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nyUgdíJAs AKAdéMiA

Már a nyolcadik félévet zárja a zsigmond 
király főiskola és a Xviii. kerületi önkor-
mányzat közös szeniorképzése, a nyug-
díjas Akadémia előadás- és tanfolyam-     
sorozata, amely töretlenül népszerű. mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 
számos résztvevő több oklevelet is átvehe-
tett ughy Attila polgármestertől május 14-
én a polgármesteri hivatal tanácstermében.

MigráCiÓ

bayer zsolt író, publicista és szentesi zöldi 
lászló újságíró, a magyar demokrata 
főmunkatársa volt május 11-én a vendég 
a Polgárok házában, míg vadai ágnes 
országgyűlési képviselő, a demokratikus 
koalíció alelnöke egy nappal korábban a 
kerületi demokratikus kávézóban tartott 
előadást. mindkét fórumon az európa jövő-
jét meghatározó migráció volt a fő téma. 

tEstÜlEti Ülés

A szűkösebb uniós pályázati lehetőségek 
ellenére folytatódik a kerületi intézmények 
energetikai korszerűsítéssel egybekötött 
felújítása. A pályázati részvétel mellett 
többek között a heim Pál gyermekkórház 
támogatásáról döntött az önkormányzat 
képviselő-testülete május 12-én. kerüle-
tünk csatlakozni kíván a fővárosi kerékpár-
út-hálózathoz.

KÖZÖs sZUrKolás 

több mint négy évtized után, 1972 óta elő-
ször léphet pályára a magyar labdarúgó-
válogatott az európa-bajnokságon. A fran-
ciaországi tornával kapcsolatban érezhető 
felfokozott érdeklődést az önkormányzat 
azzal igyekszik még inkább növelni, hogy 
a régi piactéren hatalmas szurkolói sátrat 
állít fel, ahol június 10. és július 10. között 
összegyűlhetnek a drukkerek. 

vAsvári-nAP

Június elején a hagyományoknak megfele-
lően színpompás időutazásra várja a kerü-
leti önkormányzat és a vasvári Pál Polgári 
egyesület a kerületi polgárokat. idén ötödik 
alkalommal rendezik meg a vasvári-napot. 
A június 4-i rendezvényen kiemelt esemény 
lesz a török–magyar időszak bemutatása, 
hiszen 450 évvel ezelőtt zajlott szigetvár 
ostroma.

4. oldal 5. oldal 7. oldal 16. oldal2. oldal

Megújuló
iskolák
hivatalosan is átadták 
a kormányzati és euró-
pai uniós támogatásból 
felújított Kastélydombi 
általános iskolát. Az in-
tézmény épületeinek 
energetikai fejlesztése 
a Környezet és Ener-
gia operatív Program 
(KEoP) keretében 
valósult meg, melynek 
elsődleges célja a fenn-
tartható fejlődés és az 
integrált oktatás mo-
dernizálása. 

Az épületfelújítás keretében 
megvalósult a homlokzat 
felújítása, az épület teljes 
körű szigetelése, a nyílás-
zárók cseréje és a villám-
védelmi rendszer felújítása, 
aminek eredményeként az 
intézmény működési és 
energiaellátási költségei 
jelentősen csökkenek. Az 
iskolában a technológiai 
fejlesztésekkel javult az 
épületszerkezetek hőszi-
getelése, ami a jelentős 
költségkímélő üzemeltetés 
mellett komfortosabbá tette 
a környezetet is. Az iskolák-
ban a komplex beruházás-
sal hosszú évekig biztosí-
tott lesz a költséghatékony 
működés és a megfelelő 
környezet a diákok szá-
mára.

Bővebben a 3. oldalon
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� felkészült A június 10-i nyitásrA 
A bókAy-kerti strAnd. Az elmúlt 
években megújult, megszéPült 

strAnd egyre néPszerűbb, Ami A 
terület két évvel ezelőtti bővülé-
sének és A szolgáltAtások egyre 
mAgAsAbb színvonAlánAk is köszön-
hető. jó hír, hogy A beléPők árA 
idén sem emelkedik.

pUsKás AttIlA     

A strandszezon augusztus 31-ig tart, és az önkormány-
zatnál bíznak abban, hogy a látogatottságra és az idő-
járásra idén sem lesz panasz. A Bókay-kert strandja 
nemcsak az itt élők körében kedvelt, hanem más fővá-
rosi kerületekből és a környező településekről is sokan 
felkeresik. Központi elhelyezkedése révén ráadásul a 
kerületben élők nemcsak autóval vagy tömegközleke-
déssel érhetik el gyorsan, hanem biciklivel vagy akár 
gyalog, így gyors csobbanásra is alkalmas. és a fák 
övezte kellemes környezetben akár egy egész napot is 
el lehet tölteni. 

nyitásrA készen
A strand felkészítése során a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkatársai elvégezték többek között a 
fák metszését, egyrészt azért, hogy ne hulljanak gallyak 
a medencébe, másrészt, hogy naposabb, melegebb le-
gyen a medence. Átvizsgálták a növényzetet, felfrissítet-
ték a zöldfelületeket, pótolták a füvet. A napozófelület 
méretének köszönhetően a strand egyszerre 400 embert 
képes befogadni, a nagymedencében pedig egyidejűleg 
80 fürdőző tartózkodhat.

– Befejeződött a burkolatok javítása, cseréje, amire a 
téli csempelefagyások és a tél okozta műszaki állapot-
romlás miatt minden évben szükség van. Kijavítottuk 
a medencezuhanyokat, és beszereltük a csapbetéteket 
is – mondta Karvasz Károly, a Városgazda uszodaüze-
meltetési osztályvezető-helyettese. – Elvégeztük a víz-
forgató berendezés karbantartását és a teljes gépészeti 
ellenőrzést. 

strAnd és játék
A fürdőzni, napozni vágyók számára az úszás mellett 
többfajta sportolási lehetőséget is kínál a strand. 

– Frissítettük strandröplabda-pálya homokját, és 
feltettük rá a kötelező 20 centiméteres új homokréteget 
is. A röplabdához és a pétanque játékhoz szükséges go-
lyók napi 500 forintért bérelhetők – tette hozzá Karvasz 
Károly. 

A gyerekeket két hintával, libikókával és az ugyan-
csak friss homokkal töltött homokozóval várja a ját-
szótér. A strand és az uszoda arculata is változott, új 
tájékoztatótáblákat helyeztek ki.

Megújult a Tenisz büfé strand felé néző kiszolgáló-
pultja, aminek köszönhetően az előírásoknak megfele-
lő, kulturált étkezőhely fogadja a könnyű ebédre vagy 
fagylaltra, jégkrémre vágyókat.

A strandnyitás napján rendezi meg a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia hangulatos programokkal, 
sportági bemutatkozásokkal fűszerezett évzáró össze-
jövetelét. 

indUl  a strandszezon
Felfrissült, felkészült strandon kapcsolódhatunk ki a nyáron a bókay-kertben

váltoZAtlAn áron 
A bókay-strand, az augusztus 31-i szezon-
zárásig, hétfőtől vasárnapig 9–19 óráig tart 
nyitva. A jegyek és a szolgáltatások árai nem 
változtak: 
– egész napos felnőttbelépő: 1000 ft
– egész napos gyermekbelépő: 650 ft
– egész napos családi belépő,  

amelyet 2 felnőtt + 2 gyerek vagy 1 felnőtt  
+ 3 gyerek vehet igénybe: 2650 ft

– dolgozói + önkormányzati kedvezményes 
belépő: 500 ft

– napozóágy: 500 ft
A strandbelépő higiéniai okokból az uszo-
dába nem érvényes. A karszalagos rend-
szernek köszönhetően bárki kisétálhat a 
parkolóba vagy a bókay-kertbe anélkül, hogy 
visszatérésekor újabb jegyet kelljen váltania.
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2 Közélet Hamarosan befejeződik a Nyugdíjas Akadémia nyolcadik szemesztere

Fülep erzsébet   

A Zsigmond Király Főiskola 
(ZSKF) és a XVIII. kerületi 
önkormányzat közös szeni-
orképzése egyre népszerűbb, 
nagy az érdeklődés a különféle 
tanfolyamok iránt. Az előadá-
sokon is zsúfolásig megtelt a 
tanácsterem, nemegyszer még 
a pótszékezés sem segített, 
többen a termen kívül, az au-
lából hallgatták az előadást. 

A szervezők természetesen 
úgy állították össze a témákat, 
hogy azok érdekesek legyenek 
a nyugdíjasoknak. Ezek között 
voltak olyanok is, amelyeket 
rendszeresen kértek a hallga-
tók, például az iszlám vallás, 
amely most sokkal időszerűbb, 
mint korábban bármikor.  

A tanév második felében 
megtartott előadásokon szó 
esett többek között az idősko-
ri szorongásról, depresszióról, 
hátrányos megkülönbözte-
tésről, az idős emberek szoci-
ális helyzetéről, a generációs 
hidakról és szakadékokról, a 
megújuló városokról, az in-
ternetes kommunikáció elő-
nyeiről és hátrányairól, az 
okostelefonok használatáról, 
valamint a biztonságos közle-
kedésről is.

Az előadásokat követően az 

elhangzottakhoz kapcsolódó-
an kötetlen beszélgetésre is le-
hetőség nyílt, amit a nyugdíja-
sok örömmel ki is használtak. 

A számok 
nyelvén
Színes volt a tanfolyamok 
palettája is. Két szinten volt 
orosz-, hat szinten angolnyelv-
oktatás, valamint geopoliti-
ka, iszlám, étkezés-, vallás- és 
művészettörténet, világhírű 
magyar utazók, továbbá feng 
shui és jobb agyféltekés rajz. 

Hamarosan befejeződik a 
nyolcadik félév a Nyugdíjas 
Akadémián (az iszlám kurzus 
kivételével, amely június 10-ig 
tart). A tanfolyamokra egy hí-
ján hatszázan, az előadásokra 
155-en jelentkeztek. A kurzu-
sokat 379-en, az előadásokat 
111-en látogatták aktívan.  

Aki rendszeresen részt vett 
az előadásokon, illetve egy 
vagy több tanfolyamon, az a 
szemeszter végén, az utolsó 

előadás előtt oklevelet vehetett 
át Ughy Attila polgármestertől. 

– Az előző félév végén 464 
oklevelet adtunk át, most már 
490-et. Ez azt jelzi, hogy egyre 
növekszik az akadémia prog-
ramjain rendszeresen részt 
vevők száma – hangsúlyozta a 
polgármester. – Azért is tölt el 
örömmel ez a tény, mert ebből 
is látszik, hogy a szépkorúak-
nak nemcsak anyagi támoga-
tásra van szükségük, hanem 
„szellemi táplálékra” is, hogy 
eligazodjanak ebben a rendkí-
vül turbulens világban. Fontos, 
hogy kapjanak kapaszkodókat. 
Ha a televízióban a híreket né-
zik, le tudják szűrni, hogy mi 
áll azok hátterében, és mi kö-
vetkezhet belőlük. 

okleveles 
kirándulás
A polgármester tájékoztatta a 
Nyugdíjas Akadémia okleveles 
tagjait, hogy az önkormányzat 
idén júniusban is megszervezi 
a szokásos kirándulást. Hu-
morosan megemlítette, hogy a 
hallgatók utaztak már hajóval, 
vonattal, most a repülőgép kö-
vetkezne, de azt nem tudja meg-
ígérni. Megemlítette viszont, 
hogy a Bókay-kertben hama-
rosan látható lesz egy felújított 
Antonov An–2 típusú kétfede-
les repülőgép, amely ugyan nem 

fog felszállni, de azért érdemes 
lesz megnézni közelebbről az 
unokákkal. 

Jászberényi József, a Zsig-
mond Király Főiskola in-
tézményvezetője már több 
alkalommal elmondta a Város-
képnek, hogy a kerületi szeni-
orképzés nem valósulhatna meg 
félévről félévre az önkormány-
zat hathatós támogatása nélkül. 

ProgrAm 
hétvégén
Port Tivadarné személyé-
ben egy felkészült szenior-
szervező áll a tanárok és a 
hallgatók rendelkezésére.  
– Az időskorúak szívesen 
vesznek részt a szeniorképzés-
ben, mert a témák, amint azt 
a felmérésünk is mutatja, őket 
érdeklő témaköröket ölelnek 
fel. Miközben bővülnek az is-
mereteik, az agytorna frissen 
tartja az elméjüket is – muta-
tott rá Port Tivadarné. 

Az ismeretek gyarapítása, 
a szellemi élmény mellett az is 
fontos, hogy közösség formá-
lódik, az idős emberek isme-
retséget, sőt barátságot köthet-
nek egymással. 

– A nyolcadik szemeszter 
kezdésekor többen megje-
gyezték, hogy már hiányzott 
a rendszeres program. Fel-
pezsdült az élet a nyugdíjasok 
körül, átszervezik az otthoni 
munkájukat, a családjuk már 
hozzászokott, hogy „önálló” 
életet élnek hétvégenként. Azt 
hiszem, elértük a célt, azt, 
hogy egyre több érdeklődő 
idős ember kapjon kedvet a ta-
nuláshoz – tette hozzá. 

� A nyugdíjas Akadémia előadás- és tanfo-
lyamsorozata ezúttal is sikeres volt. mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy számos 

résztvevő több oklevelet is átvehetett ughy Attila 
polgármestertől május 14-én a polgármesteri 
hivatal tanácstermében.

Ughy Attila polgármester évről évre több oklevelet ad át az aktívan részt vevő nyugdíjasoknak
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oKlEVél
a Szorgalomért 
Eredményes volt a kerületi szeniorképzés legutóbbi féléve is

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt
Fidesz–KDNp 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

Mszp, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

hAvAsi Zoltán
Fidesz–KDNp, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth ZsÓFiA

párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
lMp, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
Fidesz–KDNp
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

Mszp, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János
Fidesz–KDNp, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-KDNp 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–KDNp 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

ingyEnEs sZEniorKéPZés
Az önkormányzat jóvoltából az 50 évnél idősebb kerületi 
lakosok ingyenesen vehetnek részt a nyugdíjas Akadé-
mia programjain.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNes
JogI tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

pestszeNtlőrINc-
pestszeNtIMre 

polgárMesterI HIvAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HUNyADKürtI szIlvIA

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

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

XvIII. KerületI 
KorMáNyHIvAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4352

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 

KorMáNyAblAK 
Üllői út 445. 
Tel.:896-4098
Nyitva tartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 
időpontfoglalásra a www.

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

oKMáNyIroDAI 
KIreNDeltség 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás
Tel.: 297-5733,

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

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-Ház
1188 Budapest, Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda 

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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� A Környezeti és 
Energia Operatív 
Program (KEOP) 

keretében egy újabb 
oktatási-nevelési 
intézmény újult meg 
a kerületben. Átadták 
az épületenergetikai 
szempontból korsze-
rűsített Kastélydombi 
Általános Iskolát, 
amely több mint 145 
millió forintból újulha-
tott meg annak a kor-
mánnyal összehangolt 
munkának köszönhe-
tően, amelyet Kucsák 
László, Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képvi-
selője évek óta végez. 
A teljes összeget az 
intézmény homlokzati 
hőszigetelésére, nyí-
lászáróinak cseréjére 
és a tető szigetelésére 
fordították.

VÁROSKÉP        

Az energiahatékonyság jegyében zajlott  
a Kastélydombi Általános Iskola infrastruk-
turális fejlesztése, amelynek során átalakult és 
megszépült az épület. A több mint 145 millió forin-

tos beruházás 98 százalékban kormányzati és uniós támogatásból 
valósult meg. A tanulók és az iskola dolgozói nagy örömmel vet-
ték birtokba az iskolájukat, hiszen a felújításnak köszönhetően egy 
teljesen korszerű, a modern kor elvárásainak megfelelő épületben 
tanulhatnak, illetve dolgozhatnak.
Az iskolások ünnepélyes műsorral és tánccal színesítették az átadási 
ünnepséget, amelyen beszédet mondott Kucsák László országgyűlési 
képviselő, Galgóczy Zoltán alpolgármester és az intézmény vezetője, 
Véghely Tamásné.

„A pályázati lehetőségek kihasz-
nálásával az iskola környezete 
sokkal szebbé és biztonságosab-
bá vált. A felújítás lehetővé teszi 
a még hatékonyabb oktató-ne-
velő munkát, amelynek egyik 
fontos eredménye, hogy a meg-
szerzett tudással biztosítjuk 
gyermekeink jövőjét. Köszö-
nettel tartozok mindenkinek, 
aki a pályázati munkálatok 
folyamán részt vett az előkészí-
tésben, valamint a munkámat 
támogató önkormányzatnak is. 
A Kastélydombi iskola felújítása 

ismét példás összefogással va-
lósult meg, és ebben a nagy 

munkában legfontosabb 
szövetségesünknek a 

szülőket tekintem, 
akik türelmesen 

kísérték végig 
a beruházás 

k ü l ö n b ö z ő 
szakaszait” – 

nyilatkozta Kucsák 
László.

A kerületben nem ez az 
első energetikailag felújított 

intézmény, hiszen már több épületet is átadtak az elmúlt időszakban. 
A Kastélydombi iskola felújításakor –ahogyan az eddig felújított in-
tézményeknél is – elsődleges szempont volt az épület gazdaságosabb 
működtetése, valamint az iskolában dolgozók és tanulók komfortér-
zetének növelése.
„Egy iskola életében nagy előrelépés, ha megújult falak közt kezdőd-
het meg a tanítás. Ez hosszú éveken át meghatározza az odajárók 
mindennapjainak hangulatát, és javítja az életminőségüket. Még na-
gyobb előrelépés az iskola életében az, hogy csökkennek a működési 
költségei, amivel hosszú távon többet tud spórolni az intézmény. A 
projekt az együttműködésnek köszönhetően teljes mértékben meg-
valósult, ezáltal az iskola dolgozói egy sokkal barátságosabb és él-
hetőbb környezetben végezhetik az oktatás-nevelő tevékenységüket” 
– hangsúlyozta beszédében az országgyűlési képviselő.  
Kucsák László azt is kiemelte, hogy a gyerekek energiatakarékosság-
ra nevelése már ebben a korban nagyon fontos, és pozitív hatása van 
annak, ha azt látják, hogy környezetük ennek szellemében újul meg. 
A beruházás eredményeként korszerű berendezések váltották fel az 
energiapazarló eszközöket. A kerületi intézményeket érintő beruhá-
zások hozzájárulnak a tanulás színvonalának emelkedéséhez, ami-
nek révén a gyerekek nagyobb eséllyel tanulhatnak tovább, illetve 
helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. 
Véghely Tamásné a beszédében nem győzte megköszönni a beruhá-

zást, hiszen már régóta szerették volna, hogy az iskolájuk megújul-
jon. Az igazgatónő nagy napnak nevezte az átadás napját, mondván: 
az iskolások és a pedagógusok egy gyönyörű új épületet kaptak. „Elő-
ször is szeretném megköszönni Kucsák László országgyűlési képvise-
lő úr munkáját, aki rengeteget segít az iskolánknak, és el sem tudom 
mondani, mennyire örültünk, amikor megtudtuk, hogy a mi intéz-
ményünk is a felújításra várók között van. A fejlesztésnek köszönhe-

tően újra tündököl az iskolánk, és ami a legfontosabb: modernebb 
környezetben folyik az oktatás, amivel a gyerekek és szüleik egyaránt 
elégedettek. A környezetkímélő beruházás során kicserélték a kor-
szerűtlen régi ablakokat, az új műanyag ablakok benntartják a me-
leget, ami nem elhanyagolható télen, hiszen eddig iskolánk ebben 
az időszakban eléggé huzatos volt.” – fejezte ki 
örömét az iskola igazgatója.
A kerületben megvalósult beruházá-
soknak köszönhetően bátran ki-
jelenthetjük, hogy Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre jó 
irányban halad a fejlődés 
útján. Nagyon fontosak 
ezek a projektek egy helyi 
közösség életében, hiszen 
valódi igényeket és szük-
ségleteket elégítenek ki.

