer pedig 2-0-ra 
nyert Pénzes sándor 
csapata. A szAC tehát 
270 percen át nem 
tudta bevenni az imrei 
kaput.


 

 

minden előfordulHat

Ott, ahol kőkemény férfiak 
produkálnak kőkemény spor-
tos mozgást, ahol gólokat dob-
nak, ahol legyőzik egymást a 
küzdősportokban, május má-
sodik szombatján csicsergéstől 
volt hangos minden. gyerekek 
százai népesítették be a csar-
nokot, hogy eldöntsék, me-
lyik csapat, melyik óvoda lesz 
az „olimpiai bajnok”, melyik 
intézmény gyermekei mond-
hatják el magukról, hogy mi 
vagyunk a legsportosabbak – 
bár nem ez volt az elsődleges.

Az esemény fontosságát 
az is jelezte, hogy Ughy Atti-
la polgármester nyitotta meg 
a kicsik olimpiáját. Ő volt az, 
aki elmondta, mennyire fontos 
már kisgyermekkorban meg-
ragadni a mozgás lehetőségét 
s észrevétlenül úgy megszeret-
tetni, hogy az mindennapos 
igénnyé váljék, az egészségük 
javára.

nem unatkozott ezen 
a délelőttön az ötletgazda 
Horváthné Kapocsi Anikó, a 
szivárvány óvoda vezetője, 
akiből lehetett volna több is a 
sportkastélyban.

– Az ovis olimpiának már 
sokéves hagyománya van. Ko-
rában a lőrinci sportcsarnok 
adott otthont a vetélkedésnek, 
most pedig már második éve 
a sportkastély a házigazda. 
Az önkormányzat által támo-
gatott, az óvodánk által szer-
vezett rendezvény iránt most 
is nagy az érdeklődés. Vala-
mennyi kerületi önkormány-
zati óvoda itt van, összesen 
huszonegy. Tízfős csapatokat 
számolva ez 210 gyermeket, 
együttesenként kétfős szülői 
„hátteret” és ovinként egy-egy 
csapatkapitányt számítva pe-
dig több mint 300 mozgásra 
kész, önfeledt embert jelent – 
mondta az óvodavezető.

A szervezők néphagyo-
mányokkal ötvözték a sport-
feladatokat, már csak azért is, 
mert a szivárvány azok őrzé-
sére „szakosodott”.

ennek jegyében volt szüreti 
próba és Márton-napi feladat, 
ügyeskedhettek a gyerekek az 
úgynevezett medvepróbán, 
beiktatták a feladatok sorába a 
komatálat, és a legvégén azt is 
eldöntötték, hogy melyik ovi 
nyer a pünkösdi királyválasz-
táson.

– A közös játék öröme a 
legfontosabb. láthatja, olyan 
mindennapos feladatokat kell 
végrehajtani, amelyek nem 
igényelnek gyakorlást, s nem 
teremtenek stresszhelyzetet. 
Annak tekintjük a versenyzést, 
aminek ebben a korban kell: 
szabályhoz kötött mozgásos 
játéknak, amelyben vannak 
ügyesek és még ügyesebbek. 
Vesztesek viszont nincsenek – 
hangsúlyozta a szervező.

A valamennyi ovinak ki-
járó díjakat Kucsák László 
alpolgármester és Szarvas At-
tila önkormányzati képviselő 
adta át a nagyon távoli jövő 
bajnokainak. De tán okosabb 
úgy fogalmazni: az egészséges 
jövőt képviselő generáció tag-
jainak.

legeK…
a leggyorsabbak: 
dráva, szivárvány, 
hétszínvirág, 
napraforgó óvoda
a legügyesebbek: 
zenevár, Kerekerdő, 
Csemete, nyitnikék 
óvoda
a legedzettebbek:  
robogó, vackor, 
napsugár, Pitypang 
óvoda
a legsportosabbak: 
zöld liget, Csodavilág, 
Aprók falva, Bóbita 
óvoda
a legkitartóbbak:  
vándor, gyöngyszem, 
mocorgó, eszterlánc 
óvoda
a leglelkesebb:  
Cseperedő óvoda



CsICseRgeTT 
A sPORTKAsTÉly

 
Kilencedik alkalommal rendezték meg a mozgásva-
rázs – ovis olimpia elnevezésű rendezvényt, amely, 
amint a nevéből is kiderül, a legkisebbeknek nyújt 
szórakozást és sok izgalmat. nem volt ez másként 
május 11-én sem a Pestszentimrei sportkastély-
ban.

