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legyüNK FitteK!

a pestszentimrei hősök terén és a pest-
szentlőrinci Görögdombon szabadtéri 
fitneszeszközöket adtak át június 2-án.  
A kiváló minőségű sporteszközök a 
lakosság rendelkezésére állnak, hogy bárki 
bármikor mozoghasson kicsit (vagy sokat), 
ezzel is megerősítve azt, hogy a kerület-
ben élők valóban sportosak, nem csupán 
szavakban, hanem a cselekedeteikben is.
.

Összetartozás

a trianoni békediktátum évfordulójára 
emlékezve június 4-e a nemzeti összetar-
tozás napja. ebből az alkalomból a Hargita 
téren a Fadrusz-feszületnél koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezést tartott 
június 3-án az önkormányzat, ahol péntek 
lászló, a kalotaszegi testvérváros, körösfő 
alpolgármestere, a rákóczi kultúregylet 
elnöke mondott ünnepi beszédet. 

gyerMeKNap

Bőséges programot kínált a családok-
nak a pestszentimrén a Hősök terén, 
pestszentlőrincen a bókay-kertben megren-
dezett gyermeknapi kavalkád. A gyerekek 
mindkét helyszínen alig várták, hogy meg-
kezdhessék a játékot, és ki is használták a 
lehetőségeket. A hangulat csúcspontján a 
bókayban az Animal cannibals nívós műso-
ra zárta a gyermeknapi programot.

vasvári-Nap

a kerületi önkormányzat és a Vasvári pál pol-
gári egyesület ötödik alkalommal rendezte 
meg a hagyományőrző Vasvári-napot. Az 
idén kiemelt esemény volt a török–magyar 
csata bemutatása abból az alkalomból, 
hogy 450 évvel ezelőtt zrínyi miklós és 
maroknyi csapata életét feláldozva hősiesen 
védte a szigetvári várat szulejmán szultán 
óriási seregével szemben.

rózsaFüzér

tizedszer rendezték meg május 28-án 
az élő rózsafüzér zarándoklatot, amely 
évről évre ismertebb a pestszentlőrinci 
és pestszentimrei katolikusok körében. 
A kerületben végződő 7. szakaszról leír-
hatjuk: az idén csodatévő erővel bírt… A 
Havanna-lakótelepi szent lászló-plébánia-
templomban erdő péter bíboros, prímás, 
érsek celebrálta a szentmisét.

5. oldal 8. oldal 9. oldal 11. oldal2. oldal

Szurkoljunk
együtt!
együtt szoríthatunk a 
magyar válogatottért a 
régi piactéren felállított 
szurkolói sátorban.

A korábbi nagy FiFA- és 
ueFA-rendezvényekhez (vi-
lág- és európa-bajnokság) 
hasonlóan az idén is várja 
az érdeklődőket a piac 
téren felállított szurkolói sá-
tor, amely egy hónapon át 
„ad otthont” azoknak, akik 
a hatalmas, 500 négyzet-
méteres helyen szeretnék 
végignézni a franciaországi 
kontinensbajnokság össze-
csapásait. 
A labdarúgás barátainak 
azért is érdemes lesz a sát-
rat választaniuk a drukko-
láshoz, mert a sportághoz 
értő szakemberek, egykori 
válogatott futballisták érté-
kelik majd a látottakat, akár 
lesz magyar mérkőzés az 
adott napon, akár nem.
Az összkomfort garantált, 
mert a leD-fal mellett 
tévékészüléken is követni 
lehet a meccseket. egy-egy 
eb vagy vb elmaradhatat-
lan „vendége” a sör és az 
üdítő. nos, ezekből is lesz 
bőséggel.
A szakkommentátorok 
között olyan egykori kiváló 
futballistákra lehet szá-
mítani, mint kiss lászló, 
komjáti András vagy éppen 
pisont istván, de elképzel-
hető, hogy Détári lajos és 
a zenész-labdarúgóedző, 
Hevesi tamás is látogatást 
tesz.
lesz góltotó is a vendégek 
által aláírt labdáért, a döntő 
napján pedig egy olyan 
lasztit sorsolnak ki a szer-
vezők, amelyet az eb-sá-
torban megforduló összes 
labdarúgóvendég aláírt.
érdemes lesz tehát „pia-
colni” az európa-bajnokság 
hetei során, mert közösen 
másként zúg a ria, ria, 
Hungária!
A sátrat mindennap az első 
mérkőzés előtt egy órával 
nyitják meg.

Bővebben a 16. oldalon 
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� ezen A nyáron sem kell mesz-
szire menni, HA Az ember meDen-
cében szeretne FelFrissülni 

A nyári ForrósáGbAn: meGnyílt A 
bókAy-kert strAnDjA. éppen A leG-
jobbkor, mert Az előrejelzések 
szerint HétVéGén HőséG VárHAtó. 

KeRéKgyáRtó gyöRgy    

– Persze hogy mi is akadémiások vagyunk – válaszolta 
azonnal az a két kisiskolás korú lány, akit semmilyen 
körülmények között nem lehetett kiparancsolni a me-
dencéből a június 10-i Bókay-kerti strandnyitón, ami-
kor bárki ingyen használhatta a Park uszodához tar-
tozó szezonális létesítményt. Igaz, ezen a pénteki kora 
délutánon, amelyen előbb eső fenyegetett, majd mégis 
kisütött a nap, szinte csak a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia sportolói éltek a lehetőséggel, ők viszont igen 
nagy számban.