Kastélydombi Általános Iskola  
Támogatás összege:  

145 199 738 Ft

„BIZTOSÍTJUK  
GYERMEKEINK JÖVŐJÉT”    
Energetikai felújítás a Kastélydombi iskolában

„ „A KÖRNYEZETTUDATOS  
FEJLESZTÉSEK RÉVÉN A MŰKÖDÉSI 
KÖLTSÉGEK IS CSÖKKENNEK

A MEGVALÓSULT  
FELÚJÍTÁSOK GYERMEKEINK 

JELENÉT ÉS JÖVŐJÉT  
SZOLGÁLJÁK

„
„

1673 m²
2565 m²

665 m²

Homlokzati  
hőszigetelés  
(15 cm):

Lapos tető hő-  
és vízszigetelése  
(14 és 20 cm):

Villámvédelmi rendszer felújítása

Külső nyílászárók  
cseréje:

■ Ne hagyjuk az otthoni berendezéseinket készenléti állapotban!
■ Mossunk alacsony hőmérsékleten! (40/60°C)
■ Nyáron használjuk kevesebbet a légkondicionáló berendezést!
■ A sütőt is tartsuk mindig tisztán, hiszen a tiszta sütő jobban visszaveri a hőt!
■ A hűtőszekrény szellőzőnyílását szabadon kell hagyni és rendszeresen tisztítani kell!
■ A hűtőszekrénybe ne tegyünk meleg ételeket, mert azok lehűtése plusz energiát igényel!

■ A radiátor mögé alufólia, vagy egyéb hővisszaverő réteg felhelyezésével  
   a fal jelentősen kevesebb energiát nyel el, így több meleg marad a szobában!
■ Csak ott világítsunk, ahol szükséges!
■ A forráspont elérése után takarékon főzzön!
■ A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Néhány tanács, mellyel háztartásunk energiaköltségeit 30%-kal csökkenthetjük
TA K A R É K O S  T I P P E K

A támogatásnak köszönhetően energetikailag hatékonyabb és 
megújult épületben tanulhatnak az iskolások

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a gyerekek  
egy színvonalas műsorral kedveskedtek

keop_kastelydomb_ok.indd   1 2016.05.19.   10:35
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Költözik 
az imrei piac
hamarosan a szakrendelő melletti te-
rületre költözik a pestszentimrei piac a 
sportkastély melletti helyről. A tervek 
szerint a kínálat szerkezete is változni 
fog.

– A Sportkastély melletti területen egyre ke-
vesebben látogatták a termelői piacot. Ennek 
elsősorban az az oka, hogy bár a terület tágas, 
és megoldott a parkolás is, kieső helyen van a 
helyi bevásárlás fő útvonalaihoz képest – ma-
gyarázta Lévai István Zoltán alpolgármester 
az önkormányzat képviselő-testületének május 
12-i ülésén, amelyen ellenzéki képviselők aggo-
dalmukat fejezték ki az imrei piac új helyszíné-
vel kapcsolatban.

Mint azt az alpolgármester véleményéhez 
kapcsolódóan Bauer Ferenc képviselő (Fidesz–
KDNP) is elmondta, a vásárlók számának 
csökkenésével az árusok egy része is eltűnt, így 
kialakult a további leépülés ördögi köre. Az el-
képzelések szerint az új helyen, a Pintér Kálmán 
Szakrendelő mellett az úgynevezett beeső vá-
sárlókra is számítani lehet majd. A látogatottság 
fellendülését szolgálhatja az is, hogy a termelői 
jelleg részleges megőrzésével párhuzamosan bő-
vül a termékek és a szolgáltatások köre.

Ellenzéki képviselők felvetették, hogy a ki-
választott területen parkolási gondok merülhet-
nek fel. Kőrös Péter (MSZP) szerint jobb volna 
a standokat visszavinni a hajdani imrei piac 
helyére, Petrovai László (PM) pedig úgy véleke-
dett, a jelenlegi hely alkalmasabb a célra.

– Keressük a végleges helyet – felelte a felve-
tésekre lévai István Zoltán. – A lehetséges par-
kolási gondokkal valóban számolni kell, még 
ha most ki is alakítunk újabb parkolóhelyeket. 
Amennyiben ez valóban kezelhetetlen problé-
mát jelent, más lehetőséget kell keresnünk, de 
addig ez az egyetlen észszerű megoldás arra, 
hogy a pestszentimreiek könnyen megközelít-
hető helyen, elfogadható áron jó minőségű, friss 
élelmiszert vásárolhassanak.

Ê K. gy.

A félelem 
érthető, 
a gyűlölet nem
vadai ágnes országgyűlési képviselő, a 
demokratikus Koalíció alelnöke szerint 
Magyarországra nézve nem jelentenek 
biztonsági kockázatot a menekültek. 
A politikus többek között erről beszélt 
a Xviii. kerületi demokratikus Kávézó 
május 10-i összejövetelén.

– Az idegentől, a mástól való félelmet meg le-
het érteni, de az a gyűlölet, ami sokak részéről 
a menekültek felé megnyilvánul, érthetetlen – 
mondta Vadai Ágnes. – Nagyon kevés menekült 
van jelenleg Magyarországon, és tudomásul kell 
venni, hogy az ország sohasem volt célállomása 
ezeknek az embereknek. Egyébként nem biztos, 
hogy jó, hogy nem akarnak idejönni, megtanul-
ni magyarul és letelepedni. 

A DK alelnöke úgy véli, hogy a menekültek 
között számos olyan tanult szakember is van – 
például orvos, mérnök –, akiket érdemes lenne 
itt tartani. 

– Ugyancsak meg kell említeni a háború elől 
menekülők lélektanát, ami számunkra és a kor-
mány tagjai számára is ismerős lehet a délszláv 
háború idejéből. Konkrétan azt, hogy az em-
berek többsége hazament, amint rendeződött a 
helyzet a szülőföldjén – tette hozzá Vadai Ágnes, 
aki rámutatott arra, hogy a menekültáradat ak-
kor lett nagyobb, amikor oroszország is beszállt 
az Iszlám Állam elleni harcba. – Az oroszok 
ugyanis olyan területeket is bombázni kezdtek, 
ahol addig nem volt fegyveres konfliktus.

A menekültek európai befogadásáról szólva 
a képviselő úgy vélekedett, hogy az itthon talán 
a legtöbbet kritizált Németország már csak a 
történelme miatt sem lehet bezárkózó.

– A németek megtanultak együtt élni a törö-
kökkel, a bosnyákokkal és minden olyan nem-
zetiséggel, amelyik az évek során menekültként 
érkezett az országba.

Ê p. A.

Kerületieknek 
olcsóbban
Kedvezménnyel vehetnek részt a ke-
rületi illetőségű szünidőző diákok a 
Bókay-kerti napközis táborban. A más 
kerületekből vagy településekről bejá-
rók többet fizetnek majd. 

Nem szeretne nagyobb terhet róni a gyermeke-
iket a Bókay-kerti napközis táborba küldő helyi 
családokra az önkormányzat, annak ellenére, 
hogy a jogszabályi környezet változása nehezíti 
a dolgát. Az elmúlt években a tábori étkeztetés 
finanszírozását az évközi iskolai étkeztetéshez 
hasonlóan támogatták a központi költségve-
tésből. Január 1-jétől azonban a jogszabály kü-
lönbséget tesz az iskolai és a napközis tábori 
étkeztetés között, utóbbit önálló gyermekvédel-
mi természetbeni ellátásként határozza meg, és 
az önkormányzat hatáskörébe utalja. Mint azt 
Madarassy Judit, a tábort működtető Csibész 
Családvédelmi Központ vezetője elmondta, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek továbbra is ingye-
nesen vehetnek részt a táborban, és a jogsza-
bálynak megfelelően a napi egyszeri meleg ételt 
is ingyen kapják az önkormányzat jóvoltából. 

A legfontosabb változás az idén az, hogy 
más-más áron táborozhatnak a Bókay-kertben a 
kerületi és a más illetőségű gyerekek. Differen-
cia korábban is volt, de ez most növekszik.

– A tábori áraink jóval alatta vannak a kör-
nyékbeli kerületi és települési napközis táborok 
árainak – magyarázta Madarassy Judit. – Ezért 
a tapasztalat szerint sokan hozták át nyárra ide 
a gyerekeket. Az önkormányzat azonban csak a 
kerületiek támogatását tudja vállalni, ezért tesz 
különbséget a díjakban.

A kerületi gyerekek számára a háromszori 
étkezés díja 475 forint naponta, amihez szintén 
naponta 100 forintos táborhasználati díjat kell 
fizetni. A külsős táborozók beszerzési áron fi-
zetnek az étkezésért, és ehhez jön a napi 300 
forintos táborhasználati díj. Ha az árakat ösz-
szevetjük a tavalyiakkal, akkor azt látjuk, hogy 
míg a kerületen kívüli diákok az előző éveknek 
megfelelő áron nyaralnak, addig a helyieknek 
összességében olcsóbb lett a Bókay-kerti pihe-
nés. 

A tábor június 20. és augusztus 19. között 
várja a gyerekeket

Ê K. gy. 

A kis segítség 
is sokat jelent
A kormányhivatal és a kerületi 
önormányzat adóhatóságának szakem-
bereit hívta meg a Mozgássérültek Buda-
pesti Egyesületének Xviii. kerületi szer-
vezete a Kondor Béla Közösségi házban 
április 29-én tartott klubnapjára. 

Az összejövetelen a klubtagok tájékoztatást 
kaptak a mozgáskorlátozottakat érintő új, illet-
ve megváltozott jogszabályokról.

– Nagy segítség számunkra, hogy nem ne-
künk kell a hivatalba bemenni, hanem kijönnek 
hozzánk, meghallgatják a problémáinkat, és 
válaszolnak a kérdéseinkre – mondta Kovács 
Béláné, a lőrinci szervezet vezetője.

A XVIII. kerületi mozgáskorlátozottak szá-
mára minden hónap utolsó péntekén, 14 órától 
tartanak klubnapot a közösségi házban.

– Ezeken a napokon megbeszéljük a prog-
ramjainkat, és különböző foglalkozásokat is 
rendezünk. Rehabilitációs céllal minden évben 
ellátogatunk a ceglédi gyógyfürdőbe, de bográ-
csozni is szoktunk – ismertette röviden a klub 
tevékenységét Kovács Béláné, hozzátéve, hogy 
a találkozókra mindenkit szeretettel várnak. 
– Nemcsak a mozgássérülteket, hanem bármi-
lyen fogyatékkal élőt szívesen látunk, legyen 
szó gyengén látóról vagy autistáról. Ugyan-
így várjuk ép társainkat is. Szeretnénk elérni, 
hogy legyen, aki segít abban, hogy a tagjainkat 
évente egy-két alkalommal, húsvétkor vagy ka-
rácsonykor meglephessük egy kisebb ajándék-
csomaggal.

Ê p. A.

Örökös védettség
horváth Elemér pestszentimrei természettudós sírja örökös országos védettséget 
kapott. A sírhely ünnepélyes újraavatását, koszorúzását a Pestszentlőrinci temető 
37-es parcellájában tartották május 11-én. 

Horváth Elemér (1890–1968) neves természettu-
dós, rovarász, preparátor, gyapottermesztő, festő-
művész, utazó, felfedező életének nagyobb részét 
Pestszentimrén töltötte, a Bányai Júlia utca 17.-
ben, majd az élete is itt fejeződött be.

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti 
Társaság – a sírújraavatás szervezője – az ön-
kormányzattal karöltve azzal a kéréssel fordult 
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz, 
hogy nyilvánítsák védetté a sírt. Kérésük telje-
sült. Pándy Tamás, a Széky Társaság elnöke meg-
emlékező szavaiból kiderült, hogy a bizottság két 
feltételhez kötötte a sír örökös védetté nyilvání-
tását: a felújításhoz és a sírhely folyamatos gon-
dozásához. 

A felújítás költségeit az önkormányzat és a ci-
vil szervezet intézőbizottságának tagjai vállalták, 
a gondozást pedig a Szenczi Molnár Albert Re-
formátus Általános Iskola.  Három egyesület – a 
Belsőmajor lakópark, az Együtt Pestszentimréért 
és a Vasvári Pál – ugyancsak felajánlott pénzügyi 
támogatást. A segítségükkel márványtáblával sze-

retnék jelezni az országos védettséget.  A Széky 
Társaság emléklappal köszönte meg Mender Ákos 
tudománytörténésznek a többéves kitartó kuta-
tómunkáját, amellyel a legapróbb részletekig fel-
tárta és közzétette Horváth Elemér életrajzát és 
munkásságát, megmentve az elismert tudós em-
lékét az utókor számára.  

A síravatást Könczei Zsombor hegedűjátéka és 
Drucskó Virág szavalata tette még ünnepélyeseb-
bé.

A tisztelet és megemlékezés koszorúit, virágait 
a Széky Társaság nevében Pándy Tamás mellett 
dr. Mayer Lajos alelnök, a Nemzeti Örökség Inté-
zete képviseletében Csanádi Péter osztályvezető, 
a XVIII. kerületi önkormányzat nevében Lévai 
István Zoltán alpolgármester, a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat képviseletében Bauer 
Ferenc elnök (képünkön), a Szenczi iskola ré-
széről Falusiné Varga Tünde igazgatóhelyettes, 
a szülőváros Pápa önkormányzatának nevében 
Horváth Adrián helyezte el.  

Ê gönczöl A.

Tapsvihar fogadta, és tapsvihar búcsúztatta az est 
vendégeit, így a rendezvény házigazdája, Kucsák 
László országgyűlési képviselő elégedetten álla-
píthatta meg, hogy a migráció témakörében mű-
ködik a civil összefogás.

Az újságírói pályáján hosszabb ideig külpoli-
tikai szakértőként dolgozó Szentesi Zöldi László 
nemzetközi összefüggésekben helyezte el a mo-
dern kori népvándorlásként emlegetett jelensé-
get, amely elsősorban az utóbbi két esztendőben 
vált kritikussá. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
európai értékek képviselete nem az iszlám ellen 
irányul, sokkal inkább a liberális álhumanizmus-
sal áll szemben. Európa gyökereinek felszámolá-
sával az itt élő őshonos nemzetek megszűnését 
szeretnék elérni.

Az őt követő Bayer Zsolt elsőként leszögezte, 
hogy éppen úgy történelmi időket élünk, mint 25 
évvel ezelőtt, amikor megbukott a kommunista 
idea. Rámutatott, hogy az elmúlt negyedszázad 
legfontosabb kérdése ez a népvándorlás, mert 
gyermekeink és unokáink életét fogja alapvető-
en meghatározni, miként döntünk most. Nyu-
gat-Európától Közép-Európa vette át az irányító 
szerepet, mert Nyugaton már nem működik az a 
természetes önvédelmi reflex, amely ebben a tér-
ségben jellemző a polgárokra. Ezt maguk a nyu-

gati polgárok is érzik, és egyre többen települnek 
át ebbe a térségbe.

Bayer emlékeztetett arra, hogy a népességrob-
banás még nem ért véget a földön, ám amíg Eu-
rópa őslakos népessége fogyóban van, elsősorban 
Afrikában és Ázsiában ugrásszerű a növekedés, 
ami miatt az emberek egy része törvényszerűen 
olyan térségbe vándorol, ahol helyet talál magá-
nak. Az viszont korántsem törvényszerű, hogy 
éppen most indult be a népvándorlás.

Az Európába vándorlók jelentős része Pa-
kisztánból, Bangladesből érkezik, ahol rég nem 
volt háború, illetve akik állítólag valóban hábo-
rús környezetből jönnek, feltűnően sok pénzzel 
rendelkeznek, amelyből a jól szervezett ember-
csempészeket fizetik. Bár ilyenkor gyakran hal-
lani, hogy mindenüket eladva menekülnek ezek 
az emberek, életszerűtlen, hogy a háborús öve-
zetekben ennyire pörögjön az ingatlanbiznisz. 
Ki akarna a romvárossá vált szíriai Aleppóban 
aranyáron törmeléket vásárolni?

Bayer Zsolt megfogalmazása szerint a követ-
kező népszavazás, amelyet szeptemberben vagy 
októberben tarthatnak, leginkább azért fontos, 
hogy európai értékeinket gyermekeinknek, uno-
káinknak is átadhassuk. 

Ê s. N zs.

Gyermekeink, unokáink jövője a tét
Bayer Zsolt író, publicista és szentesi Zöldi lászló újságíró, a Magyar demokrata 
főmunkatársa volt május 11-én a vendég a Polgárok házában. A Civil Összefogás 
Fórum által szervezett rendezvénysorozat kerületi programját hatalmas érdeklődés 
kísérte.
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5KözéletA kerület az új uniós ciklus pályázati lehetőségeit is igyekszik kihasználni 

� A szűkösebbre 
szabott uniós 
pályázati lehetősé-

gek ellenére folytatódik 
a kerületi intézmények 
felújítása. A legtöbb 
épületben energetikai 
korszerűsítésre van 
szükség. A pályáza-
ti részvétel mellett 
többek között a heim 
Pál gyermekkórház 
támogatásáról döntött 
az önkormányzat kép-
viselő-testülete május 
12-én.

KeréKgyártó györgy  

A fővárosi kerékpárút-háló-
zatra kíván rákapcsolódni 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata Csepel önkor-
mányzatával közösen. Erre most 
a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország operatív Program 
(VEKoP) keretében, pályázati 
forrás felhasználásával van le-
hetőség, ha az érintett önkor-
mányzatok a fővárossal közösen 
vesznek abban részt.

– Egy haránt irányú kerék-
párútról van szó, amely a kerü-
leten áthaladva a Duna menti 
utat kötné össze a Rákos menti-
vel – magyarázta ellenzéki kér-
désekre válaszolva Ughy Attila 
polgármester. – Vagyis az új út 
közvetlenül elérhetővé tenné a 
helyi kerékpárosok számára a 
budapesti hálózatot. Ez turiszti-
kai szempontból legalább olyan 
fontos lépés, mint a munkahely 
és az otthon közötti biciklis 
közlekedést tekintve.

A képviselő-testület a május 
12-i ülésen amellett szavazott, 
hogy az önkormányzat vegyen 
részt a pályázaton.

lendületben 
mArAdni
Új csoportszobát, öltözőt és vi-
zesblokkot kaphat a pestszent-
lőrinci Csemete óvoda annak 
köszönhetően, hogy a képviselő-

testület döntése nyomán a kerü-
let részt vesz a Nemzetgazdasági 
Minisztérium pályázatán. Ah-
hoz, hogy a Gyöngyszem óvo-
dában is fejlesztéseket lehessen 
végrehajtani, egy másik pályá-
zaton igyekszik forrást szerezni 
az önkormányzat. Bár az épület-
ben már folynak munkálatok, a 
pályázattal további átalakítások-
hoz szerezhető támogatás. Már-
pedig a Gyöngyszemben szük-

ség van egy új foglalkoztató- és 
egy megfelelő tornaszoba kiala-
kítására. Az önkormányzat eze-
ken túlmenően fontosnak tartja 
a Csiga-biga bölcsőde energeti-
kai fejlesztését is. Az 1960-ban 
emelt épületben elöregedtek a 
nyílászárók, a teljes szigetelés hi-
ányzik, és a fűtési rendszer sem 
tökéletes már. A testület döntött 
az a Bókay és a Dohnányi iskola, 
valamint a Napsugár és a Mi-

cimackó bölcsőde energetikai 
korszerűsítéséről is. 

Hunyadi István városigazgató 
így nyilatkozott a tervekről:

– A jelenlegi uniós ciklusban 
szűkösebbek a pályázati lehe-
tőségek, mint a korábbiban, de 
nem szeretnénk, ha megtörne az 
a lendület, amellyel a kerület az 
előző négy évben hozzálátott az 
intézmények felújításához, ezért 
igyekszünk minden lehetőséget 

megragadni. Ezek a pályázatok 
is ilyenek.

segítség 
A kórháznAk
A kerületi gyermekorvosi ügye-
let ellátása érdekében szolgá-
lati autó vásárlásával támogat-
ja az önkormányzat a Heim 
Pál kórházat. Az intézmény és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
együttműködése hosszú időre 
nyúlik vissza. A kerületi egész-
ségügyi ellátást érintő fontos 
döntés, hogy az önkormányzat 
felbontja az egyik háziorvosi 
praxisra kötött szerződést. Kas-
sai Dániel (lMP) érdeklődésére 
Dömötör István alpolgármester 
elmondta, erre azért van szük-
ség, mert a praxisra szerződött 
orvos négy évvel ezelőtt kül-
földön vállalt munkát, és azóta 
ebben az orvosi körzetben folya-
matosan helyettesítéssel látják 
el a betegeket. Tehát az állapot 
fenntarthatatlan, ezért az ön-
kormányzat megpályáztatja a 
háziorvosi praxist. 