 

�
június első vasárnapján tartják a 
Blsz-bajnokság 29. fordulóját, amely 
kerületi szempontból izgalmas mér-

kőzést tartogat. a szac és a psk csap 
össze. rangadóról, presztízsmeccsről van 
tehát szó, ami azt jelenti, hogy hiába áll 
bármelyik helyen az egyik vagy a másik 
csapat, a papírforma ilyenkor csak másod-
lagos, mert a derbik már csak ilyenek… a 
két szakvezetőt kérdeztük arról, mit várnak, 
hogyan készülnek az együtteseikkel a lő-
rinc–imre összecsapásra.

– Ha belegondolok, semmi sem 
változott meg az életemben, 
ugyanolyan sportosan telnek 
a hetek, mint korábban. A kü-
lönbség csak annyi, hogy most 
már nincs rajtam a teljesítmény- 

és a bizonyítási kényszer, ami 
akár jót is tesz.

– Nincs mit tagadni, sokat 
adott, s persze, sokat is kapott a 
ringben.

– nincs mese, ott kétirányú 

a közlekedés. A legnagyobbak 
sem ússzák meg verés nélkül.

– Önnek azért inkább a jóból 
jutott…

– Igyekeztem, mert nem sze-
rettem, ha csak jön az ellenfél, 
én meg csak viselem a pofono-
kat. nem szeretek senkinek sem 
az adósa maradni.

– Aki egy évtizednél hosszabb 
ideig űz egy sportot, az nem tud 
civillé válni parancsszóra.

– nem, de nem is foglalkoz-
tam ezzel. A „meccses szakasz” 

lezárult ugyan – bár még ezt 
sem jelenthetem ki teljes bizo-
nyossággal –, de annyi szép do-
log van még a bunyóban. Most 
ki is próbálom.

– Árulja el, mit.
– edzősködöm, bár a papír-

jaim még nincsenek meg, aztán 
hetente négyszer-ötször edzem 
a korábbi mesteremmel, szántó 
Öcsi bácsival.

– Hadd szakítsam félbe. Az 
olimpia előtt összekülönböztek, 
volt egy kis hullámverés önök kö-

zött. Kinek volt igaza?
– Hivatalból azt kellene mon-

danom, hogy mindig az edző-
nek. ám inkább az a vélemé-
nyem, hogy mindkettőnknek, 
de fogalmazhatok úgy is, hogy 
egyikünknek sem…

– Okosabbak lettünk… Mikor 
köszönthetjük hivatalosan is a 
ringsarokban az egyetemre járó 
Káté Gyulát? 

– Arra azért még várni kell. 
Ha minden rendben megy, két 
év múlva kapom meg a diplo-
mámat, és leszek hivatalosan is 
mester.

– S akkor vajon kinek lesz 
majd igaza?

– Mondtam: mindig a mes-
ternek. A kivétel meg csak erő-
síti a szabályt…

a két csapat legutóbbi három találkozóján még gólt sem kapott a PsK, ezzel most is elégedett lenne az imrei csapat

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A londoni olimpiai játékok után bejelentette visszavo-
nulását Káté gyula, aki három ötkarikás játékokon kép-
viselte a színeinket, aki junior világbajnoki címet nyert 
2000-ben, s aki a tíz magyar bajnoki aranyával a halha-
tatlan hazai bunyósok közé „ütötte” magát. Arról kér-
deztük, vajon miként telnek a napjai egy 31 éves nyug-
díjas bunyósnak.