PatináS intézmények 
újulhatnak meg
A fővárosi kerékpárút-hálózatra kíván rákapcsolódni az önkormányzat 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

„A jelenlegi uniós ciklus-
ban szűkösebbek a pá-
lyázati lehetőségek, mint 
a korábbiban, de nem 
szeretnénk, ha megtörne 
az a lendület, amellyel 
a kerület az előző négy 
évben hozzálátott az in-
tézmények felújításához, 
ezért igyekszünk minden 
lehetőséget megragadni” 
– fogalmazott hunyadi 
istván városigazgató. 

Az érintőképernyős ügyfélhívó berendezés 
segítségével 10 különböző ügytípus közül 
választhatnak az ügyfelek, és lehetőség van 
az előzetes internetes időpontfoglalás jel-
zésére is.

Utóbbi esetben előbb a www.bp18.hu 
önkormányzati oldalon, a jobb oldalon 
található „Ügyintézés” menüpontban kell 
regisztrálni. Az adatok megadását és a re-
gisztráció e-mailben történő megerősítését 
követően lehet időpontot foglalni 2 és 30 
nap közötti idősávban. 

Az időpont-foglalással kapcsolatban 
fontos megjegyezni, hogy a hivatali ügy-

félhívó a kapott időpont előtt legkorábban 
20 perccel ad sorszámot. Így nem fordulhat 
elő, hogy ha valaki például déli időpontot 
kért, az a reggeli nyitásra érkezve minden-
kit megelőzzön.

Maga az internetes regisztráció gyors, 
az időpontkérést követően szinte azonnal 
értesítést kapnak a szociális csoport mun-
katársai. Mint megtudtuk, azért is érdemes 
online időpontot foglalni, mert előfordul-
hat, hogy a megjelölt téma vagy az ügyfél 
által beírható megjegyzés ismeretében az 
ügyintéző már egy gyors telefonnal segíte-
ni tud, és akkor nem kell fölöslegesen be-

fáradni az ügyfélszolgálatra. Ezenfelül az 
ügyfél bármilyen akadályoztatása esetén 
egy nappal a kért időpont előtt egy kattin-
tással lemondhatja azt. 

A polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tán tavasszal helyezték üzembe az online 
jeltolmácsrendszert. Az ügyintézésben a 
Hallatlan Alapítvány jelnyelvi tolmácsszol-
gálatának munkatársai segítik a halláská-
rosult ügyfeleket.

A program rendkívül egyszerűen, a 
népszerű skype videotelefon segítségével 
működik, ugyanúgy, mintha otthonunkból 
hívnánk rajta rokonainkat, barátainkat. Az 
ügyfél a monitor segítségével látja, és jelel 
a tolmáccsal, aki a mikrofonos fejhallgató 
(headset) segítségével tartja a kapcsolatot 
az ügyintézővel.

Az új szolgáltatás hivatali bevezetésével 
az önkormányzat teljes mértékben segíti az 
alapítvány célját, a hallássérültek informá-
ciókhoz való akadálymentes hozzáférését 
és társadalmi integrációját, és arra biztatja 
a kerületi érintetteket, hogy bátran éljenek 
a lehetőséggel.

Ê p. A.

A videotolmács-szolgálat a 
polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatának (Üllői út 400.) 
teljes nyitvatartási idejében 
elérhető: hétfőn 10–18, kedden 
és csütörtökön 8–16, szer-
dán 8–18, pénteken 8–13 óra 
között.

Modern ügyfélhívó rendszer segíti az ügyintézést a Xviii. kerületi pol-
gármesteri hivatal második emeletén, a humánszolgáltatási iroda szoci-
álpolitikai csoportjánál. Az ügyfélszolgálaton pedig már elérhető a hal-
láskárosultak ügyintézését segítő video jeltolmács-szolgáltatás.

Felhívás 
TiszTelT lakosság!

KERÜlETI éPÍTéSI SZABÁlyZAT KéSZÜl AZ 
AlACSKAI ÚT (GyÁlI HATÁR ÚT) – BoRoNÁS UTCA – 

KERéKVÁGÁS UTCA – ARATÁS UTCA ÁlTAl HATÁRolT 
TERÜlETRE. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 
37. §-ában foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom 

Önöket, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata az Alacskai út (gyáli Határ út) 
– Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt 
területre vonatkozóan új kerületi építési szabályzat készítését 

indítja el.

Az Alacskai út mentén, Vecsés és Gyál határában elhelyezkedő 
tömb jelenleg nem tartozik a beépítésre szánt térségek közé. 

Mostani mezőgazdasági besorolása ellenére lakóterületi 
telekosztással rendelkezik. Az övezeti besorolás miatt 
a területen lakóépületek elhelyezése nem lehetséges, a 

mezőgazdasági hasznosítás nem jellemző, így a terület nagy 
része beépítetlen, rendezetlen. A kerületi építési szabályzat 

készítése elengedhetetlen a terület jövőbeni rendezett fejlődése 
érdekében. Ennek jegyében a fő cél lakóterület kialakítása.  

A lakossági véleménynyilvánításra az új terv készítésének 
véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében 

lesz lehetőség. A véleményezési dokumentum a www.bp18.
hu oldal Hirdetményei között, valamint a Főépítészi csoport 

oldalán lesz elérhető. A partnerségi egyeztetés pontos 
időpontjáról ugyanezen a fórumon tájékoztatjuk majd Önöket.

2016. június
Jankovits Vera főépítész

A 40 éves Micimackó bölcsőde a tervek szerint hamarosan megújulhat

A HIVATAlI ÜGyINTéZéS
IS HAlAD A KoRRAl
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6 Az első világháború idején alakult meg a Pestszentimrei Református EgyházközségHelytörténet
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Kapocs – a múlt, 
a jelen, a jövő…
Kettős jubileumi ünnepséget tartott a Kapocs általános iskola a Pestszentimrei sportkastélyban május 14-én 
abból az alkalomból, hogy az intézmény 55 éves, és 20 éve szervez májusban gálát.

A Kapocsnak szimbolikus jelentése is van azon túl, 
hogy az iskola a Kapocs utcáról kapta a nevét, miután 
az épület ott található. A kapocs összefűz, összekapcsol, 
egymáshoz kapcsolja a múltat, a jelent és a jövendőt. 

Az iskola jogelődje a Kisfaludy Utcai Általános Isko-
la volt, amely a Nemes és a Kisfaludy utca sarkán mű-
ködött. 

A Kisfaludy utcai épület kicsinek bizonyult, ezért 
1956-ban a Vasút utca 66.-ban váltott műszakban egy 
tanteremben tanították az első és a második osztályoso-
kat. A bővítés csak egy új iskola építésével látszott meg-
oldhatónak. Az Irén (ma Kapocs) utcai volt honvédségi 
területen hosszú huzavona után 1959-ben indultak meg 
a munkálatok. Az egykori gyakorlótér helyén 1960-ban 
adták át az első négy osztálytermet, ahol 1961 február-
jában kezdődött meg az oktatás.

A szülők és a tanárok összefogásának köszönhetően 
az épületet kibővítették, s a Kapocs Utcai Általános Is-
kola 1973 októberében nyerte el végleges formáját.

Az 1999/2000-es tanévben pedig megkezdődött az 
iskolában a két tannyelvű oktatás. Az intézmény mai hivatalos neve Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola. 

Húsz éve már annak, hogy hagyományosan májusban megrendezik a tanév egyik legfontosabb eseményét, a Kapocs-
gálát, amelyen minden osztály lehetőséget kap a bemutatkozásra. Mindegyik készül valamilyen műsorszámmal, és né-
hány diák az egyéni tudását is megcsillogtathatja társai, szülei, nagyszülei, tanárai előtt versmondással, tánccal, zené-
vel. Ezúttal is színes programmal örvendezették meg a gyerekek a vendégeket, sőt még a tanári kórus is dalra fakadt.  
Az ünnepségen Láda Erika, a Kapocs iskola igazgatója üdvözölte a vendégeket, majd Galgóczy Zoltán alpolgármester mondott köszön-
tőt, aki az önkormányzat nevében emléklapot adott át, valamint egy faliórát és 550 ezer forintot ajándékozott az iskolának.

Ê Fülep e. 

�Az első nagy 
háború idején, 
1916. április 

9-én döntötte el 
122 soroksárpéteri 
(pestszentimrei) 
református, hogy 
megalakítja az egy-
házközség alapját 
képező fiókegyhá-
zat. Az ócsai lelkész 
vezette alakuló 
gyűlés egyhangúlag 
szavazott a szór-
ványból történő 
továbblépésre. 

A közel másfél száz alapító kö-
zött döntően női nevek olvasha-
tók, ami nem véletlen, hiszen a 
férfiak a frontokon teljesítettek 
szolgálatot. A presbitériumba 
főleg idős, illetve nyugdíjas fér-
fiak kerülhettek. A vasárnapi 
istentiszteletek tartására a tan-
felügyelőségtől megkapták az 
Árpád utcai (ma: Wesley Kin-
csei) iskola egyik tantermét.

széky endre 
60 évig szolgált
A helyi református anyakönyve-
ket 1917-től vezetik. Az év ok-
tóber 31-én teológus esttel ün-
nepelték a reformáció 400 éves 
évfordulóját a mai Szélső utcában 
működő Szalay-vendéglőben. 
Ekkor volt először Széky Endre 
ezen a településen, ekkor zárta 
szívébe a Soroksárpéteri köz-
ségrész reformátusait. Ezek után 
nem volt véletlen, hogy 1922 ok-
tóberében Ócsára kérte magát 
segédlelkésznek. (Ugyanis on-
nan jártak ki gondozni az itteni 
lelkeket.) Ravasz László püspök 
1924-ben engedélyezte, hogy 
Széky Endre káplán átköltözzön 
a mai Pestszentimrére. A sze-
gény helyi gyülekezet nem tu-
dott volna eltartani egy lelkészt, 
ezért Széky önálló hitoktatói 
állássá szervezte át kápláni meg-
bízatását. Vezetésével csodás fej-
lődés indult meg. Ekkorra már 
1200 hívő támogatta az agilis 
fiatal lelkészt álmainak megva-
lósításában. 

Az elsőként kitűzött cél Isten 
házának a felépítése volt. A gyü-
lekezet maximális áldozatkész-
sége mellett a lelkész és a pres-
bitérium tagjai vidékre jártak 
adományokat gyűjteni. Sokszor 
„szalmakazal-hotelben” hajtot-
ták álomra a fejüket. Az 1925-
ben alakított dalárda előadás-
bevételei is komoly hozzájárulást 

jelentettek. A mai Vásáros térnél 
lévő eredeti református telket jó 
áron sikerült eladni, a mostani 
Rákóczi és Nemes utca sarkán 

találhatót pedig olcsón megven-
ni. A székely stílusú, fiatornyos 
templom terveit Gaál Lajos ké-
szítette.

rAvAsz PüsPök 
szentelte fel
Az alapkövet 1926. szeptem-
ber 12-én helyezték el, sok száz 
résztvevő előtt. Novemberre tető 
alatt volt a templom és a parókia. 
1927 húsvétján megszólalt a 150 
és a 100 kilogrammos Slezák-
gyári harang is. Június 6-án 
elhelyezték a torony csúcsán 
az aranyozott csillagot. Ravasz 
püspök október 16-án szentelte 
fel Soroksárpéteri legszebb épít-
ményét. A vallás- és közoktatási 
miniszter a nagy építkezés „kel-
lős közepén” engedélyezte az 
önálló Soroksárpéteri Reformá-
tus Egyházközség létrehozását. 
Az egyházközség tagjai egy em-
berként Széky Endrét választot-
ták önálló életük irányítójává. 

Több egyházi egyesület alakí-
tása után lehetőség nyílt a Vasút 
utca 48. szám alatti moziépület 
megvásárlására. Pár hónap 

alatt kultúrházzá varázsolták a 
„református kezek” és a hagyo-
mányos összefogás, adakozás, s 
az intézmény 1934. június 3-án 
megnyitotta a kapuját. Az állam 
1950-ben elvette a reformátusok 
kulturális központját. (1986-ban 
lebontották, ma a PIK áll a he-
lyén.) 

A pesti egyházmegye első 
szeretetházát 1936. szeptember 
12-én avatták fel Pestszentimrén. 
Az évek során összesen 9 épü-
letben helyezték el a 100 idős 
embert. Ez volt Magyarország 
legnagyobb és legkorszerűbb 
szeretetház-együttese. Abban a 
két épületben, amelyet nem ál-
lamosítottak, 1946-ban a Cseh-
szlovákiából kitelepített ma-
gyaroknak ajánlottak fel több 
helyiséget. 

A temPlom 
megsemmisülése
„Imre gyöngyszemét”, a refor-
mátus templomot 1944. decem-
ber 28-án német parancsra fel-
robbantották. A helyi lakosság, 
amikor már vissza lehetett köl-
tözni Pestszentimrére, elborzad-
va látta a templom megsemmisí-
tését. Dr. Széky Endre mindent 
megtett azért, hogy minél előbb 
visszaépíthessék az isteni haj-
lékot. Még jogosítványt is szer-
zett, hogy szállíthassa az építő-
anyagokat. Addig is, amíg újra 
felépítik az erdélyi stílusú temp-
lomot, megoldást kellett találni 
az istentiszteletek tartására. 

A fatemplomot 1946. augusz-
tus 11-én szentelte fel Ravasz 
lászló, Tildy Zoltán köztársa-

sági elnök jelenlétében. Széky 
tiszteletes a két Svájcból érkező 
katonai barakk egyikét szerezte 
meg. Átalakítás után avathatták 
fel. 

Amikor már minden együtt 
volt az új kőtemplom felépíté-
séhez, évekig nem adott építési 
engedélyt a felsőbb hatóság. Vé-
gül Kádár János pártfőtitkárhoz 
fordultak engedélyért, s két hét 
múlva megkezdhették az újjá-
építést. A régi tornya nélküli új 
templomot 1966. május 29-én 
pünkösdkor avatta fel Széky 
Endre. (Kevés embernek adatott 
meg, hogy egy gyülekezetben 
három templomot is felépítsen.) 

Az iskolA 
megAlAPításA
Dr. Széky Endre nyugdíjazása 
után dr. Mezey Gy. Lórándot ne-
vezték ki Imrére.

Széky 60 év szolgálat után, 
1982-ben lakást vásárolt a re-
formátus papi otthonban, de 
1988-ban bekövetkezett haláláig 
Pestszentimre maradt élete kö-
zéppontja. 

1984-ben Orbán Kálmán lett 
az imrei lelkész. Újjá kellett ala-
kítani az egyházközség életét, 
vissza kellett csábítani a temp-
lomba a híveket. A templom re-
konstrukcióra szorult. A kultúr-
házért kapott kárpótlási pénzből 
sikerült bővíteni, átépíteni a 
paplakot is. Szép kőkerítést is 
készítettek. Az imrei egyház-
község orbán Kálmán munkás-
sága nyomán vált elérhetővé az 
interneten. A gyülekezet előrelé-
pését segítő ténykedése mellett a 
legnagyobb eredménye a Szenczi 
Molnár Albert Református Ál-
talános Iskola megalapítása volt. 
A kerület iskolákat megszünte-
tő elképzelése nyomán az imrei 
egyházközség 2003-ban vállalta 
a volt Podhorszki iskola átvétel-
ét, és létrehozta Budapest első 8 
osztályos református iskoláját. 
orbán Kálmán 31 évi helyi szol-
gálat után vonult nyugdíjba. 

Az imrei reformátusok lel-
késze 2015. szeptember 20. óta 
Hajdú Bálint Kadosa. Ő ennek a 
100 éves egyházközségnek csu-
pán a negyedik lelkipásztora. 
Eseményekben és eredmények-
ben gazdag száz esztendőt örö-
költ, s fiatal lelkészként számta-
lan „jó cselekedettel” bővítheti 
az egyházunk történetét. 

(A 100 év hatalmas esemény-
sorából igyekeztünk kiragadni a 
legfontosabbakat.)

Ê pándy tamás 
helytörténész

100 éveS a 
reformátuS 
közöSSég
Az Árpád utcai iskolától a Nemes utcai templomig

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a június 16-i 

SZÁMBAN!
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A református 
templom  
az eredeti 
formájában, 
a felszentelés 
idején, 
1927-ben

A szenczi Molnár Albert iskola táblája
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7Közösen drukkolhatunk a magyar labdarúgó-válogatottnak Szabadidő
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�A régi piactéren 
felállított hatal-
mas szurkolói 

sátorban is figye-
lemmel kísérhetjük a 
június 10. és július 10. 
között zajló labdarúgó 
európa-bajnokság 
mérkőzéseit. A ko-
rábbi rangos fut-
balleseményekhez 
hasonlóan a francia-
országi torna vala-
mennyi mérkőzése 
alatt a focihoz értő 
szakemberek, egykori 
válogatott labdarúgók 
szurkolnak együtt 
az érdeklődőkkel, és 
elemzik a történteket.

A szurkolói sátor hangulata nyil-
ván a korábbiaknál is felfokozot-
tabb lesz, hiszen hosszú idő – a 
30 évvel ezelőtti 1986-os mexi-
kói világbajnokság – után elő-
ször jut ki nemzetközi tornára a 
magyar labdarúgó-válogatott.

szAkértő 
vendégek
– A korábbinál nagyobb, 500 
négyzetméteres sátorban lehet 
majd szurkolni. A nyolc négy-
zetméteres központi kivetítőn 
kívül több projektoron is kö-
vethetők lesznek a meccsek 
– informált Kissné Baumann 
Gizella, a szurkolói sátor há-
zigazdájának, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia szakmai 
igazgatója.

A mérkőzések alatt a meccs-
nézés elmaradhatatlan kellékei, 
a csapolt sör és az üdítők hűsít-
hetik a várható nyári melegtől 
és a szurkolástól kimelegedő 
futballrajongókat. A sátrat a 
mérkőzések kezdete előtt egy 
órával nyitják ki.

A szakkommentátorok kö-
zött olyan ismert egykori lab-
darúgókra számíthatunk, mint 
például Kiss László, Komjáti 
András vagy éppen Pisont Ist-
ván, de a szervezők szándé-
ka szerint Détári Lajossal és a 
szurkolói sátor közönsége által 
kedvelt zenész-labdarúgóedző 

Hevesi Tamással is együtt druk-
kolhatunk.

– Valamennyi mérkőzés 
közben lesz góltotó az aktuális 
vendégek által aláírt labdáért, 
illetve a döntő napján egy olyan 
labdát is kisorsolunk, amelyet 
az egy hónap alatt a sátorba el-
látogató valamennyi sztárven-
dég aláírt – tette hozzá Kissné 
Baumann Gizella. 

szorítsunk 
A mAgyArokért

Az Európa-bajnokságot ter-
mészetesen Lévai István Zoltán 
alpolgármester is figyelemmel 
kíséri majd. 

– Örülök, hogy a magyar 
válogatott szereplése révén szá-
munkra különösen fontos Eu-
rópa-bajnokság alatt folytatni 
tudjuk a hasonló sportesemé-
nyeken hagyományossá vált kö-
zös drukkolást. Jöjjenek el mi-
nél többen, szurkoljunk együtt 
a magyar válogatottnak, és a 
vendégekkel beszélgessünk, él-
jük át együtt az Eb-varázsát!

Ê puskás Attila

A gyerekeknek szóló program mel-
lett a felnőtteket komoly témával, a 
drogmegelőzéssel foglalkozó elő-
adás várja a május 29-i gyermekna-
pon a Bókay-kertben. 

A sajnos folyamatosan aktuális téma talán 
legismertebb magyarországi szakértője, dr. 

Zacher Gábor toxikológus tart előadást 
a szülőknek 16 órától a főépületében. Az 
előadást követő kötetlen beszélgetésen a 
tervek szerint részt vesznek a kerületben 
működő Csibész Családvédelmi Központ 
munkatársai is, így a felmerülő kérdéseket 
velük is meg lehet vitatni.

A Bókay-kert gyereknapi programaján-

latát ezúttal főképp a kisebbekre – óvo-
dásokra, kisiskolásokra – szabták a szer-
vezők. A Makám zenekar és Bíró Eszter, 
valamint az Alma együttes műsora főként 
ehhez a korosztályhoz szól. 

Saját sátorral lesz jelen a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia. A klub a tervek sze-
rint küzdősport-bemutatóval érkezik, és a 
szabadidősport-szakosztály tagjaival együtt 
is mozoghatnak szülők és gyerekek.

A játékszigeten a gyerekek örömére lesz 
vidámpark és ugrálóvár, és a majálishoz 
hasonlóan ezúttal is felállítják a közbiz-
tonsági sátrat, ahol a Lőrinc- Kertváros 
Polgárőrcsoport tart foglalkozásokat, be-
mutatókat. A szervezők szándéka szerint 
a kerületi rendőrkapitányság is csatlakozik 
ehhez a programrészhez, többek közt játé-
kos vetélkedővel, rajzversennyel.

A Bókay-kert programjaitól függetlenül 
nyitva tart a kalandpark is, ahol 10 órától 
este 8-ig mesehősökkel találkozhatnak a 
gyerekek. A teljes árú mászójegy és az óri-
ás csúzli árából 18 éves korig 20 százalék 
kedvezmény jár ezen a napon. 

A gyermeknapot az Animal Cannibals 
19 órakor kezdődő koncertje zárja.

Ê puskás Attila

Szurkoljunk együtt! 
Egy hónapig áll majd az Eb-sátor a régi piactéren

A KoNCERTEK KÖZÖTT 
SPoRTolHATUNK
Gyermeknapi kedvezmény a Bókay Kalandparkban

Vendégek: Dunai II  Antal olimpiai bajnok
 Kocsis Tibor

XVIII. kerületi díszbemutató

2016. 06. 02. 17.00 óra
 Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély,  Bp. , Kisfaludy u. 33/C.

A belépés díjtalan!

Magyarok
a Barçáért

HANGOLJ AZ EB-RE A BARÇA MAGYAR SZTÁRJAIVAL!

Kocsis
Kubala

Czibor
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8 A 30 éves Kondor Béla Közösségi Ház összefogta a lakótelepetKultúra

�négy nap telt a 
havanna-ünnep, 
illetve a „30 éves 

kondor” jegyében. 
A havanna-lakóte-
lep szívében éppen 
harminc éve átadott 
kondor béla közös-
ségi házban május 
19–22. között min-
denki megtalálhatta 
a kedvére való szó-
rakozást az operettől 
a  színházi előadáson 
át a kiállításokig. 

teMesI lászló   

Az igen színes, gazdag prog-
ram a „hosszú hétvégén” több 
ezer nézőt vonzott a közkedvelt 
kulturális intézménybe és kör-
nyékére, sőt a megújult Kossuth 
térre is, ahol a különféle, gyer-
mekeknek és felnőtteknek szóló 
műsorokkal szintén sokaknak 
nyújtottak élményt.

érdemes egy rövid áttekin-
tést adni arról, hogyan, milyen 
körülmények között született 
meg „a Kondor”. 1978-ban az 
Állami telep helyén új lakótelep 
épült Havanna néven, amelyet 
az elsőként átadott Havanna ut-
cáról neveztek el. A tízemeletes 
szalagházakban átlagosan 300 
család, több mint ezer ember élt, 
illetve él. Az egyre szaporodó 
panellakásokba később húsz-
ezernél is többen költöztek be, 
ezért mind nagyobb igény volt 
egy kulturális központ létesí-
tésére. Ez 1986. május elsején 
Havanna Közösségi Ház néven 
kezdte meg a működését. 

Az azóta eltelt három évtized 
bebizonyította, hogy a lakótelep 
szívében működő kultúrház – 
amely 1992-ben vette fel Kondor 
Béla nevét – szinte soha nem 
üres, lüktető élet zajlik benne. A 
családcentrikus intézmény leg-
fontosabb céljai közé tartozik a 
„kondori szellemiség” ápolása, 
értékeinek közvetítése.

méltókéPPen 
ünnePelni 
– A művészeti értékek átadását kül-
detésünknek tekintjük, főleg a kerü-
letben élő képzőművészek népsze-
rűsítésével – mondta az intézmény 
igazgatója, Császár Bíró Lilla, aki azt 
is megemlítette, hogy nagy figyelmet 
szentelnek a tehetséggondozásnak is.  

A Havanna lakótelepi Napo-
kat azért helyezték át az évek óta 
megszokott szeptemberi időpont-
ról májusra, mert éppen harminc 
éve ebben a hónapban adták át az 
intézményt. 

konferenciA, 
kiállítás, 
bográcsozás
Az első nap, május 19. elsősor-
ban a kerületi nyugdíjasoké 
volt a Kondorban. A Nyugdí-
jas érdekvédelmi Egyesület, a 
NyéVE egész délutánt felölelő 
összejövetele tánccal, muzsiká-
val telt, Szóka Júlia operettpri-
madonna egyórás műsorával 
alapozta meg a hangulatot. Míg 
a színházteremben zajlott a mu-
latozás, az emeleten a lélektü-

kör Alkotóműhely munkáiból 
nyílt kiállítás. Másnap, pénteken 
gazdasági szakemberekkel és ér-
deklődőkkel telt meg a színház-
terem a Havanna-konferencián, 
amelyen a kerület szociológiai 
és gazdasági hátteréről többek 
között Lévai István Zoltán és 
Dömötör István alpolgármester, 
Banyár László, a Városgazda18 
Zrt. vezérigazgatója és Fülöp 
Tamás (Budapest Airport Zrt.) 
tartott előadást. 

– A konferencia célja főleg 
az anyaggyűjtés volt az elmúlt 
huszonöt évet bemutató kiad-

ványhoz, amely most készül, és 
az ősszel jelenik meg – tájékoz-
tatott a rendezvény főszervezője, 
Heilauf Zsuzsanna helytörté-
nész.

A megújult Kossuth téren a 
délután és az este a tánc jegyé-
ben telt, főleg a helyi tánccso-
portok nívós bemutatójával. 
láthattuk itt többek között a 
Téblábot, a Botafogót, a Kolibrit 
és a Csontváry iskola növendé-
keit. 

Szombaton a nemzetiségi 
fesztiválon, a közösségi ház mö-
götti Nemzetiségek terén folyta-
tódott az ünnep. Ezt követően 
tíz nemzetiségi tánc- és ének-
együttes lépett fel, este pedig a 
Brass on Brass Dixieland Band, 
amelynek vezetője, Szobolits 
Béla filmrendező hosszú ideje él 
a kerületben. Az est fénypontja-
ként a brazil szambashow után 
egy tűzzsonglőr kápráztatta el a 
nézőket, valamint több száz vi-
lágító lufi a levegőben.

lüktető 
hAvAnnA 
Vasárnap a hagyományos bog-
rácsfőző versennyel kezdődött, 
kilenc csapat egyebek között 
halászlével, pusztapörkölttel és 
töltött káposztával lepte meg 
a vendégeit, majd a jó ebéd-
hez szólt a nóta. Délutánra volt 
még showtánc, gyermekműsor, 
kutyaiskola-bemutató és ku-
tyaszépségverseny. Aki pedig 
nem akart a földön járni, az hő-
légballonnal kalandozhatott a 
Kondor fölött. A Karthago nagy 
zárókoncertje előtt Kucsák Lász-
ló országgyűlési képviselő lépett 
a színpadra – ezúttal nem gitár-
ral a kezében.

– Azt 
h i s z e m , 
sokszínű 
p r o g -
r a m m a l 
s i k e r ü l t 
m e g ü n -
n e p e l -
nünk a 
K o n d o r 
Béla Kö-

zösségi Ház harmincéves évfor-
dulóját – mondta a beszédében 
több ezer „Havanna-lakó” előtt. 
– Remek négy napot tölthettünk 
együtt, a Havanna-ünnepnek 
közösségépítő ereje volt, amit 
megtapasztalhattunk a jó han-
gulatban és a rendezvények láto-
gatottságában is. Örülök, hogy a 
legendás Karthagóval zárhatjuk 
a négynapos eseményt, s remé-
lem, jövőre ugyanitt találkozha-
tunk!

A Havanna-ünnep a remek 
koncert után tűzijátékkal zárult.

A „hAvAnnás” 
gidÓFAlvy
gidófalvy Attila gitá-
ros, billentyűs, énekes 
a legendás Karthago 
együttes tagja a meg-
alakulás óta. A kon-
cert közben Jó estét, 
havannával köszönt be, 
és többször is elmond-
ta, hogy ő tíz évig itt 
élt a lakótelepen, ahol 
igen jól érezte magát. 
– itt kezdtem újra az 
életemet, a havan-
na utcában, egy kis 
garzonban, rengeteg 
élmény fűz ide. szeret-
lek, havanna! – kiáltotta 
a mikrofonba.

havanna-ünneP 
Színes és gazdag program több ezer nézővel

Nagy sikerű 
múzeumi majális
A Múzeumok Majálisa a nemzeti Múzeum kertjében 
május 21–22-én címmel test- és szellemi közelségbe 
hozta a múzeumok eddig kevésbé ismert szórakoz-
tató arcát. Kerületünket a tomory lajos Pedagógiai 
és helytörténeti gyűjtemény képviselte. 

El tudják képzelni, miképpen férhet el több mint 120 kiállító egy-
más mellett a Múzeumkertben úgy, hogy a tengernyi látogatónak 
is maradjon hely? Megoldották. Katonás rendben sorakoztak a 
kiállítók sátrai, ügyelve a kiszolgálásra is. Mindig és mindenhol 
jutott a vendégeknek egy négyzetméternyi terület… Ügyesség, 
szerencse vagy mindkettő, de tény, hogy a Tomory gyűjtemény 
árnyékos, füves területen bontott sátrat. Nem is izzadtak, sőt port 
sem nyeltek az ide betérő látogatók. 

Mitől népszerű ez a rendhagyó múzeumi bemutatkozási for-
ma, mi mindenre kíváncsiak az emberek? – faggattam Heilauf 
Zsuzsanna intézményvezetőt.

– Majálishoz illő módon készültünk. Szakmai helyettesem, 
Fodorné Nagy Vera munkáját is dicséri, hogy a tablókon kiállí-
tott képeken, információkon túl a könnyedebb, játékos helytör-
téneti bemutatóról is gondoskodott. Örömteli tény, hogy sokan 
jönnek a kerületünkből elköltözött barátaink is, akik kíváncsiak 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre újdonságaira, sorsunk alakulására 
és persze voltak, akiket a kerület híres szülöttei érdekeltek. Fo-
lyamatosan töltögették a tesztlapokat, többnyire helyesen. A do-
bókockás próbatételt is sikeresen teljesítette gyermek és felnőtt 
egyaránt. 

Az eredményes próbatételek után ajándékkal távoztak a ven-
dégek a helytörténeti kiállításról. Szép és igényes fekete-fehér 
retro képeslapok emlékeztetnek kerületünk múltjára és a sátor-
ban eltöltött szép pillanatokra.  

Ê gönczöl A. 

Összefogás a gyerekekért
nagy volt a sürgés-forgás mostanában a Kondor Béla általános 
iskolában, amely ebben a tanévben különféle rendezvényekkel 
folyamatosan emlékezett meg fennállásának 35. születésnap-
járól. Az ünnepségsorozat záróeseményén, május 20-án színes 
műsorral rukkoltak ki a diákok, s emléktáblát is avattak.

„Szokatlanul nagy izgalommal vártuk ezt az iskola- és tanévnyitót, no meg 
persze az első hivatalos tanévet. Izgatott lelkiállapotunk hű tükre volt a viha-
ros időjárás, a fenyegetően beborult ég, a jégeső, ami elől jó volt bemenekülni 

az iskolába. Ezerkétszáz gyermek ér-
kezett…” – 1981-ben ezekkel a sza-
vakkal adott hírt a Peremváros című 
kerületi lap az első teljes tanévnyitó 
izgalmairól. Izgalom most, azaz 35 
évvel később is volt, de az 1200 gyer-
mek helyett az utóbbi években mind-
össze 350 tanulóra számíthat az iskola 
a szeptemberi induláskor… A torna-
csarnok azonban így is megtelt a gye-
rekekkel, tanáraikkal és szüleikkel. A 
május 20-i ünnepi esemény zenei alá-
festéseként az Etűd zenekar játszott 
Kucsák László országgyűlési képvise-
lő jelenlétében, és Galgóczy Zoltán al-
polgármester is elfogadta a házigazda, 
Vida Béla igazgató meghívását. 

Az iskola tanulói versekkel, jelene-
tekkel, tánccal, zenével készültek intézményük 35. – egyben Kondor Béla 85. 
– születésnapjára. Több mint egyórás műsoruk átfogó képet adott az intéz-
ményben folyó nívós oktató-nevelő munkáról. Itt jegyezzük meg, hogy a 35 év 
alatt e falak közül kikerülve számosan vitték sokra az életben. Elég, ha csak két 
nevet említünk: Balogh Gábor öttusa-világbajnokét és Ordina Tibor távolugró 
magyar bajnokét, olimpikonokét. Nem beszélve azokról, akik civilként állták 
meg a helyüket… A sport iránti szeretetre, az egészséges életmódra nevelés 
kulcskérdés ebben az iskolában. 

Vida Béla ünnepi beszédében nem kis büszkeséggel említette, hogy kima-
gasló eredményeik elsősorban a jól képzett pedagógusgárdának köszönhetők, 
amely számos miniszteri és kerületi elismerésben részesült az évek alatt. A 
negyvenfős tanári csapat egynegyede (!) kapott már valamilyen kitüntetést. 
A Kondorban folyó oktató-nevelő munka másik erénye a stabilitás, a legtöbb 
tanító, tanár a kezdetektől, azaz 35 éve tanít e falak között! A tanintézmény 
szlogenje: „A pedagógusok iskolája a gyerekekért.”

A születésnapi ünnepség végén Kucsák lászló, Galgóczy Zoltán és Vida 
Béla a főbejáratnál leleplezte a jubileumi emléktáblát, beszédükben kiemelve, 
hogy remélik: a következő 35 év is hasonlóan sikeres lesz. 

Az önkormányzat nevében Galgóczy Zoltán 350 ezer forintot adományo-
zott az intézménynek.

Ê (temesi) 
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A Havanna-ünnep rendezvénysorozatát a legendás rockegyüttes, a Karthagó fellépése zárta 

Táncolt a kerület 
A tánc világnapja – a tánc a szenvedé-
lyünk címmel színes táncos programot 
rendezett a Kondor Béla Közösségi ház 
a megújult Kossuth téren május 20-án. 

A Fővárosi Önkormányzat 2013-ban meghir-
dette a Tér_Köz városrehabilitációs pályázatot 
Budapest közösségi tereinek fejlesztésére. Az 
önkormányzat sikerrel adta be A Kossuth tér 
közösségi célú komplex megújítása című pályá-
zatát. A Kondor pedig rendszeresen szervez a 
térre programokat, hogy népszerűsítse a helyet.  
A tánc világnapja ugyan április 29-én van, 
de mivel nemcsak sportos, hanem táncos ke-
rület is a miénk, a Havanna-ünnep szer-
vezői úgy gondolták, hogy a közösségi ház 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából 
szervezett négynapos program egy részét 
– ha kicsit később is – a táncnak szentelik. 
A kerületben számos táncegyesület, tánccso-
port, táncegyüttes működik, amelyek kínálata a 
néptánctól az akrobatikus rock and rollon át a 
modern táncokig terjed. Ők kaptak lehetőséget 
a fellépésre. Elég, ha csak a Botafogo Táncegyüt-
test, a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskolát, a Ko-
libri Táncegyüttest vagy éppen a New Dance 
World tánciskolát említjük a színpadra lépők 
közül. 

A Csontváry iskolában működő Kolibri 
Táncegyesület művészeti vezetője, Róthné Ma-
jor Klára elmondta, hogy a modern táncot, 
amelyet ő is oktat, a nagycsoportos óvodás kor 
vége felé érdemes elkezdeni. Ötödik-hatodik 
osztályos korban már igen jó eredményeket le-
het elérni a gyerekekkel, később pedig jön a víz-
választó: a nagyobbak közül azoknak, akik csak 
hobbiból táncolnak, egyre inkább más progra-
mok lesznek fontosak, azok járnak hűségesen 
az egyesületbe, akik táncosok akarnak lenni.  
A Kolibri sátra előtt a közönség is megtanulha-
tott Róthné Major Klárától egy egyszerűbb kore-
ográfiát, amit aztán együtt eltáncoltak. Később, 
amikor besötétedett, az est fénypontját a világító 
ledes léggömbök jelentették. A nézők egy-egy lu-
fit kaptak, amelyeket egyszerre repítettek a ma-
gasba. Az egyre távolodó világító gömböcskék 
varázslatos hangulatot árasztottak.

Ê Fülep e.
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legszebb füzet
Az alsó tagozatos diákoknak meghir-
detett legszebb füzet pályázat ered-
ményét május 9-én hirdették ki a Kon-
dor Béla Közösségi házban. 

A verseny húsz éve Patakfalvi Attilánénak, a 
XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet szaktanács-
adójának javaslatára került be az alsó tagozato-
sok versenynaptárjába.

Minden évben a tanítókkal egyeztetve ha-
tározzák meg, hogy évfolyamonként milyen 
füzettel jelentkezhetnek a diákok a kerületi ver-
senyre. 

Ezúttal az első osztályosok írás-, a másodi-
kosok olvasás-, a harmadikosok nyelvtan-, a ne-
gyedikesek matematikafüzettel vehettek részt a 
pályázaton.  Minden iskola évfolyamonként két 
füzetet adhatott be a megmérettetésre. Összesen 
196 füzet érkezett be, ezek közül választották ki 
szintén évfolyamonként a legszebb füzet tulaj-
donosát.

A díjkiosztó ünnepségen a nyerteseknek járó 
jutalmakat és okleveleket Galgóczy Zoltán al-
polgármester adta át.  

Patakfalvi Attiláné elmondta, hogy a szép 
füzetek között is különösen az elsősökének örül, 
mert a legkisebbek ebben a tanévben tanultak 
meg írni, így már az is dicséretet érdemel, hogy 
nagy számban vettek részt a versenyen. 

– A negyedikesek tetszetős füzetét pedig 
azért volt öröm látni, mert ők már egyéni írás-
sal próbálkoznak. Minden évfolyamról szépen 
vezetett, gyönyörűen írt füzeteket kaptunk, ami 
nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusok 
és a szülők odafigyelő, igényes munkájának is 
köszönhető – hangsúlyozta a szakértő. – Fon-
tosnak tartom, hogy ezt a versenyt továbbra is 
meghirdessük az iskolákban, mert a technika 
világában a szépírás egyre inkább háttérbe szo-
rul. 

A verseny eredménye megtekinthető a www.
bp18.hu honlapon. 

Ê F. e.

Hagyományok 
között
Podo-híd címmel tizenegyedik alka-
lommal szerveztek roma–magyar diák 
kulturális fesztivált május 5-én a Kon-
dor Béla Közösségi házban. 

A cigány nyelvben hidat jelentő podo szó 
a két kultúra közötti kapcsolatra utal.  
Lőke Józsefné (Maya), a kerületben működő 
Szeretve Tanulni Közhasznú oktatási Egyesü-
let a roma és más hátrányos helyzetű gyerekek 
nevelését, oktatását segítő pedagógusok mun-
kaközösségével több mint egy évtizede szervezi 
a hídépítést. A fesztivál keretében roma és nem 
roma gyerekek közösen mutatják be a cigány 
kultúra értékeit. 
A színpadi műsorszámok bemutatóját a Kon-
dor Béla Közösségi Házban  Szarvas Atti-
la alpolgármester, a rendezvény fővédnö-
ke nyitotta meg. Előtte „bemelegítésként” 
a Zenevár Óvoda apróságai műsorral ked-
veskedtek a közönségnek. A rendezvény ven-
dége volt Zarándy Zoltán európai parlamenti 
képviselői tanácsadó, aki értékes jutalomtár-
gyakat hozott a versenyzőknek. 

Az alpolgármester köszöntője után fellépők 
fellépőket követtek. Volt mese, vers, zene, ének, 
tánc. A vers- és prózamondók cigány költők ver-
seit, népmeséket, mondákat adtak elő, a tánc- és 
ének-zene kategóriában cigány népzenét és tán-
cokat hallhattunk, láthattunk. A kerületi diá-
kok mellett fővárosi és Pest megyei tanulók is 
bemutatkoztak. A zsűri, ahogy mondani szok-
ták, nehéz helyzetben volt.

– Eddig ez volt a legszínvonalasabb fesztivá-
lunk, példaértékű volt a fellépők felkészültsége, 
az a jó értelemben vett alázat, ahogy a különbö-
ző művészeti ágakhoz nyúltak, és ahogy a pro-
dukcióikat bemutatták – mondta lőke Józsefné. 
– Aki itt volt, az felejthetetlen élményekkel teli 
napot tölthetett velünk, aki pedig nem, az jövő-
re feltétlenül jöjjön el! 

A rendezvény védnöke Lakatos László, a 
XVIII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke volt.