Káté edz, edzést tart, egyetemre jár

ez a kilencven perc többet jelent bármely másiknál 
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A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

TAROlT A 
lŐRInC 2000 se 
május második vasárnapján rendezték meg a 
balatonfűzfői uszodában a 4–14 éves úszópalánták-
nak kiírt versenysorozat, az Úszósuli Körverseny 
utolsó állomását. A lőrinc 2000 se versenyzői ezút-
tal is kiválóan szerepeltek, 13 érmet nyertek, s ezzel 
a harmadik legeredményesebbnek bizonyultak.

 

Érthető megelégedettséggel kezdhette a május 12-én rendezett 
balatonfűzfői verseny utáni hetet a lőrinc 2000 se elnök-edzője, 
eszes jános, aki csodálatos szereplésnek minősítette a körverseny 
utolsó fordulóját.

– Hihetetlen, mennyire feldobja a gyerekeket, ha hamisítatlan 
versenykörülményeket teremtenek a számukra. A fűzfői rende-
zők mindent úgy csináltak, mintha sztárokat láttak volna ven-
dégül. Volt bevonulás, volt bemutatás, volt elektromos időmérés, 
volt eredményhirdetés és dobogó, s a legjobbaknak még csoki is 
jutott, „dopping” gyanánt.

A lőrinci úszóreménységek, ahogy az edző mondta, kiválóan 
szerepeltek, szinte minden futamban szerepet játszottak, s jó he-
lyezést értek el, kiváló időeredményekkel.

– Újra bebizonyosodott, hogy „sok van” még az úszóspor-
tunkban. Annyi, de annyi tehetséges gyerek mutatta meg ma-
gát, hogy az aranybányával ér föl egy jó szemű szakembernek. 
A négyfordulós versenysorozat állomásai – Pápa, azután kétszer 
Veszprém és végezetül ez a fűzfői verseny – arra is jók voltak, 
hogy a szakemberek felmérjék, hol tart az utánpótlás, hiszen 
mindenki versenyzett mindenki ellen, a kép tehát a reális erővi-
szonyokat tükrözte.

Mivel ezeknek a gyermekeknek még el sem kezdődött a sport-
pályafutása, felvetődik a kérdés, miként oldják meg a „felfelé 
áramoltatásukat”, ami a régi idők sportvezetőinek volt ugyan a 
kedvenc szavajárása, de igazságot takar, mert a menedzselésnek 
folyamatosnak kell lennie.

– A szövetség, a MUsZ okos megoldást talált. A korosztályos 
ranglisták legjobbjai minden évben egy „emelettel” feljebb lép-
hetnek, vagyis az elitet már most kiválasztják. esetükben ez azt 
jelenti, hogy ősztől már a szövetség versenysorozatán érhetnek el 
jó eredményeket. Ma még nem tudom, hogy tőlünk hányan kap-
nak meghívót e versenysorozatra, de mivel a fűzfői eredménye-
ink, a négy arany, a négy ezüst és az öt bronz, sokat elárulnak, 
feltételezem, hogy nemsokára már dicsekedhetünk néhány „pro-
fival”, amit természetesen ma még idézőjelbe kell tenni. látva a 
gyerekek fejlődését, talán nem is olyan sokáig…

AKiK nélKÜl nem ment volnA…
A fűzfői sikerek nem egyetlen szakembert dicsér-
nek, mert az eredmények csapatmunka révén 
születtek meg. megtudtuk az elnöktől, hogy a 
szakmai munkát három kiváló edző segíti. Kecs-
kés d. emese, tamáskovits Adrienn és vas éva 
áldozatos és szakértő munkája nélkül akár ala-
csonyabb szám is kerülhetett volna az aranyak, 
az ezüstök és a bronzok mellé.



nÉPsZeRű 
AZ íjásZAT
május második hétvégéjén, 11-én és 12-én rendezték 
meg a malév sC sporttelepén a négyfordulós 
pályaíjász grand Prix első állomását, amelyet nagy 
érdeklődés kísért.

 
A Malév Kupa, bár bizonyára kevesen tudják, több évtizedes 
múltra tekint vissza, a sportág egyik első rangos versenyeként 
tartják számon mind a mai napig. Az ötletgazdák sem voltak 
akárkik, hiszen Domány Imre és lantos Béla kiváló szakem-
berek mellett a magyar női íjászválogatott egykori kitűnősége, 
majd kapitánya, Barta Margit hívta életre a versenysorozatot, 
amelynek az idei első állomását rendezték meg a kerületi Malév-
pályán.

– négyfordulós lesz a gP-sorozat, s az is a célunk vele, hogy 
minél többekhez juttassuk el a hírt, hogy milyen kiváló sportág 
is a miénk – mondta Siteri Sándor, a házigazda egyesület íjász 
szakosztályának technikai vezetője, aki elégedetten nyugtázhat-
ta, hogy nagy volt az érdeklődés a gP-viadal iránt.

Közel száz nevezés futott be, s 19 kategóriában hirdettek győz-
test. A legnépszerűbb – és ez talán érthető is – a felnőtt férfiak 
olimpiai versenyszáma volt.

– ebben a kategóriában 17-en álltak lőállásba, és vívtak egy-
mással színvonalas küzdelmet. Kitűnő alkalom volt a viadal arra 
is, hogy „leltárt” készítsünk, hogyan is áll a szakosztályunk, az 
utánpótlásunk a versenyidény előtt. nos, elmondhatom, jól, mert 
a mennyiség minőséggel párosult. Az egész országból érkezett 
versenyzők mezőnyében jó eredményeket értek el a sportolóink, 
tehát esélyük maradt arra, hogy a júliusi 20-i folytatás is sikeres 
legyen – mondta a technikai vezető.

– nem látok bele a fejekbe – 
mondta Zsiga Gyula, az FTC-
PleR edzője az első és a har-
madik meccs előtt, amikor az 
esélyekről kérdeztük.

Kijelenthette volna ezt a má-
sodik, a gyöngyösi találkozó 
előtt is, mert bizony az sem volt 
akármilyen. De menjünk sorjá-
ban…

„emlékezetes” 
meccs
Május 17-én megnyert mérkő-
zést packázott el a csapat egy, az 
utolsó pillanatban kapott góllal. 
ezzel lett 25-25, ami azt jelen-
tette, hogy hetesekkel folytató-
dott a mérkőzés. Tagadhatatlan, 
hogy „emlékezetest” produkál-
tak e találkozón a zöld-feketék. 
Olyan értelemben, hogy soha 

többé ne lássunk ilyen szétesett, 
lassú, ötlettelen együttest a pá-
lyán! ezek után leírható, hogy 
törvényszerű volt a végén a 
gyöngyösi egyenlítés, de arra a 
csapatra, amelyik akar, Fortuna 
is rámosolyog.
Mivel azonban ebben az egyhe-
tes kézilabdakrimiben minden 
előfordulhatott, nagyot változott 
a világ (értsd, a lőrinciek hozzá-
állása) a visszavágóra.

Mondta is Zsiga, hogy meg-
süvegeli a csapatot, mert olyat 
tett, amilyet egész évben látni 
szeretett volna. Arról nem be-
szélve, hogy megtörték az át-
kot, s először tudták legyőzni 
idegenben a gyöngyöst. A for-
dulatos összecsapásról ma már 
csak annyit: a siker azt eredmé-
nyezte, hogy készülhettek a fiúk 
a mindent eldöntő harmadik 

mérkőzésre, hazai pályán, mi-
után idegromboló végjátékban 
egygólos (27-26) sikert arattak.

– sportemberi példát adtak a 
srácok, becsülni kell őket, mert 
éppen csak ki tudtak mászni a 
„pokolból” – dicsért az edző.

ez igaz, azt azonban ne felejt-
sük el, hogy saját magukat taszí-
tották oda az első pesti meccs 
során. De tény, hogy kimásztak, 
s a május 24-i meccset ők várták 
lelki előnnyel.
Fogadkoztak is, egészen a mér-
kőzést kezdetét jelző sípszóig… 
Azonban ettől kezdve, legalább-
is az első félidőben, csak egy 
csapat volt a pályán – a fekete 
mezes vendégek. Annyira az 
övék volt a pálya, hogy a szünet-
ben hétgólos (!) előnnyel (17-10)  
masírozhattak be az öltözőbe. 
Több szurkolót is kérdeztünk, 
de nem volt egy sem, aki bízott 
volna a sikerben.