A verseny eredménye megtekinthető a www.
bp18.hu honlapon. 

Ê Fülep e.

Ünnepelt 
a Piros iskola
A Pestszentlőrinci német nemzetiségi 
általános iskola (Piros iskola) a nem-
zetiségi oktatás bevezetésének 20. év-
fordulójára emlékezett május 9-én. 

Annak idején Walter Géza, a XVIII. kerületi 
Német Kisebbségi Önkormányzat (ma Német 
Nemzetiségi Önkormányzat) elnöke azzal az 
ötlettel kereste meg az iskolát, hogy miután 
húsz éve tanítanak német nyelvet emelt szinten, 
vállalják a nemzetiségi oktatást, amelyre 1996-
ban megkapta az iskola az engedélyt. 

– Először az első, a harmadik és a hatodik 
évfolyamban kezdődött el az új program – 
mondta Elek Noémi, az iskola igazgatója. –  A 
kimenő tagozatos, emelt szintű osztályok után 
mindig nemzetiségi osztályok indultak az első 
évfolyamban. Az intézmény neve Pestszentlő-
rinci Német Nemzetiségi Általános Iskola lett. 

Az épület színéről kapott „leánykori bece-
név” – Piros iskola – azóta is megmaradt. 

A jubileumi eseményen Galgóczy Zoltán al-
polgármester köszöntötte a megjelenteket, és 
bejelentette, az évforduló alkalmából  az ön-
kormányzat 200 ezer forintot ad az iskolának a 
nyelvoktatás fejlesztésére. 

Az ünnepségen a diákok egy csoportja né-
met táncokat mutatott be, az énekkarosok 
pedig német népdalokat adtak elő Paulikné 
Karcagi Éva vezényletével. Bors Istvánné (Klá-
rika néni) nyugdíjas pedagógus, a német nyelvi 
munkaközösség korábbi vezetője visszaemléke-
zett a nemzetiségi oktatás bevezetésére, majd 
Elek Noémi beszédet mondott, amelyet Goethe 
gondolataival zárt: „Az igazi tanítvány meg-
tanulja, hogy a megismert dolgokból kifejtse 
az ismeretleneket, és megközelítse a mestert.”  
Az ünnepséget követően különféle programo-
kon vehettek részt a gyerekek, többek között 
kékfestő könyvjelzőt, fakanálbábot és csalamá-
dét készíthettek, régi idők ruháival ismerked-
hettek, belekóstolhattak a fazekasmesterségbe. 

Ê Fülep e.

Fejlesztő 
verssorok
húsz óvodáskorú kisgyermek állt ki 
bátran a szülők, testvérek és peda-
gógusok alkotta közönség elé, hogy 
beszédhibáját leküzdve elmondjon 
egy-egy verset a Fővárosi szabó Ervin 
Könyvtár lőrinci nagykönyvtárában 
tartott szavalóversenyen.

A kicsiket Galgóczy Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte, és megdicsérte őket a szépen megta-
nult versek bátor elszavalásáért. A beszédhibás 
gyermekek számára 13. alkalommal megren-
dezett versmondó verseny témájául a mestersé-
geket választották a XVIII. kerületi Pedagógiai 
Szakszolgálat logopédus munkatársai. 

– A gyerekekkel sokat beszélgettünk a fog-
lalkozások alatt arról, hogy apa és anya hol dol-
gozik, mit csinál. Hogy milyen szakmák, mes-
terségek vannak. A gyerekek egyre több szót 
ismernek meg, egyre több szakmáról tudják, 
hogy micsoda. A felkészülés során a megtanult 
verseket is elemeztük velük. Ez tehát egyszerre 
szókincsfejlesztés és a tanult hangok rögzítése 
– mondta Karayné Pavalacs Zsuzsa, a kerületi 
logopédiai szakszolgálat vezetője. – A verseny 
pedig azért is hasznos, mert a gyerekek kom-
munikációs bátorságot szereznek azzal, hogy ki 
mernek állni egy nagyobb közönség elé. A csa-
lád, a rokonok számára pedig megerősítés, hogy 
mennyit fejlődött és milyen ügyes a gyerek.

Ê p. A.

Barátok vidám jubileuma
A bajorországi roding és Pestszentlőrinc-Pestszentimre tíz éve ápol testvérvárosi 
kapcsolat egymással. A jubileumot a rodingi delegációval együtt ünnepelte a kerü-
letünk május 20-án.

A tíz év gyorsan elszállt, és a testvérvárosi kap-
csolat nem lazult az évek folyamán. Erről tanús-
kodnak az elmúlt időszak közös rendezvényeit 
megörökítő fényképek is, amelyek az évforduló 
kapcsán a Kossuth téri galériában láthatók. 

A kiállítást Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter és Alfred Wittmann rodingi alpolgármester 
nyitotta meg.  Ezt követően a ünnepséggel foly-
tatódott a program a Rózsa Művelődési Házban, 
ahol Szarvas Attila, a testvérvárosi kapcsolato-
kért is felelős alpolgármester köszöntötte a ven-
dégeket. 

– Roding városa és Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 2006-ban kötötte meg azt a szer-
ződést, amellyel kifejeztük: településeink között 
szeretnénk a kialakult ismeretség, jó barátság 
szálait egy még annál is szorosabb, egymásra 
szeretettel odafigyelő, támogató, biztató és segítő 
testvéri, testvérvárosi kapcsolattá szőni –  mond-
ta Szarvas Attila. – Többéves ismeretségünk 
akkor ért arra a fokra, amit a legpontosabban 
a testvériség, a testvérváros minőség fejez ki. A 
szerződés aláírásakor Roding polgármestere, 
Franz Reichold azt mondta, hogy ez a kapcsolat 
elsősorban a polgárok számára jött létre, nekik 
kell élettel megtölteni azt. és hogy valójában az 
együtt megélt élmények, a vendégeskedések, az 
összejövetelek látható, tapintható és láthatatlan, 

de érezhető emléknyomai fűzik majd egybe, és 
emelik testvéri szintre a két település közössége-
inek barátságát. 

Az alpolgármester megemlítette, hogy az 
eltelt időszakban diákok, sportolók, művé-
szek, pedagógusok, orvosok utaztak egymás 
városába. Május végén például 20-25 rodingi 
gyerek érkezik, akik edzőtáborszerűen játsza-
nak meccseket a pestszentimrei focipályán.  
Az ünnepségen Lelkes Gáborné, a XVIII. kerü-
leti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök-
helyettese felelevenítette az elmúlt évek közös 
programjait, majd Mester László korábbi polgár-
mester visszaemlékezett a testvérvárosi kapcsolat 
előzményeire. Méltatta az ünnepségen jelen lévő 
Gisela Westermeiern, a volt rodingi alpolgármes-
ter szerepét, aki sokat tett azért, hogy a két tele-
pülés között gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki. 
A megemlékezést követően felléptek a német 
nemzetiségi óvoda apróságai, a Táncsics iskola és 
a Piros iskola diákjai, valamint Nagyné dr. Szabó 
Zsuzsanna vezényletével a XVIII. kerületi Német-
származású Polgárok Egyesületének liederschatz 
(Dalkincs) hagyományőrző kórusa. 

Mindkét program háziasszonya, tolmácsa 
Molnár Hajnalka, a XVIII. kerületi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke volt. 

Ê Fülep e.

Az egész napos programot két helyszínen tartotta 
a Vörösmarty Mihály ének-zenei Nyelvi Általá-
nos Iskola és Gimnázium: reggel a Kondor Béla 
Közösségi Házban kezdődött, majd az iskolában 
folytatódott. 

Pásztor Józsefné, a Vörösmarty igazgatója el-
mondta, hogy a 2015 májusában benyújtott pá-
lyázatot az EMMI és a nagykövetség képviselői 
közösen bírálták el. Ennek nyomán az egész or-
szágban összesen négy gimnázium kapta meg a 
lehetőséget, hogy megrendezze az Amerika-na-
pot – köztük a Vörösmarty iskola. 

– Örömmel tölt el minket, hogy a pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült, mert ilyen nagy 
esemény megrendezésére csak nagyon ritkán van 
lehetőség egy iskola életében – mondta az igaz-
gató. – A Vörösmarty gimnáziumban az idegen 
nyelvek oktatása mellett kiemelt fontosságú azok 
megszerettetése is a diákokkal, és még fontosabb 
az, hogy lehetőséget adjunk nekik az élő nyelvvel 
való találkozásra. A tanulók többségének egy-

szeri és megismételhetetlen alkalmat jelent az, 
hogy megismerkedhettek az Egyesült Államok 
Nagykövetségének munkájával, munkatársaival, 
találkozhattak és beszélgethettek amerikai dip-
lomatákkal például David Van Cleve-vel, a poli-
tikai ügyek tanácsosával, és tájékozódhattak az 
ösztöndíj-lehetőségekről. 

Az igazgatónő kiemelte Sipos Viktória angol-
nyelv-tanár közreműködését, aki a pályázatot írta, 
és a szervezőmunkában is oroszlánrészt vállalt. 

A közösségi házban Pásztor Józsefné üdvözlő 
szavait követően Galgóczy Zoltán alpolgármester 
mondott köszöntőt, majd a diákok műsort adtak.  
A rendezvény ezután az iskolában folytatódott, 
ahol a gyerekek játékos programokon, vetélkedő-
kön mérték össze a tudásukat az Egyesült Államok 
történetéről és kulturális életéről. 

A diákok az Amerika-naphoz kapcsolódóan feb-
ruárban esszé- és poszterpályázaton vettek részt, 
amelynek a döntője szintén ezen a napon volt.

Ê Fülep e. 

Amerika-nap a Vörösmartyban 
álmaidban Amerika visszainteget? Egy évvel ezelőtt erre a kérdésre válaszolva sike-
resen jelentkezett a vörösmarty iskola az Egyesült államok nagykövetsége és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma (EMMi) által meghirdetett pályázatra. Az iskola a négy 
nyertes intézmény egyike lett, így május 19-én megrendezhette az Amerika-napot.
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10 Az alapkőletétel az első lépés az evangélikusok új otthona feléegyHáz

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

�Az evangé-
likusok szá-
mára feleme-

lő esemény volt 
pünkösdvasárnap 
Pestszentimrén. 
ünnepélyesen letet-
ték a nemes utcai 
kápolna alapkövét. 
A tervek szerint a 
kápolna a jövő ősz-
re készül el. A gyü-
lekezet fiatal lelké-
szét, horváth-csitári 
boglárkát kérdeztük 
az ünnepség után.

 
– Miként élte meg az alapkőleté-
telt, mint új szolgálati helyének 
eddigi legfontosabb történését?

– Ritkán adatik meg egy 
lelkész életében, hogy részese 
lehet egy templom alapkőleté-
telének, mint helyben szolgáló 
lelkész. Nagy ajándéknak élem 
meg, és nagy lehetőségnek is. 
Az az érzés kavargott bennem, 
hogy itt és most nagy dolog tör-
ténik, aminek részese lehetek. 
Fiatal lelkészként ez különösen 
megtisztelő, felemelő. Majd jött 
a gondolat, hogy ezt a szolgá-
latot a legnagyobb méltósággal 
és alázattal kell végezni, hiszen 
minden Isten dicsőségéért van. 
Embereket megszólítani és Is-
tenhez vezetni az egyik legszebb 
hivatás.

látogAtnAk, 
hívogAtnAk
– Hogy érzik magukat Pestszent-
imrén?

– lassan már négy éve la-
kunk a kerületben. Megsze-
rettük. Nyugodt, családias 
kertvárosi hely ez. Minden meg-
található, ami ahhoz kell, hogy 
az ember komfortosan érezze 
magát. Folyamatosan fejlődik és 
szépül a kerület, s az imrei rész 

különösen közel áll a szívemhez. 
Szeretek itt szolgálni, a lelkész-
társaimmal jó a kapcsolat, köl-
csönösen támogatjuk, segítjük 
egymást.

– Tudja-e, hány evangélikus 
vallású él Imrén, és vajon sike-
rült-e „megmozdítani” őket az 
itt eltöltött bő fél év során? 

– Mintegy 200 evangélikus 
hívünk él e területen. Decem-
berben minden családhoz el-
mentünk, és egy kis ajándékot, 
hírlevelet átadva hívtuk őket az 
alkalmainkra. Néhányan el is 

jöttek egy-egy vasárnap. A láto-
gatást, a hívogatást tovább foly-
tatjuk, hogy érezzék, fontosak, 
és várjuk őket a gyülekezetbe.

2017 – 500
– A templomuk jövő évi felszen-
teléséig hol tartják az istentiszte-
leteket, és milyen az érdeklődés 
irántuk? 

– Azt látom, hogy akik eddig 
csak olykor jártak templomba, 
most minden vasárnap eljön-
nek. Nagyon fontos a jelenlétük, 
a támogatásuk, mert azt érzem, 

elkötelezettek, és ez a szolgála-
tomban is megerősít. Többen 
csatlakoztak a gyülekezethez, 
és lelkesen vesznek részt az al-
kalmakon. Ez nagy erőt ad. Az 
istentiszteleteket továbbra is a 
református templomban tartjuk, 
reggel 8 órakor. Az egyéb alkal-
makat pedig a luther-házban, a 
Nemes utca 62. szám alatt. Van-
nak alkalmak a Pestszentimrei 
Rendezvényházban, a Nemes 
utca 14. alatt is. Ezt az önkor-
mányzat bocsátja a rendelke-
zésünkre. Hiszem, hogy sok 

emberhez eljutott az erősödő 
evangélikus gyülekezet híre, és 
így egyre többen leszünk.

– A jövő év jubileumi lesz az 
egyházuk életében. Készítettek-e 
már olyan programokat, ame-
lyekkel ezt ünneplik, különös te-
kintettel arra, hogy megújulhat 
az imrei közösség?

– Több, a reformáció 500. 
évfordulójára emlékező progra-
munk lesz, hiszen évek óta erre 
az évfordulóra készül az egy-
házunk. Ezeket több helyen is 
hirdetni fogjuk. Az elmúlt idő-

szakban leginkább az épülő gyü-
lekezetre és az épülő templomra 
koncentráltunk, de hamarosan 
a reformációra emlékező prog-
ramjainkkal is jelentkezünk.

közösen A 
szomszédokkAl
– Fontos a jó szomszédság… Si-
került-e már kapcsolatot kialakí-
taniuk az imrei felekezetekkel?

– Soha jobb szomszédokat! 
Az itteni felekezetek szoros és jó 
kapcsolatban állnak egymással. 
Háló Gyula, Hajdú Bálint Ka-
dosa és lak Gábor, talán mond-
hatom, a barátom és kollégám 
is egyben. Havonta találkozunk 
egy-egy munkaebéden, ahol a 
gyülekezeteinkről, az örömeink-
ről, a nehézségeinkről és a szol-
gálatainkról esik szó. Az idén 
az ökumenikus imahét után 
fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy jó volna nemcsak éven-
te egy hetet közösen szolgálni, 
hanem több közös programot 
szervezni. Az első ilyen alka-
lom a házasság hete rendezvény 
volt, majd húsvét hajnalban is 
együtt ünnepeltünk, most pe-
dig a május 29-i gyermeknapra 
készülünk közösen. A Hősök 
terén lesz egy pavilonunk, ahol 
kézműveskedünk, társasjátékot 
játszunk azokkal, akik betérnek 
hozzánk.

 MEgtisZtEltéK
Az ünnepélyes alap-
kőletételen részt 
vett gáncs Péter, 
a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke, győri 
gábor, a Pestszentlő-
rinci Evangélikus Egy-
házközség esperese, 
Ughy Attila polgár-
mester, valamint más 
felekezetek papjai, 
lelkészei.

méltóSággal, alázattal
Letették a pestszentimrei evangélikus kápolna alapkövét
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Az idén is kilenc szakaszon haladnak a 
zarándokok ezen a napon egy időben. 
Ebből kettő a kerületünkben fejeződik 
be, a Havanna-lakótelepen tartandó 
szentmisével, amelyet Erdő Péter bíboros, 
prímás, érsek celebrál 19 órától a Szent 
lászló-templomban.

A zarándoklat mindig élményt, lelki 
feltöltődést adott a résztvevőknek, s fel-
tehetően most is átélik ezt azok, akik vál-
lalják a gyaloglást. Fáradtan, de boldo-
gan érkezhetnek meg a végső állomásra, 
a Havanna-lakótelepre.

Nézzük a két kerületi szakaszt, azt, 

hogy honnan indul, és hány kilométert 
kell teljesíteni az esti szentmiséig.

A 7. szakasz résztvevői a soroksári 
Nagyboldogasszony-templomtól indul-
nak 7.30-kor, és a soroksár-újtelepi Fa-
timai Szűzanya-templom felé veszik az 
irányt. onnan átgyalogolnak a XVIII. 
kerületbe, a pestszentimrei Szent Imre- 
templomhoz, ahonnan pihenő, frissí-
tő után mennek előbb a szemeretelepi 
Szent István király-templomhoz, majd 
a Pestszentlőrinci Főplébániához. Innen 
érkeznek a Havanna-lakótelepi Szent 
lászló-templomhoz a 19 órakor kezdődő 
szentmisére. A 17 kilométeres szakasz két 
helyi szervezője: Bernáth Mária (30-910-
0530) és Tordai Béláné (20-397-6568).

A kerületünket érintő másik szakasz a 
8. A zarándokok 9 órakor Rákoskereszt-
úrról, a Szent Kereszt-templomtól indul-
nak, és a szintén keresztúri Szent Pál-
templomig mennek. Innen Rákoshegy, 
a lisieux-i Szent Teréz-templom a cél, 
majd Pestszentlőrincre, az erzsébettelepi 
Szent Erzsébet-templomhoz érkeznek a 
vándorok. Ezt követően a miklóstelepi 
Szent József-templom felé visz az útjuk. A 
Mária Szeplőtelen Szíve-templom érinté-
se után érkeznek meg a Havannára, ahol 
Erdő Péter bíboros mutatja be az ünnepi 
szentmisét. 

Ez a szakasz valamivel rövidebb, 
„csak” 16 kilométer. A szervezői: Kerekes 
Sándorné (20-971-6995), Sepsey Erzsébet 
(30-229-5419) és Antal Attila (30-657-
8815).

 
Mindkét kerületi szakasz a ha-
vanna-lakótelepi szent lászló-
templomban celebrált szentmi-
sével fejeződik be.

EZREK MIllIÓNyI léPéSE
Jubileumi Rózsafüzér-zarándoklat – ismét tömegeket várnak

A pünkösdvasárnap felemelő pillanata volt az ünnepélyes alapkőletétel 

Testvérvárosi 
iskolák 
együttműködése
Ünnepi találkozót tartottak május 13-án Pestszentlőrinc-
Pestszentimre testvérvárosában, a felvidéki szepsiben.

A szlovákiai Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és há-
rom XVIII. kerületi iskola, a Szenczi Molnár Albert református, a 
Szent lőrinc katolikus és a Sztehlo Gábor evangélikus iskola veze-
tői szentesítették az aláírásukkal azt az együttműködési szándék-
nyilatkozatot, amelynek alapján mind a tanulók, mind a tanárok 
rendszeresen találkoznak egymással a jövőben, kölcsönös látoga-
tásokat tesznek egymás országába, városába és intézményébe, hogy 
megismerjék, megértsék és megtanulják megbecsülni egymást. A 
diákcsoportok részt vesznek a fogadó iskola tanóráin, tanulmányi 
és sportversenyein.

Az együttműködési szándéknyilatkozatot Bernard Bober kassai 
érsek és Erdő Péter bíboros, érsek áldásával írta alá a négy intéz-
ményvezető, valamint Ughy Attila, a XVIII. kerület és Slavomír 
Borovsky, Szepsi város polgármestere. Az aláíráson jelen volt Szar-
vas Attila kerületi alpolgármester is.