Az öltözőben azonban ki-
főzhettek valamit a főszereplők. 
Ahogy teltek a második félidő 
percei, úgy jött közelebb a lő-
rinc a gyöngyöshöz. Bejött a 
poén is, mert a lehető legjobb-
kor, egy perccel a vége előtt lett 
döntetlen, s megint következ-
tek a hetesek. ennek kapcsán a 
régi görög mondás igazsága kelt 
életre, miszerint nem léphetsz 

kétszer ugyanabba a folyóba… 
Most is egyetlen gól volt a kü-
lönbség az öt-öt hetes után, de 
micsoda különbség!

megígérték, 
Betartották
A mindent eldöntő találatokat 
a mi játékosaink vágták védhe-
tetlenül a hálóba. Igaz, laurencz 
lövése után a gyengébb idegze-
tűek már orvosért kiáltottak, de 
csak-csak bevánszorgott a laszti 
a kapuba.

Most is 5-4 lett a vége, de 
nem oda, hanem ide! ez azt je-
lentette, hogy a „hangja végén” 
járó Zsiga gyula gratulálhatott 
a seregének, amely nem volt 
vert, csak zilált és holtfáradt.

A legfontosabb azonban az 
volt, hogy győztek, és tartották 
a szavukat. A csapat és a szakve-
zetőség is betartotta az ígéretét 
az első öt között zárva a bajnok-
ságot.

 
ez volt, ez lett

Helyosztó, 1. mérkőzés az 5. 
helyért, lőrinci sportcsarnok. 
FTC-PleR Budapest–Braun 

gyöngyös 29-30 (12-13) – 
hetesekkel.

2. mérkőzés, gyöngyös. 
Braun gyöngyös–FTC-PleR 

Budapest 26-27 (11-12).
3. mérkőzés, lőrinci sport-

csarnok.
FTC-PleR Budapest-Braun 

gyöngyös 31-30 (10-17) – hete-
sekkel.

A tabella élmezőnyének vég-
eredménye: 1. Veszprém, 2. sze-
ged, 3. Csurgó, 4. Tatabánya, 5. 
FTC-PleR, 6. gyöngyös.

hétgólos hátrányból is fel tudott állni az FtC-Pler Budapest

a csaPat Példát 
mutatott 

az 5. helyet öldöklő küzdelemben harcolta ki az ftc-Pler Budapest, amely ezzel küzdenitudásból is jelest kapott 

� az ftc-pler Budapest és a Braun gyöngyös há-
rom felvonásos  „kézilabdakrimit” adott elő a baj-
nokság rájátszásában. az elsőt a vendég gyön-

gyös nyerte hetesekkel, a másodikban egyenlített az 
ftc-pler. a múlt pénteki, harmadik találkozó pedig az 
egész sorozatot megkoronázta azáltal, hogy a mieink 
örülhettek, mert ezúttal az ő heteseik voltak pontosab-
bak a rendes játékidő döntetlenje után. a 31-30-as siker 
azt jelentette, hogy a csapat teljesítette, amit vállalt: az 
5. helyen végzett az erős bajnokságban.

hirdetés

MáTÉ, AZ 
OlIMPIKOn
A fiatalember folytatja… A még csak 15 éves te-
nisztehetség, Valkusz Máté a szerbiai Pancsevóban 
szerzett legutóbbi kettős tornagyőzelme (egyéni, 
páros) után legutóbb Budapesten lépett pályára, 
s itt sem talált legyőzőre. A fiú idei mérlege: négy 
nemzetközi torna, három első és egy második he-
lyezés. néhány nappal ezelőtt újabb örömteli hírt 
kaptunk Mátéról. Minden további helyett álljon itt 
a magyar szövetség meghívója: „Örömmel értesí-
tünk, hogy a Magyar Tenisz szövetség versenysport 
bizottságának a döntése alapján téged jelöl az eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (eyOF), amely-
re július 14–19. között Hollandiában, Utrechtben 
kerül sor. ez rendkívüli esemény, ám komoly fele-
lősséggel is jár, hiszen a hazádat fogod képviselni, s 
egyben a magyar teniszsportot is.”
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