Jubileumához érkezik május 28-án, szombaton a minden évben sok-sok 
hívőt vonzó keresztény program, az élő rózsafüzér zarándoklat. tizedik 
alkalommal lépnek ezrek milliókat.
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11 Június 5-én pótolják az elmaradt kerékpáros túrát Programajánló

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 29-én: Gyermeknap a Ró-
zsában. 11 órakor Ludas Matyi – a 
Lőrinci Színpad előadása. 12 órától 
arcfestés és kézműves foglalko-
zás, 15 órától gyermekdiszkó. A 
jelképes részvételi díj 100 Ft!
Június 4. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 
Ft.
Június 4. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Június 10. 17 óra: Útban Éden felé 
– Gállos Mandula kerületünkben 
élő alkotóművész kiállításának 
ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt 
mond: Bach Szilvia humorista és 
festőművész.
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 éves gyer-
mekeknek (szerdánként 9.30-tól, 
a részvételi díj 1000 Ft/alkalom) 
és a Fogyás mint mellékhatás 
címmel érzelmi felszabadító klub 
hölgyeknek (szerdánként 17 órától, 
a részvételi díj 6000 Ft/4 alkalom).
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), valamint 
a New Dance World, a modern 
táncok iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. 
Szerdánként baba-mama jóga, 
keddenként és csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft.
Új és régi foglalkozásainkról 
érdeklődni, azokra jelentkezni az 
elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövete-
lekre előzetes egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Május 27. 21 óra: Városgazda 
Utánpótlás Akadémia–Inter CDF 
SE NB II-es bajnoki futsalmérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 27. és 29. között: Tánc-
verseny a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében
Június 4. 10 óra: Vasvári Pál Nap 
a Sportkastély mögötti füves terü-
leten. (A rendezvény 22 óráig tart.)

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola 
honlapján: www.siiskola-bokaykert.
hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 26. 17 óra: Kultúrkör – 
Helsinki. Előadó: Koppányi Miklós, 
a Magyar– Finn Társaság kulturális 
alelnöke.
Június 1. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– nyár, víz.
Június 14. 17 óra: Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár 
kiállításának megnyitója a Galéria 
18 kiállítóteremben. 
A Lőrinci Nagykönyvtár június 

8–11. között műszaki okok 
miatt zárva tart. Megértésüket 
köszönjük!
Június 13-tól életbe lép a könyvtár 
nyári nyitva tartása: hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 13–19 óra 
között, kedden és pénteken 9–14 
óra között lesz nyitva. 
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
A május 29-i pestszentimrei 
gyermeknapon ismét ott lesz 
a könyvtár standja, amelynél 
szeretettel várunk minden gyereket 
és felnőttet!
Június 17. 17.30: Benyó András 
zoológus előadása hüllőkről, 
pókokról, rovarokról. Tigrispiton, 
madárpók és rózsabogár a könyv-
tárban!

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Május 27. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Június 2. 10 óra: Csevegő csütör-
tök – utazzunk, de hová? 
Június 8. 17 óra: Receptcsere. 
Téma: mit és mikor érdemes 
befőzni?
A könyvtár nyitvatartási idejében 
Pestszentlőrinc művészzsenijé-
nek, Kondor Bélának az életét és 
munkásságát bemutató kiállítás 
tekinthető meg a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjte-
mény rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 27. 16 óra: Cserebere – ci-
vil börze a ClubNetCet szervezé-
sében
Május 29. 10 óra: Varázsital – 
mesejáték az Art’z Más Társulat és 
a Figurák Színjátszó Társulat közös 
előadásában
Május 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 1. 18.45: Ladie’s dance mix
Június 2. 14.30: Arany-gála 
Június 4. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör össze-
jövetele
Június 5. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 8. 18.45: Ladie’s dance 
mix
Június 11. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Június 11. 19 óra: Hyppolit, a 
lakáj – zenés vígjáték két részben. 
Az Art’z Más Társulat és a Figurák 
Színjátszó Társulat közös előadása. 
Belépőjegy: 1500 Ft.
Június 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 15. 18.45: Ladie’s dance 
mix
Június 16. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
Június 18. 15 óra: Te vagy az én 
nagy szerelmem – magyarnóta-
műsor. Művészeti vezető: Fényes 
György.
Június 18. 15 óra: Tere-fere klub
Június 19. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely. 
Vasárnaponként 8.30-kor ingyenes 
jóga, 10 órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.
hu
Május 28. 10 óra: Kossuth téri 
felfedező séta játékos gyermek-
programokkal, valamint gyalogos 
és kerékpáros teljesítménytú-

rával. 15 órakor Lónyay-telepi 
épületfelfedező séta. A felfedező 
sétákat Kardos Gábor és Heilauf 
Zsuzsanna vezeti.
Iskoláknak testnevelésóra 
másként! Májusban várjuk iskolai 
osztályok jelentkezését 45–60 
perces sétákra, amelyeken az 
egyes korosztályok életkori sajá-
tosságaihoz igazított tevékenysé-
gekkel, játékokkal, feladatokkal, 
megfigyeléssel vesszük birtokba 
a pestszentlőrinci Kossuth 
teret. Bejelentkezés: muzeum@
muzeum18ker.hu.
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth tér 
és a Thököly út sarkán) a kerület 
német testvérvárosát, Rodingot 
bemutató kiállítás látható hétfőtől 
péntekig 10 és 17 óra között. 

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
A kiállítóterem keddtől szombatig 
14 és 18 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Május 27-én: a Táncsics Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
tanévzáró gálaműsora
Május 28. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára.
Május 29. 11 óra: Utcazenebona – 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola vonós 
és csellózenekara. A rendezvényt 
az NKA támogatja.
Május 31. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: jövőprogra-
mozás. Előadó: Tímár Veronika. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Június 3. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután régi idők ismerős 
dallamaival. A részvétel ingyenes.
Június 3. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Június 11. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Június 11. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Június 12. 11 óra: Utcazenebo-
na – a Dohnányi zeneiskola ének 
tanszaka. A rendezvényt az NKA 
támogatja.
Június 14. 18 óra: Tudatos élet-
mód klub – a tavaszi időszak záró 
összejövetele. Belépőjegy: 400 Ft.
Június 17. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Június 17. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves klub felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
jelentkezni, az időpontjukról érdek-
lődni az elérhetőségeinken lehet.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Június 3. 18 óra: Nemzeti estek – 
A hun–magyar nemzeti folyto-
nosság. Meghívott vendég: dr. 
Obrusánszky Borbála történész. 

BAl 18
üllői út 337. 

Május 26. 17 óra: Ujhelyi István-
nak, az MSZP európai parlamenti 
képviselőjének fóruma. Beszélge-
tőpartner: Gyuricza Péter újságíró, 
házigazda: Kunhalmi Ágnes, az 
MSZP országgyűlési képviselője.
Május 27. 17 óra: Rendkívüli 
közéleti kávézó. Vendég: Sándor 
Mária, „a fekete ruhás nővér”. 
Házigazda: Kunhalmi Ágnes.

FesztIvál KerületI 
zeNészeKNeK

Pestszentlőrinc zenei élete 
kimagasló. Egymástól tanulni 
mindig új élményt jelent, s örök 
élmény és meghatározó útravaló 
lehet minden fiatalnak komoly 
felnőtt művészeket élőben látni, 
esetleg közösen fellépni velük. 
Ezt szeretné elősegíteni az 
Agora Lokálpatrióta Egyesület, 
amely zenei fesztivált szervez 
helyi fiatal zenészek számára. 
Az ingyenes rendezvény célja 
fellépési lehetőséget nyújtani a 
tehetségeknek és elősegíteni a 
kezdők találkozását profikkal. A 
közönségnek nincs más dolga, 
mint hátradőlni és élvezni a 
közös játékot, esetleg bekapcso-
lódni, mert a zene mindenkié.
Időpont és helyszín: június 5. 
(vasárnap) 10 óra, Büdi-tó.

FeDezzüK Fel 
A KossUtH teret

Május 28-án 10 órától 
felfedező sétára indulunk 
a Kossuth téren. 15 órakor 
– szintén a pavilongalé-
ria elől – Lónyay-telepi 
épületfelfedező séta indul. A 
sétákat Heilauf Zsuzsanna 
és Kardos Gábor vezeti. A 
résztvevők egy-egy példányt 
kapnak a Kossuth teret és 
környékét bemutató képes 
füzetből. 
Ugyanezen a napon játékos 
programokkal várják a gyer-
mekeket a Kossuth téren, az 
ifjaknak és a felnőtteknek 
pedig gyalogos és kerékpá-
ros teljesítménytúrát is szer-
veznek. Táv: gyalogosoknak 
13,5 km, kerékpárosoknak 
19 km. Útvonal: Kossuth 
tér – Eötvös Loránd-szobor 
– pestszentlőrinci vasút-
állomás – pingvinszobor 
– unitárius templom – Szt. 
Lőrinc-kápolna – Iharos 
Sándor-emléktábla – napóra 
– Bókay iskola – Kossuth 
tér. A résztvevőket zsíros 
kenyérrel, gyümölccsel, 
csokival és üdítővel várják. A 
túra a Budapest Kupa része. 
A programokról a http://
muzeum18ker.hu/ 
weboldalon, valamint a 
facebook.com/Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény oldalon további 
részleteket is olvashatnak.

HAgyMát 
HAgyMávAl

Schneider Mátyás fuvarozó 
egyik napról a másikra sikeres 
lesz, gazdagságát azonban 
megkeseríti, hogy felesége egy 
grófi lakájt szerződtet, mert 
nagypolgári életet akar élni. 
Az arisztokrata családoknál 
szolgáló komornyik belépése 
újgazdagékhoz számos komikus 
helyzetet teremt. Az egyik 
legismertebb magyar vígjáték a 
Hyppolit a lakáj, amely a mozi 
mellett a televízióban és a szín-
padon is osztatlan sikert aratott. 
Ezúttal a Kondor Béla Közösségi 
Házban állítja színpadra az Art’z 
Más Társulat és a Figurák 
Színjátszó Társulat.
Időpont: június 11. (szombat) 19 
óra. Belépőjegy: 1500 Ft.

tour de 
Bókay: iSmét 
megPróBálják
A hirtelen kellemetlenre fordult időjárás miatt elmaradt 
az április 24-re tervezett tour de Bókay kerékpáros fel-
vonulás, amely a Bókay János utcai gyermekklinikától 
haladt volna a Bókay-kertig. Az esemény új időpontja jú-
nius 5. gyülekező 9.30-tól.

Feltehetően a szokásosnál 
is nagyobb lesz a forgalom 
(főleg a kerékpáros) az Üllői 
úton június 5-én, mert azon 
a napon remélhetőleg meg 
tudják rendezni az április-
ban elmaradt Tour de Bókay 
programot. A Semmelweis 
Egyetem I. számú Gyermek-
klinikája – amely Bókay-
gyermekklinikaként is ismert 
– 2014-ben ünnepelte fenn-
állásának 175. évfordulóját. 
E jubileum egyben a hazai 

gyermekgyógyászat 175. születésnapja is volt, hiszen a Bókay-klinika 
hazánkban az első, Európában a negyedik hasonló intézmény volt. 

Az évfordulót a klinika a Sport – egészség – hagyomány mottó 
jegyében jótékonysági kerékpáros családi nappal ünnepelte, ösz-
szekötve a Bókay-dinasztia két ágát képviselő gyermekklinikát és a 
kerületünkben található Bókay-kertet. E hagyományt folytatva az 
idén már a harmadik Tour de Bókay felvonulást rendezik meg. A 
résztvevők a VIII. kerületi Bókay utcából tekernek majd a Bókay-
kertig. A mintegy 10 kilométeres kerékpározás elsősorban jótékony-
sági célt szolgál, ugyanis a felvonulással adományokat gyűjtenek a 
gyermekklinika betegellátásának a támogatására. A Bókay-kertbe 
érkezők sportprogramokon vehetnek részt. 

Az esemény két fővédnöke dr. Szabó Attila, az I. számú Gyer-
mekklinika igazgatója és Ughy Attila, a XVIII. kerület polgármes-
tere.

Ê r. F.

koSzorúzáS 
a hőSök naPján 
Ötödik alkalommal hirdeti meg a Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság a Hősök terére a tiszteletadást a helyi áldozatok 
obeliszkjénél. 2016-ban a teljesen újjávarázsolt első világháborús 
Magyar hősök emlékműve előtt hajtunk fejet a legdrágábbat – az 
életüket – áldozók emléke előtt. Ez az egyetlen hely, ahol leróhatjuk 
a kegyeletünket rájuk emlékezve, mivel a porhüvelyük messze harc-
terek tömegsírjaiban nyugszik. 

Tisztelettel kérjük a kerületünk vezetését, az intézményeket, az 
egyházi és egyéb közösségeket, a lakosságot, hogy koszorúikkal, vi-
rágaikkal emlékezzenek velünk elődeinkre.

Találkozás: Pestszentimre, Hősök tere (a Nemes és a Címer utca 
sarkán, a gyógyszertár melletti parkolóban) 

Időpont: 2016. május 29., vasárnap 9.40
(közvetlenül az imrei gyermeknapi program előtt) 

Mindenkit szeretettel vár a Széky Társaság!

Szűrőnap!
2016. 05. 28. 7-13 óráig

 Megelőzés
 Élet
 Gondoskodás
 Egészség
 Gyógyítás

Zsebők Zoltán szakrendelőben
(1183 Budapest, Thököly u. 3.)

Lépés az egészséges életért!
- BőrGyóGyáSzat

Rosszindulatú bőrelváltozások szűrése
- OnkOLóGia 

komplett szűrés
- LaBOratóriuM 

vércukor- és koleszterinszint-mérés
- nőGyóGyáSzat 

méhnyakrákszűrés
- kardiOLóGia 

kardiológiai állapotfelmérés
- urOLóGia 

daganatszűrés
- HaSi uLtraHanG 

(kizárólag időpontra)

 Időpontkérés: 2016. 05. 23-tól a 297-1252-es vagy 
a 297-1253-as telefonszámokon.

a szűrőnapon a részvétel ingyenes! 



Városkép p 2016. május 25. XXV. évfolyam 9. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

12 Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huHirdetéS

GyermeknapGyermeknapGyermeknap
a Bókay-kertbena Bókay-kertbena Bókay-kertben

májusmájusmájus Fesztivál SzínpadFesztivál Színpad
 10:00 Megnyitó
 10:30  Hahota Gyermek Színház előadása:  

Brémai muzsikusok
 12:00 Makám zenekar
 13:00 PL. Team Dance Stúdió
 13:30 Park Aerobic Center
 14:30 Bíró Eszter és zenekara: „Állati zenés ABC”
 15:30 Városgazda Utánpótlás Akadémia
 16:30 Gitárosokkk… Mohabával
 18:00 Alma Együttes
 19:00 Animal Cannibals

16:00
dr. Zacher Gábor  

drogprevenciós előadása  
a Főépület Nagytermében

A VÁRoSGAZDA XVIII. KERÜlET NoNPRoFIT ZRT.

PÁlyÁZATI FElHÍVÁSA
TENISZPÁlyÁK BéRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTéNŐ HASZNoSÍTÁSA CélJÁBÓl

1.) A PályáZAt tárgyát KéPZŐ ingAtlAn AdAtAi: 
Budapest XVIII. kerület, Thököly utca 5. sz. alatti 155447/21 hrsz-ú ingatlanon található (Deák 
Ferenc „Bamba” Sportcentrum) 7 db szabadtéri teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló faház 
helyiségek (közösségi tér, terem, iroda / raktár, konyha, előtér, női öltöző, mosdó és zuhanyzó, 
férfi öltöző, mosdó és zuhanyzó; a helyiségek összes területe 165 m2 + 34 m2 fedett terasz).
2.) A PályáZAt CélJA, A PályáZAttAl KAPCsolAtos ElvárásoK:
Az ingatlan meghatározott területének – 5 éves határozott időtartamra szóló – bérbeadás útján 
való hasznosítása, a teniszpályák és kiszolgáló helyiségek üzemeltetése céljából.
3.) A PályáZAt hivAtAlos nyElvE: MAgyAr.
4.) A válAsZtott ElJárás: EgyFordUlÓs, nyilvános PályáZAt.
5.) A PályáZAton tÖrténŐ résZvétEl FEltétElEi:
A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 5.000,- Ft, mely összeget átutalás-
sal, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Unicredit Bank Hun-
gary Zrt-nél vezetett 10918001-00000005-38410009 sz. számlaszámára történő befizetését köve-
tően (kérjük az átutalás közlemény rovatába beírni: „Pályázati dokumentáció ára”), az átutalási 
bizonylat bemutatásával, titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, a Társaság 1181 Budapest, 
Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át, 
munkanapokon a Pályázati Felhívás megjelenése napjától a pályázat benyújtásának határidejéig 
(hétfőn 800-tól 1800-ig, keddtől csütörtökig 800-tól 1600-ig, pénteken 800-tól 1300-ig).
A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képvi-
seleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a do-
kumentáció ára átutalásának megtörténtéről szóló banki igazolás benyújtását követően adja át. 
A dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti 
hozzáférhetővé kívülállók számára. A dokumentáció másra át nem ruházható.
6.) AZ ingAtlAn MEgtEKintésE:
A pályázók az ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetik meg. 
A megtekintés előfeltétele a Pályázati dokumentáció megvásárlása. 
7.) A PályáZAtoK BEnyúJtásánAK hAtáridEJE (ajánlattételi határidő): 2016. május 
31. (kedd) 1600 óra.
A pályázatot magyar nyelven, 1 (egy) eredeti, 2 (kettő) másolati példányban, zárt borítékban 
„Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum – teniszpályák üzemeltetése” jeligével kell személyesen be-
nyújtani az alábbi címre: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 1181 Budapest, Baross u. 7. 
8.) EgyéB:
A Társaság az Ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 (tizenöt) 
nappal meghosszabbíthatja. A Társaság jelen Felhívást az Ajánlattételi határidő lejárta előtt indo-
kolás nélkül visszavonhatja, amiről jelen Felhívás közlésével megegyező helyeken az Ajánlattételi 
határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.
Az ajánlattevő az Ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az Ajánlattételi határidő napját követő 45 (negy-
venöt) naptári nap. 
A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit 
és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 

Budapest, 2016. április 20.

CSATORNÁZÁS
TELKEN BELÜLI CSATORNA:
- Tervezése és engedélyeztetése 

(F C S M ) ,
-  K i v i t e l e z é S e .

H ÍvJ O N :

06-70-631-7651
vagy  Ír J O N :

csatorna18@gmail.com

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Hosszú távú 
feladatainak 

megvalósításához

BEtANÍtott 
MUNKásoKAt

KErEs
változAtos

gépkezelői munka
•

tiszta, kulturált 
környezet
2 műszak

•

Érdeklődni lehet:
1181. Budapest,

Reviczky Gyula út 9-11.

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fszt. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 41 m² - iroda 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet 
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges   

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

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

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 
Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
Üllői út 523. fszt. 13. - 94 m² - üzlet 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel. 

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
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 után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. június 13. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. június 17. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 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 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fszt. 7. – 23 m² - üzlet 
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 – fodrászat 

Csontváry u. 30. fszt. 306. – 26 m² - üzlet 
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség 

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. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz 

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet 

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda 
Margó T. u. 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó Tivadar u. 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Margó Tivadar u. 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet 

Margó Tivadar. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk   
Méta utca 2 A/45. – 18m2 – dombgarázs 

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

 

Gondnok 
Kispesti (XIX. ker.) mérnökiroda keres 

gondnoki munkakörbe tapasztalt 
munkatársat részmunkaidőbe.

Feladatok:
-Irodaépület tisztán tartása (teljes 
körű takarítás minimum heti két 

alkalommal a munkaidő után)
-Kétszintes irodaépület karbantartá-

sa, apróbb javítások elvégzése
-Általános irodai beszerzések 

intézése (kéthetente)
-Eseti jellegű rendelkezésre állás

Elvárások:
-releváns tapasztalat, referencia

-teherbíró képesség
-nagyfokú megbízhatóság

-B. kat. jogosítvány
Előny:

Szívesen fogadjuk házaspárok 
jelentkezését. 

Fényképes önéletrajzot a 06 1 348-
6001-es faxszámra vagy az office.
hu@ferrygrp.com e-mail címre, 

illetve postai úton a Ferry Contact 
Kft. címére várjuk (1195 Budapest, 

Vas Gereben u. 4/F). 

Telefonszám: +36 20/3882-083
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 sZolgáltAtás

n AblAKJAvÍtás! WWW.AJtoAblAKDoKtor.HU 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH áKos tel.: 06-70-550-0269

n ingatlan felújítás! ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

n otthoni pénzkereset! Reklámtárgyak összeállítása stb. érd: 06-90-60-36-07(www.
audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)

n vArrógép JAvÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

n CsAtornáZás! tElKEn BElÜli CsAtornA: - Tervezése és engedélyeztetése 
(FCSM), - Kivitelezése. HÍVJON: 06-70-631-7651, vagy írjon: csatorna18@gmail.com

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

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

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

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

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

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

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

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

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,   285-34-88,   06-30-9-50-17-17  
www.megoldasszerviz.hu

n Készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

n MINDeNNeMű régIséget vásároloK, DIJtAlAN KIszállássAl KészpéNzért! 
bUtort, FestMéNyt, csIllárt, porceláNt, KeráMIát, szöNyeget, óráKAt, 
HIrADástecHNIKát, cD-DvD, bAKelIt HANgleMezt, ezüst-broNz-réz 
tárgyAKAt, bIzsUKAt, borostyáNt, KöNyveKet, KItüNtetést, JelvéNyt, 
HáborUs-KAtoNAI tárgyAKAt. pINtér NIKolettA, 06-30-973-4949, 466-83-21

 állás/MUnKA vállAlKoZás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n idősgondozást, betegápolást vállalok egészségügyi végzettséggel, nagy 
gyakorlattal, türelemmel és szeretettel. Saját gépkocsival fuvarozom orvoshoz, bevásárolok és a 
gondozott körüli teendőket is elvégzem. kérésre főzök is. Hívjon bizalommal.  
tel.. 06-30-9-601-022

n 18. kerületi otthon CEntrUM irodáinkba ingatlan tanácsadó munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: Bojtos Nándor irodavezetőnél, 0670/454-1833 

n élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó 
munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), elsősorban női munkaerőt keres. 
Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 
4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.

n Karosszérialakatost és/vagy autószerelőt keresek másodállásban. 
 Jelentkezni: risard@freemail.hu

n XvIII. kerületi szűréstechnikai cég betanított munkás, raktári kisegítő 
munkakörbe jó fizikai teherbírású munkatársat keres. számítógépes ismeret 
előny. önéletrajzát az allas.ipariszures@gmail.com e-mail címre várjuk.

n rakodó munkás / raktáros állás a 18. kerületben Napi 8 órás munkaidővel 
keresünk telephelyünkre B kategóriás jogosítvánnyal is rendelkező rakodó munkás, raktárost. 
Bővebb információ a www.gyertyaaruhaz.hu/allas oldalon. Jelentkezni a munka@gyertyaaruhaz.
hu e-mail címre elküldött önéletrajzzal lehet a fizetési igény megjelölésével.

 nyári táBor
n nyári német nyelvgyakorló tábor 14 éves korig ált.iskolásoknak 

Pestszentlőrincen. Heti turnusok hétfőtől péntekig, 08-16 óráig napi 3 étkezéssel. 4x60perc 
német és 2x30perc magyar nyelvtan, kis létszámú csoportokban június 27-július 1-ig, július 
4-8-ig, július 11-15-.ig és így tovább aug.26-ig. jelentkezés:30/873 7729

Hirdetésfelvétel telefonon:
+36 30/954 2025

E-mail:
varoskephirdetes@varosgazda18.hu

A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n lAKott-tErÜlEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő végzettséggel 
rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása, 
- nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve 
véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a 
kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, 
illetve sarlangokba rakodása, - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági 
előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos 
munkavégzés megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n EMElŐgéP-KEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az emelőgép 
biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, az előírt biztonsági 
feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és betartatása, a munkakörhöz 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) 
OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő 
gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B 
kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
fakitermelői végzettség.

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, valamint az előírt vízminőség 
biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: hatályos 
uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha 
készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az 
ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható 
munkavégzés, monotóniatűrés.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk 
munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, a rakomány 
károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a 
rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok 
elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői 
engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n útEllEnŐr: Társaságunk útellenőr pozícióba keres új munkatársat. Feladatok: - az éves 
ellenőrzési ütemterv szerint a kerület bejárása, - a közúti jelzések láthatóságának ellenőrzése, 
- hibák dokumentálása, - üzemzavar elhárítással kapcsolatos, illetve a munkakezdési 
hozzájárulások alapján végzett burkolatbontási munkák ellenőrzése, nyilvántartása, - a megadott 
határidőre felmérések készítése a kivitelező osztályok részére. Elvárások: mélyépítési technikus 
végzettség, közútkezelői tapasztalat, szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, önállóság, 
kiváló tárgyalási, kommunikációs és jó problémamegoldó képesség, határozott fellépés és 
szabálykövető magatartás, precizitás.

n KŐMŰVES / SEGÉDMUNKÁS: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, 
valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
szakmunkás bizonyítvány, mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n MELEGBURKOLÓ: Meleg burkolási tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk az alábbi 
munkák elvégzésére:  főleg laminált parketta, szőnyegpadló, PVC, linóleum  anyagú burkolatok 
készítésére,  javítására. Elvárások: alapfokú végzettség, épületburkoló szakképzettség, fizikai 
teherbírás, állóképesség.

n rEndEZvény-ElŐKésZítŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. 
Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, 
feliratok kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - 
rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület eredeti állapotának 
visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, 
megbízhatóság.

n TAKArítÓ: Társaságunk takarító munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: - irodák, 
sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása. 
Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás. Előny: 
szakirányú végzettség.

n KArBAntArtÓ: Társaságunk karbantartó kollégákat keres oktatási intézményekbe. 
Feladatok: - elsődlegesen az intézmény területén általános karbantartási és kertészeti feladatok 
ellátása, - az épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése 
esetén azok közvetlen felettesének való jelzése, - hibák elhárításának azonnali megkezdése, ha 
rendelkezik a szükséges szakértelemmel és a tárgyi feltételekkel (például: bútorok, kerti padok, 
udvari-, és egyéb játékok, nyílászárók javítása). Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési 
készség, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n AnyAgBEsZErZŐ: Társaságunk anyagbeszerző kollégát keres. Feladatok: - A beszerzendő 
anyagok körültekintő átvétele, - a gépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány 
károsodásmentes szállítása, - menetlevelek vezetése, valamint a munkakörével összefüggő 
adminisztrációs feladatok ellátása, - a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, a gépjármű 
működési zavarainak, hibáinak meghatározása, behatárolása, a kisebb hibák javítása, a gépjármű 
rendszeres ápolása, - raktáron belül kézi, és/vagy gépi anyagmozgatás végzése, a szállításra 
váró anyagok rakodáshoz történő előkészítése, - a szállítás során a rakomány rendeltetési helyre 
történő eljuttatása, a hozzá tartozó teljes körű kézi, és/vagy gépi rakodási feladatok ellátása. 
Elvárás: középfokú végzettség, kiemelkedő kommunikációs képesség, proaktív személyiség, 
megbízható, precíz munkavégzés, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, 
Outlook), B kategóriás jogosítvány, vezetői tapasztalattal.

n AdMinisZtrátor: Társaságunk adminisztrátor pozícióba keres munkavállalót iktatási 
területre. Feladatok: - a Társasághoz érkező postai küldemények és kimenő levelek elektronikus 
iktatási rendszerbe történő felvitele, digitalizálása, - postázási feladatok ellátása (postai 
küldemények feladása/átvétele, dátummal és iktatószámmal történő ellátása), - beérkező e-mail-
ek és telefonhívások fogadása, megválaszolása, - a Társasághoz érkező vendégek fogadása, 
segítése, útbaigazítása, - a munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: 
középfokú végzettség, pontos, precíz, megbízható, alázatos munkavégzés, rugalmasság, 
segítőkészség, monotónia tűrés, jó kommunikációs készség mind szóban és írásban, felhasználói 
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook). Előny, de nem feltétel: hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat.

n JogásZ BEsZErZési tErÜlEtrE: Társaságunk jogász kollégát keres beszerzési 
területre. Feladatok: - közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, 
együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt 
vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi 
és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak 
bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel a 
Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az elkészült 
beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci 
lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás 
nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: 
jogi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó 

képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, 
Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

n KErtésZ: Kertész végzettséggel rendelkező munkavállalót keresünk Társaságunk kezelésében 
lévő területeken, valamint az általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási 
feladatok ellátására. Kertészeti gépkezelői jogosítvány megléte, valamint B kategóriás vezetői 
engedély előnyt jelent.

n PénZtári CsoPortvEZEtŐ: Társaságunk pénztári csoportvezető munkatársat 
keres. Főbb feladatok: - Pénztárosok munkájának irányítása, szervezése, beosztáskészítés; 
- Pénzkezelési helyek bevételének beszedése, és elszámolása a főpénztárban; - Pénzkezelési 
helyek és a pénztár működésének ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és 
utasítások betarttatása; - A készpénzforgalom rendszeres ellenőrzése a pénzkezelési helyeken 
és a pénztárban, pénztárrovancs; - Online pénztárgépek és a hozzá kapcsolódó beléptető 
rendszer működtetése; - Online pénztárgépekkel kapcsolatos, NAV által előírt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése; - Vezetői információszolgáltatás, kimutatások, jelentések készítése; 
- Kintlévőség kezelés. Elvárások: - Minimum 3 éves, pénztárkezelésben szerzett szakmai 
tapasztalat; - Vezetői képesség, tapasztalat; - Minimum középfokú, szakirányú végzettség – 
szakirányú felsőfokú végzettség előnyt jelent; - A munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok 
pontos ismerete; - MS Office gyakorlott felhasználói ismerete (Word, Excel); - „B” kategóriás 
jogosítvány. Személyi tulajdonságok: Pontosság, precizitás, szabálykövető magatartás, jó 
kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség, türelem, stressz tűrés. Előny: Felsőfokú 
végzettség; Anteus rendszerek ismerete.

n BUsZvEZEtŐ: D kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II. vizsgával, GKI kártyával rendelkező 
munkatársat keresünk. Több éves tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

n GONDNOK: Társaságunk gondnok pozícióba keres új munkatársat sportlétesítménybe. Feladatok: 
- az épület állapotának figyelemmel követése, az időszakos karbantartási munkákban való aktív 
részvétel, - szükség szerint kisebb – szakképzettséget nem igénylő – javítási, karbantartási 
munkák elvégzése, - a portaszolgálat ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás szerinti 
kezelése, - a takarítógép kezelése, karbantartása, tisztítószerrel való feltöltése. Elvárások: 
alapfokú végzettség, szakszerű, felelősségteljes, önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtési és 
problémakezelő készség, kulturált és fegyelmezett magatartás.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n KErtésZEti MűvEZEtŐ: Társaságunk művezetőt keres kertészeti területre. Feladatok: 
- a Társaság által kezelt közterületeken fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérése, azok 
telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégeztetése, a telepítések 
megvalósításának irányítása, - a meglévő növényállomány gondozásának, szükség szerinti 
locsolásának, kártevők elleni védelmének, tápanyag utánpótlásának, gyomirtásának, fűnyírás 
és pázsitpótlás elvégzésének biztosítása, - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel 
kisérése, az esetleges balesetmentesítésre javaslattétel, gallyazások elvégeztetése, - az 
ügyfélszolgálathoz beérkező bejelentések kivizsgálása, helyszíni megtekintése, megalapozottság 
megállapítása, megoldási javaslat készítése, kivitelezés megrendelése a kivitelező osztályoktól, - a 
beosztott munkavállalók számára a heti/havi munkaidő beosztás elkészítése, munkájuk irányítása 
- aktuális jogi háttér ismerete; - jelentések, statisztikák készítése és összeállítása. Elvárások: 
felsőfokú végzettség (Kertészeti Főiskola), precizitás és megbízhatóság, ügyfélközpontúság, 
kimagasló kommunikációs képesség, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, 
Excel, Outlook).

n MélyéPítési MűvEZEtŐ: Társaságunk művezetőt keres mélyépítési területre. 
Feladatok: - Munkákhoz szükséges erőforrások biztosítása, irányítása, ellenőrzése; - Napi, 
heti, havi feladatkialakításban való részvétel; - Külön megrendelt munkák szükség szerinti 
munkaterület, illetve műszaki átadás-átvételi eljárásain való részvétel, építési napló vezetése. 
Elvárások: szakirányú középfokú végzettség, kiemelkedő kommunikációs képesség, önállóság, 
megbízható, precíz munkavégzés, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, 
Outlook).

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu postacím: 
városgazda XvIII. kerület Nonprofit zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n Budapest Xviii. ker. Dráva utcában, körbejárható, 2,5 szobás, 73 m2-es, régi, kocka, 

családi, kertes ház 470 m2 -es telken, melléképülettel együtt eladó. Ára: 24,9 mFt. Tel:06-30-
2105911 

 oKtAtás
n MAtEMAtiKA FiZiKA KéMiA oKtAtás, Általános és középiskolásoknak 

felzárkóztatás, vizsgára felkészítés. Egyetemistáknak, főiskolásoknak matematika, fizika, 
műszaki tárgyakból konzultáció. Házi feladatok, rajzfeladatok elkészítésében segítség. 06-
70/227 06 01
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14 Fiatalember, aki akkor érzi magát otthon, ha az edzőteremben vanSPort

A kezdeTek kezdeTéről. 
Ötéves lehettem, amikor a Fradi tornaszak-
osztályának az egyik edzésén előadtam 
az első bukfencemet. Nem állítom, hogy 
mindenre emlékszem, mert régen volt, már 
vagy 13 éve, de biztosan így volt. Nagyot 
nem tévedek, mert minden gyerekkel, aki 
tornázni akar, csináltatnak legalább egy 
bukfencet… A Fradi után a KSI-be kerül-
tem, onnan pedig a jelenlegi szolgálati he-
lyemre, a Honvédba, ahol nagyon jól érzem 
magam.

A megTAlálT edzőről.
Sokan kérdezték már tőlem, hogy ilyen fi-
atalon miért fogyasztom már a harmadik 
egyesületet. Azért, mert ha nem álltam vol-
na odébb, én fogytam volna el. Elsősorban 
az edzőim miatt váltottam, még ha nagyké-
pűen hangzik is ez a számból. Sem itt, sem 
ott nem éreztem meg azt a hangot, amely 
most kárpótol a Honvédban. Fazakas Csa-
ba az edzőm, s ő tényleg a nekem való mes-
ter. Mindig, minden helyzetben tudja, hogy 
mit és milyen hangerővel kell mondani. Ez 
nagyon fontos nekem.

A BernBe uTAzó VálogAToTTról. 
Tudom, nagy megtiszteltetés, ha egy 18 éves 
srác ifi Európa-bajnokságra utazhat. Őszin-
tén mondom ezt. Tudni kell azonban, hogy 
öten utazunk az Európa-bajnokságra, kis 
túlzással csak az marad itthon, aki sérült… 
Sőt a magyar csapatban lesz 14 éves gyerek 
is, aki majd a nála négy évvel idősebbekkel 
versenyez. A 13 éves tornászmúltam miatt 
talán elmondhatom, hogy nagyon hiány-
zik az utánpótlás. Azok az ötéves gyerekek, 
akik megcsinálják az első bukfencüket. Sze-
rencse, hogy van a magyar tornasportnak, 
a szövetségnek olyan kiválósága, mint az 
olimpiai bajnok Magyar Zoltán. Sokan nem 
is tudják, mennyit lót-fut azért, hogy újra le-
gyenek hasonló klasszisok.

A TAVAlyI TBIlIszI IfIolImpIáról. 
Az EyoF, az Európai Ifjúsági olimpiai 
Fesztivál volt az a viadal, ahol megérezhet-
tem, milyen érzés nagy versenyen indulni. 
Nagy dobogó, nagy közönség, nagy me-
zőny… Nem állítom, hogy alacsony volt a 
pulzusom, mielőtt szólítottak, de hát ezt 
is meg kell tanulni. Fontos versenyeken jól 

szerepelni. Izgulós vagyok, de csak annyira, 
amennyire a jó szerepléshez kell. Mondja is 
az edzőm, hogy jó versenyzőtípus vagyok, s 
ha ő mondja, akkor az úgy is van. Az EyoF-
on egyébként 10. lett a csapat, de számomra 
nem is a helyezés volt a fontos, hanem az, 
hogy ott lehettem.

A kedVenc szeréről. 
Igazából nincs, de talán a korlát. Nem tu-
dom, miért éppen ez, de valahogy ehhez 
kötődöm a legjobban, talán mert ezen ért 
a legtöbb sikerélmény. Különösen az úgy-
nevezett támasztásos elemeket szeretem. A 
gyűrűn is jól érzem magam, különösen, ha 
a keresztet kell megcsinálni. Igazi erőelem, 
sok munka kell hozzá, hogy szép legyen.

MErésZ tErvEK
„Ahogy hazaérkezünk Bernből, 
már megyek is felvételizni. A tF-
re jelentkeztem, amit, tudom, ma 
már testnevelési Egyetemnek 
hívnak, de úgy az igazi, ha 
egyszerűen az mondjuk, téef… 
Edzői szakra jelentkezem, de 
levelezőre, mert az nem lehet, 
hogy ne tudjak mindennap 
edzeni. A nappali mellett 
meg nem biztos, hogy volna 
lehetőségem és időm erre. Mert 
azt az olimpiai dobogót nagyon 
is komolyan gondolom.”

AZ ElsŐ BUKFEnCtŐl AZ „igAZi” EdZŐig

� Amikor e sorokat olvashatják, akkor csorvási soma talán éppen 
egy gyakorlathoz készülődik az ifjúsági korú tornászok európa-baj-
nokságán bernben. A válogatott elutazása előtti héten beszéltünk 

vele. ismerkedjenek meg a kerületben élő, továbbtanulás előtt (is) álló 
tornászlegénnyel.

soMA – ötször
„MÁS lESZ AZ 
A KÁVéHÁZ…”

 
Két forduló még hátravan a BlsZ ii. osztályú bajnok-
ságból, ám a PsK csapata már örülhet. „ha törik, ha 
szakad”, az ősztől a Budapest-bajnokság legmagasabb 
osztályában rúgják majd a labdát. A tavaszi mérleg ki-
váló.

 

Ha rátekint valaki a BlSZ II. osztályú bajnokság állására, a még 
nyitott kérdéstől függetlenül is láthatja, hogy a pestszentimrei 
PSK első osztályú lesz az ősztől, végezzen akár az első, akár a 
második helyen. Köszönhető ez az egész szezonban nyújtott ki-
váló teljesítménynek, azon belül is a szupertavasznak, bármilyen 
eredményt érjenek is el a hátralévő két fordulóban.

Természetesen elégedett a csapatkapitány, Egry Zoltán is, aki 
szerint elsősorban a csapategységnek köszönhető a remek tavaszi 
mérleg.

„Tavaly ősszel úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy meg-
nyerjük azt, de legalábbis az első osztályt jelentő helyen végzünk, 
és másodikak leszünk. Sikerült, de mivel nincsen még vége a baj-
nokságnak, nem vonjuk meg a mérleget, mert azt csak a legvé-
gén illik. Az azonban már most is elmondható, hogy a siker nem 
magától jött, mert sok munka előzte meg. Mivel a még előttünk 
álló két fordulóban, a Szabadkikötő és az RTK ellen, nem lesz 
földindulás, elmondhatjuk, hogy ez a tavasz a mi tavaszunk volt. 
Az eredmények önmagukért beszélnek, s akár sikeres első osztá-
lyú szereplést ígérnek. Igaz, a BlSZ egy más kávéház…”

Keményebbek, pörgősebbek, magasabb színvonalúak a mér-
kőzések, így aztán nagyon oda kell figyelni, nehogy visszaessen 
a csapat. 

Figyelni kell erre, mert a mostani idény végén a BlSZ I-ből 
az a két gárda esik vissza a II. osztályba, amelyik tavaly jutott 
fel.  Ez figyelmeztető lehet a PSK és a másik feljutó, a Kelen SC 
számára is. Tisztában vannak ezzel Pestszentimrén is, így aztán 
meg kell erősíteni az együttest.

Az is öröm a PSK-nál, hogy nem csak a „nagycsapat” sike-
res. Az öregfiúkat már hetekkel ezelőtt megünnepelhették, mert 
toronymagasan vezetik a tabellát, s „nem rossz” a támadósoruk 
sem, hiszen 110 gól fölött járnak, amire bármelyik ország bárme-
lyik bajnoki osztályában büszkék lehetnének.

A másik kerületi együttes, a pestszentlőrinci SZAC is jó ta-
vaszt mondhat magáénak, mert több helyet is előrelépve szerez-
heti meg az utolsó forduló után akár a hetedik helyet.

A legutóbbi fordulóban a PSK idegenben nyert 4-1-re a Hi-
degkút ellen, a Kelen pedig ugyancsak vendégként győzte le 2-0-
ra az RTK-t.

Velük még játszanak
PSK: Szabadkikötő, RTK-Vasló 
1908 SZAC: Kelen, II. kerület 

IDéNyNyITÓ 
A győztes suki gyula több mint 12 kilogramm halat fo-
gott ki a lőrinci Fonó horgászegyesület idei első ver-
senyén a Balázs-tavon. A legnagyobb, egyenként 2,8 
kilós halakat Molnár Péter és Fekete Károly fogta.

– Az eredményhir-
detést a helyszínen 
bográcsban főzött 
közös ebéd elfo-
gyasztása követte, 
és a lelkes horgá-
szok ebéd után to-
vább folytatták a 
horgászást, immár 
versenyen kívül, 
várva a nagy halat 
– számolt be a má-

jus 7-i rendezvényről az egyesület képviseletében Fekete Károly.
A győztes Suki Gyula mögött a második helyen Molnár Zsolt 

végzett összesen 11 kilogramm kifogott hallal, míg a harmadik 
Orth Róbert horgára ezen a délelőttön 8,64 kiló hal akadt.

A Balázs-tó vízterülete egy hektár, a víz mélysége a közepén 
eléri a 7-8 métert, de a part mentén a sekély rész is 1,5-3 méter 
mély. A tóba rendszeresen telepítenek halat, ami biztosítja a kellő 
fogást.

A tó körül van ivóvíz, villany, WC és haltisztító, s a horgászok 
részére a kiépített tűzrakó helyen bográcsban történő főzésre és 
étkezésre is van lehetőség. Mindezen túl esőbeállók és padok 
teszik kellemessé az itt töltött időt. A Balázs-tavon az egyesület 
tagjain kívül az érvényes állami horgászjeggyel rendelkezők is 
horgászhatnak, a napi díj befizetésével és a helyi horgászrend be-
tartásával. Újdonság az idén bevezetett 1500 forintos sportnapi-
jegy. Aki ilyet vált, az a kifogott halat természetesen nem viheti 
el, hanem vissza kell engednie a tóba.

További horgászási lehetőségek: felnőtt jeggyel (3000 Ft) 2 da-
rab nemes hal és 2 kg egyéb hal, ifjúsági jeggyel (2000 Ft) 1 darab 
nemes hal és 2 kg egyéb hal, gyermekjeggyel (1500 Ft) 2 kg egyéb 
hal fogható ki.

Ê-puskás-

csorvási soma legnagyobb álma, hogy az olimpiai dobogóra állhasson
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A 14-15. oldalt összeállította: róth Ferenc

Hálával lehet gondolni a Május 
1. teret övező akácfákra, mert 
olyan árnyat adtak a rajtra ké-
szülődőknek, amelyet megér-
demeltek a nem könnyű próba 
előtt. Igaz, csak húsz-egyné-
hány fokot ígértek vasárnapra, 
de erre nyugodtan rá lehetett 
tenni vagy ötöt. Nagy gondot 
azonban nem okozott ez a kü-
lönböző távokon indulóknak, 
mert ha azt mondják, hogy gye-
rünk, kerekezünk, netán gyalo-
golunk, akkor lehet kánikula is.

hAgyomány 
és jövő
A főszervező Ladoniczki Ferenc 
valamivel több indulót remélt.

Azt hittem, ebben a jó idő-
ben még többen tolonganak 
majd a rajtnál. Persze nem pa-

nasz ez. Azoknak igyekszünk 
jó, kellemes hangulatot terem-
teni, akik eljöttek erre a napra.

Szomorkodásra nem is le-
hetett oka a főnöknek, mert 
akik jelentkeztek a próbákra 
az akácok árnyékában, azok 
alátámasztották, hogy az első 
alkalommal 2013-ban megren-
dezett Pestszentlőrinci körnek 
már múltja van, és ami még 
fontosabb: jövője is.

A „körözni” szándékozó 
lehetett napi edzésben lévő, 
kisportolt, de lehetett a sport-
tal csak ritkán találkozó vézna 
vagy akár duci is, megtalálta 
az elképzelését, a teljesíthető 
távot.

kutyAoklevél
Aki csak a lábával „tekert”, an-
nak sem lehetett gondja, mert 

a Péterhalmi-erdő ösvényein 
bóklászhatott kényelmesen. Kü-
lönösen úgy, hogy nem mérték 
az időt, mindenki megérkezett, 
amikor megérkezett. A mozgás, 
az egészség volt a lényeg.

– Mindenki oklevelet kapott, 
amit nem is említenék meg, de 
mivel a négylábú gyaloglótár-
sak, a kutyák kilométereit is 
elismertük, a gazdáiknak dupla 
lehet a büszkesége. Ez a 12 ki-
lométeres gyalogos családi táv 
volt a legnépszerűbb, mintegy 
180, elsősorban kerületi lakos 
teljesítette.

Aki biciklire pattant, arra 
azért nagyobb kihívás várt. 
Még arra is, aki „csak” a 11 ki-
lométeres lőrinci táv teljesítését 
vállalta, mint például a kerület 
sportéletét is felügyelő alpol-
gármester, Lévai István Zoltán.

klAssz…
Aki a lőrinc–Ócsa–lőrinc-táv 
55 kilométerét választotta, an-
nak, ha nem is profinak, de jó 
tüdejűnek kellett lennie, rend-
szeres edzéssel a háta mögött.

A lőrinci csavargásra körül-
belül hetvenen jelentkeztek, és 
az 55, sőt a 74 kilométer tel-
jesítését is egyaránt huszonöt 
bátor és sportos ember vállalta. 
Megtették, túl vannak rajta, s 

bár fáradtak, büszkék lehetnek 
a teljesítményükre – mondta 
ladoniczki Ferenc, aki azt is 
megemlítette, hogy azt terve-
zik, jövőre a Péterhalmi-erdő 
helyett a ferihegyi lesz a hely-
szín, mert az új hely árnyasabb, 
erdősebb.

A Pestszentlőrinci kör han-
gulatát talán az érzékelteti a 
legjobban, hogy amikor egy 
éppen beérkező hölgykoszorú 
tagjait megkérdezte a főszer-
vező, hogy milyen volt, csak 
annyit válaszoltak: klassz, mint 
minden évben.

  
EMinEnsEK
Akik vállalták a 
duatlont, vagyis sétál-
tak és kerékpároztak 
is: Major Fruzsina 
és szőke Annamária 
12 kilométert gyalo-
golt, és 55 kilométert 
kerekezett, mégis jó 
kedvük volt a célban. 
A csúcstartó azonban 
az eddig valamennyi 
Pestszentlőrinci körön 
elinduló hartmann 
Mihály, aki az erdei 
séta után letekert 
még egy könnyed 74 
kilométert is.  

A családias rendezvényen lévai István zoltán alpolgármester is kerékpárra pattant

nEgyEdiK KEréKPáros és túrAnAP

�már a reggeli órákban nagy volt a forgalom 
vasárnap a bajcsy-zsilinszky út végén, a május 1. 
téren. kerékpárosok és futók melegítettek arra 

az eseményre, amelyet most negyedik alkalommal 
rendezett meg az önkormányzat és a fezosport 
turista egyesület. A kellemes hangulatú sportnap fő-
szervezőjétől, ladoniczki ferenctől megtudtuk, hogy 
ha nevezési rekordot nem is döntöttek, az indulók 
száma elérte a háromszázat.

KÖZÖSEN A 
SZoMSZéDDAl
A pestszentlőrinci, a soroksári önkormányzat, a 
decathlon soroksár áruház valamint a városgazda Után-
pótlás Akadémia közösen rendezte meg múlt szombaton 
azt a sportágválasztó és gyermeknapot, amelyre oly so-
kan érkeztek, hogy szinte szűknek bizonyult a soroksári 
áruház amúgy tágas gépkocsiparkolója.

 

Bizonyára nagy a forgalom a szürke hétköznapokon is a soroksári 
Decathlon parkolójában, ám a szombati csúcs minden várakozást 
és reményt felülmúlt.

– Örömömben csak mosolyogni tudok, ezt teszem egész nap – 
mondta Stájer István, a sportáruház igazgatója a május 21-i esemény 
vége felé. – Azért örülök ennyire, mert nem gondoltam volna, hogy 
ekkora lesz a sikere ennek a napnak. Amikor déltájban körbejártam 
a helyszíneket, mindenütt csak fiatalokat, gyerekeket láttam, akik 
vagy ezt vagy azt a sportágat próbálták ki éppen. Ezért csináltuk, 
őértük. Őszinte köszönettel tartozom a pestszentlőrincieknek. Rész-
ben a náluk már megvalósított, most hozzánk is átültetett ötletért, 
részben azért a sok-sok segítségért, amit kaptunk tőlük az utóbbi 
napokban és ma is.

Az érdeklődésre valóban nem lehetett panasz, mert a sportbe-
mutatókat felvonultató színpadon egymást érték az események. 
Vendégsportolóként léptek fel többek között a Pestszentlőrinc-Kassa 
SE cselgáncsozói, a Budapesti Tigrisek tékvandós kiválóságai (csak 
halkan, de annál büszkébben jegyezzük meg: a vezetőedzőjük, Pata-
ki Krisztián a finnországi versenyen formagyakorlatokkal nyert két 
újabb Eb-bronzzal gyarapította a napokban az éremgyűjteményét), 
a Városgazda akadémia küzdősportosai, s természetesen ott voltak a 
minden korosztályos futballtornát megnyerő Gloriett SE pöttömke 
focistái is. Ezúttal az U9-es és az U8-as korosztály kötött csomót az 
ellenfelek lábára…

De hogy több sportágban is kipróbálhassák magukat a gyerekek, 
futóversenyeket is rendeztek számukra, amely mindig nagy siker, 
hiszen ki ne szeretne gyorsabb lenni a másiknál.

A rendezési teendők dandárját Kissné Baumann Gizella, az után-
pótlás-akadémia szakmai igazgatója végezte.

– A soroksári önkormányzattal megegyeztünk abban, hogy kö-
zös sportnapot rendezünk. Mivel a mi kerületünknek nagyobb a 
sportos tapasztalata, természetes, hogy segítettünk a szomszédnak. 
Már most szóba jött, hogy jövőre még szélesebbre nyitjuk a soroksá-
ri kapukat a sport előtt.

látva a két önkormányzat sikeres összefogását, az juthat az em-
ber eszébe: a sport mindenkiből jó szomszédot csinál…

 
„Örömömben csak mosolyogni tudok, ezt teszem 
egész nap.” 

GyŐZElEM 
oRoSHÁZÁN
rossz sorozat, két vereség után várta az ellenfelét má-
jus 21-én a PlEr-Budapest kézilabdacsapata a lőrinci 
sportcsarnokban. Mindenki tudta, hogy a remélt siker 
csak arra elegendő, hogy az együttes továbbra is bíz-
hasson a bennmaradásban. A csapat nyert (24-22), így 
folytatja a harcot az első osztályért.

 
Egy szoros és egy nagy gólkülönbségű vereség után várta a soros 
ellenfelét múlt szombaton a PlER-Budapest. A május 11-i egygólos 
balmazújvárosi vereség (28-27), majd a Gyöngyös elleni május 15-i, 
ugyancsak idegenben elszenvedett kudarc (32-22) után mindenki 
tudta: az orosháza ellen nyerni kell lőrincen, hogy bízni lehessen a 
bennmaradásban. Egyébként…

Feszült is volt a hangulat a találkozó előtt, mert az orosháza 
sosem bizonyult könnyű ellenfélnek. Nem volt ez másként ezúttal 
sem, de Hutvágner István csapata oly lendületesen kezdte a meccset, 
hogy mire felocsúdott a zöldmezes ellenfél, már 6-1 volt az állás.  A 
tetemes előny nem is tűnt el, legföljebb hullámzott az első 30 perc-
ben. A dudaszóra megmaradt belőle öt (15-10), ami azt jelentette, 
hogy csak őrizni kell az előnyt, s megvan a két fontos pont.

Amint azt a bajnokság számos találkozóján megszokhattuk már, 
idegbajosra sikeredetett a győzelem, mert az orosháza nem is egy-
szer került közel a PlER-hez. olyannyira, hogy kettőre fogyott az 
ötgólos előny, s az utolsó pillanatig rághatta a körmét a csapat mel-
lett kitartó lelkes publikum. Jól „rágtak”, mert a kétgólos különbség 
megmaradt, s végül 24-22-es siker után integethetett a közönségnek 
a sikerért mindent megtevő, bár láthatóan feszülten, idegesen játszó 
kerületi együttes.

Ez a győzelem tehát megvan, ám a java még a csapat előtt áll, 
mert lapzártánk után, május 25-én éppen azt a Ceglédet fogadja a 
PlER, amely egy ponttal áll előtte.

Az a siker tehát létfontosságú, utána már „csak” a két idegenbeli 
mérkőzést, a Mezőkövesd és az Eger ellenit kell megnyerni…

eredmények 
9. forduló: Balmazújváros–PlER-Budapest 28-27 (13-15)

10. forduló: Gyöngyös–PlER-Budapest 32-22 (14-11)
11. forduló: PlER-Budapest–orosháza 24-22 (15-10)

lábAK, NyergeK, 
KUtyáK
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� zaklatott, las-
san már állam-
polgári „joggá” 

erősödő stresszes 
életünk folyamán 
számtalan alka-
lommal álmodunk 
hegyekre-völgyekre 
nyíló ablakokról, 
madárfüttyös reggeli 
ébresztőkről, a kris-
tálytiszta levegőről 
már nem is szólva. 
ám azonnal jön is a 
zsigeri ellenérv: de a 
munkám a városhoz 
köt… így érezheti 
a kerület új rendőr-
kapitánya, minyóczki 
árpád alezredes is.

göNczöl ANDrás  

Az egy-egy földrajzi helyvál-
toztatással járó döntés mögött 
gyakran szakmai kihívás sejlik. 
Mint ahogy Minyóczki Árpád-
nak a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Irota községtől, a Cse-
rehát szívéből a XVIII. kerüle-
ti Rendőrkapitányságig vezető 
útján. A rendőr alezredes 2016. 
március 1-jétől Pestszentlőrinc-
Pestszentimre első számú rend-
őre, a kerületi kapitányság meg-
bízott vezetője. 

– Mi tagadás, a szülőházam 
ablakai gyönyörű tájra nyíltak, 
csiripeltek a madarak, a tiszta 
levegőt pedig harapni lehetett. 
Irota lakóit névről, sőt becenév-
ről is ismertem. Mindenkinek 
ilyen szép gyermekkort kívánok, 
és ha már ott éltem kamaszko-
rom végéig, jól teleszívtam ma-
gam egészséges energiával. No, 
de mi legyen az emberből Irotán? 
Elkerülhetetlen döntés előtt áll-
tam, és Kazincbarcika felé vet-
tem az irányt, ahol kitanultam a 
gépszerelő- géplakatos szakmát. 
Egy rövid kitérőt követően a Bu-

dapesti Finomkötöttárugyárban 
dolgoztam a szakmámban.

géPszerelőből 
rendőr
– 1982-ben behívót kaptam sor-
katonai szolgálatra. A sors keze 
is belejátszott, hogy a rendőri 
hivatást választottam. Egy hon-
védelmi és belügyminiszteri 
megállapodás lehetővé tette sor-
katonák átminősítését a rendvé-
delem kötelékébe. Döntésemben 
egy ifjúkori irotai pozitív ta-
pasztalat és a családi bátorítás is 
segített. A községünkben szol-
gáló körzeti megbízott munká-
ját és személyét őszinte tisztelet 
övezte, és ez a tény nem hagyott 
hidegen engem. Családi báto-
rítást a bátyámtól kaptam, aki 
már akkor rendőrként szolgált. 

A vezetővé válás időszaka 
energia- és koncentrációigényes. 
Egy igazi szerető társsal az olda-
lunkon – hallottunk már ilyet 
vezetői pozícióban lévő embe-
rektől – könnyebb a kitűzött cé-
lok elérése. 

– Az 1985-ös esztendő a ma-
gánéletemben is örömteli vál-
tozásokat hozott. Megházasod-
tam, egy Borsod megyei lányt 
választottam, aki még abban az 
évben egy leánygyermekkel, 87-
ben pedig egy fiúval ajándéko-
zott meg. 

felfelé A létrán 
Egy árva csontcsillagtól eljutni 
az arany csillagokig nem tűnik 
egyszerű feladatnak. Vélhetően 
érvényes még az a szakmai kö-
rökben használatos minősítés, 
amely szerint a „szamárlétra” 
megmászói jobban értik és látják 

át a globális feladatokat, függet-
lenül attól, hogy éppen milyen 
rendfokozati jelzést viselnek a 
vállukon. Minyóczki Árpád is a 
falhoz támasztotta a létráját.

– Minden egyes, a létrafokon 
felfelé tett lépésemet sok tanulás 
és szakképzés előzte meg. Ál-

dom azt a talán velem született 
képességet, hogy ezer és ezer 
oldalakat jegyzetelve, majd tü-
zetesen kidolgozva sosem kellett 
a fáradtság vagy a kiábrándult-
ság miatt a földhöz vágnom a 
tanulni való anyagot. A 80-as 
évek elején az otthoni számító-

gép, mi több, a laptop használa-
ta finoman szólva nem volt még 
jellemző. Türelmesen és talán 
ennek révén hatékonyabban is 
vettem az akadályokat. Nos, 
igen, a csontcsillagtól az alez-
redesi rendfokozatig jutottam. 
1982-től 98-ig a XV. kerületi 
Rendőrkapitányság állományá-
ban lépkedtem a létrafokokon. 
A rendvédelem számos területén 
dolgoztam. Újpalotáról kerültem 
1994-ben a Rendőrtiszti Főisko-
lára, ahol 1997-ben sikeresen 
vizsgáztam. 1998-tól két és fél 
évig a zuglói kapitányságon köz-
rendvédelmi osztályvezető vol-
tam, majd 2001-től ugyanilyen 
beosztásban ismét Újpalotán 
szolgáltam. 2005-ben az akkori 
kapitányváltást követően kapi-
tányságvezető-helyettesi megbí-
zást kaptam. Visszagondolva az 
elmúlt harmincnégy szolgálati 
évre, amelyből harmincat a XV. 
kerületben töltöttem, őszintén 
kijelenthetem, hogy hűséges tí-
pus vagyok.

irány A Xviii. 
kerület 
A XV. kerület hűséges szolgá-
lata már a múlté, Minyóczki 
Árpádra más kihívás várt egy 
új, kevésbé ismert kerületben. 
A jó közbiztonság alapelvárás 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
is. Azt beszélik, hogy a kapitány 
optimista, nyitott ember. Vajon 
hasznát veheti-e ezeknek a tu-
lajdonságoknak az itteni mun-
kájában?

– optimizmusom, nyitottsá-
gom eleddig a hasznomra vált. 
Hát nem csak egy optimista em-
ber képes előrehaladni? Rendőri 

pályafutásom alatt tiszteletet 
kaptam, tiszteletet adtam, bizal-
mat kaptam, és bizalmat adtam. 
Kapitányságvezetőként sem 
változik ez. Szerencsére kiváló 
szakmai csapatot örököltem az 
elődömtől, a rossz fiúkat még-
iscsak a vezetésem alatt álló 
munkatársaim kapják el… Más 
vezető más prioritások: nyitás 
a lakosság felé, több rendőr az 
utcákon. Nem szerencsés csak 
szlogenként beszélni a szubjek-
tív biztonságérzetről, van még 
mit tenni ez ügyben is. Fiatal 
és kevésbé fiatal munkatársaim 
egy és ugyanazon cél érdekében 
dolgoznak. Magam is minden 
adandó alkalommal „házhoz 
megyek”. Hiszem, hogy a rend-
szeres közvetlen találkozások, 
fórumok a kerület lakosaival 
felszínre hozzák a problémákat. 
Megismerve a közbiztonság ke-
rületi helyzetét, a kitűzött célok 
elérése, megvalósítása egysze-
rűbb feladatnak tetszik. Jelle-
mezze a bizalom, a bűnmegelő-
zés, a kölcsönös nyitottság 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
mindennapjait.     

„döntésemben egy 
ifjúkori irotai pozi-
tív tapasztalat és a 
családi bátorítás is 
segített. A községünk-
ben szolgáló körzeti 
megbízott munkáját 
és személyét őszinte 
tisztelet övezte, és ez 
a tény nem hagyott hi-
degen engem. Családi 
bátorítást a bátyámtól 
kaptam, aki már akkor 
rendőrként szolgált.”

gyárilag oPtimiSta
Egy csontcsillagtól a kapitányságig

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Minyóczki árpád alezredes a bátyjától kapott kedvet 
a rendőri pályához

Minyóczki Árpád: 34 éve a rendvédelem szolgálatábanPortré