AkADémiások A Vízben
A jelenlevőket köszöntő Kucsák László országgyűlési kép-
viselő meg is ragadta a lehetőséget, hogy üzenjen azok-
nak, akik még csak tervezik, hogy felkeresik a strandot.

– Nagy öröm, hogy ilyen sokan gyűltünk össze ezen a 
mai strandnyitón. Rögtön meg is kérlek benneteket, hogy 
szóljatok otthon mindenkinek: szeptember elejéig nyitva 
vagyunk, várunk mindenkit ide, a Bókay-kertbe – mondta. 

Az akadémiások egyébként a szezonvégi bankettjü-
ket tartották itt, amelynek keretében valamennyi igazolt 
sportoló ajándékcsomagot vehetett át. Az esemény ter-
mészetesen alkalom volt a visszatekintésre, az eddigiek 
összegzésére is. Az év eredményeiről Kissné Baumann 
Gizella beszélt.

– Több mint egy esztendő telt el azóta, hogy a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia megkezdte a működé-
sét. Amint az itt jelen levők számából is látszik, az első 
szakosztályok jelentős érdeklődés mellett indultak el. 
Megszülettek az első versenysikerek is, és további növe-
kedésre törekszünk. Mint azt az év során már többször 
jeleztük, hamarosan újabb szakosztályaink indulnak, 
szeretnénk bővíteni a családot. Mert a legfőbb cél az, 
hogy az akadémia a versenyzőkkel és a hozzátartozó-
ikkal együtt egy fontos kerületi közösség, igazi család 
legyen – fejtette ki a szakmai igazgató. 

És mi mással is ünnepelhettek volna a fiatal sporto-
lók, mint sporttal? A színpadon küzdősport-bemutatót 
tartottak, a vízben a vízilabda-szakosztály mutatkozott 
be, a színpad közelében egy rövid fitneszprogrammal 
melegíthettek a nap résztvevői. Kicsivel később vízi 
versenyek, illetve ezekkel párhuzamosan az újonnan 
átadott strandlabdarúgó-pályán futballmérkőzések 
kezdődtek.

minDen, Ami mozGás
A strandnyitásra felfrissítette, megcsinosította a terü-
letet a fenntartó Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. Megmetszették a fákat, egyrészt azért, hogy ne 
hulljanak gallyak a medencébe, másrészt azért, hogy 

naposabb, melegebb legyen a medence. Átvizsgálták a 
növényzetet, felfrissítették a zöldfelületeket, pótolták a 
füvet. Kiigazították a burkolatot, és elvégezték a vízfor-
gató berendezés karbantartását is. 

A napozóterület méretének köszönhetően a strand 
egyszerre 400 embert képes befogadni, és a nagyme-
dencében 80 fürdőző tartózkodhat egyidejűleg. A me-
dencén kívül több sportlétesítmény is szolgálja a kikap-
csolódást. A gyerekeket minijátszótér, a nagyobbakat 
strandröplabda-, sőt egy pétanque-pálya is várja.

változatlaN ároN 
A bókay-kerti strand a szeptember 4-i sze-
zonzárásig hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra 
között tart nyitva. 
A jegyek és a szolgáltatások árai nem változ-
tak:
– 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 uszodá-
ba nem érvényes. 

MegNyÍlt a straNd a BóKay-KertBeN

Be a medencéBe!
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2 Közélet Most már a Hősök terén és a Görögdombon is edzettebbé válhatunk

Róth FeRenc   

 Hogy mennyire népszerű, 
hogy mennyire elfogadták 
és szeretik a helyiek a Hő-
sök terén létesített, mondjuk 
úgy, fitneszközpontot, arra 
az a legjobb bizonyíték, hogy 
a hivatalos megnyitó előtt 
az eszközök körül sürgölődő 
takarítók elmondták: már 
hetek óta nagy a forgalom 
itt, mert felfedezték, s látha-
tóan meg is szerették ezeket 
a „sportmasinákat” a kerü-
letben élők, különösen azok, 
akiknek naponta itt vezet el 
az útjuk.

A színükkel  
is csábítAnAk
A megnyitóra érkező Lévai 
István Zoltán alpolgármes-
terrel és Bauer Ferenc önkor-
mányzati képviselővel már az 
első tapasztalatokat is meg-

osztották az eszközöket ki-
próbáló helyiek. 

Elnézve a felállított 
fitneszeszközöket, két dolog 
egészen biztosan megállapít-
ható. Az egyik az, hogy ízlé-
sesek, és még a citromsárga 
színükkel is csábítják az erre 
járókat. A másik az, hogy aki 
kipróbálja valamennyi esz-
közt, az garantáltan megmoz-
gatja minden izomcsoportját, 
a talpától a nyakáig.

izmot próbálók
Lévai István Zoltán, miután 
kipróbálta az eszközöket, el-
mondta, ezek is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy fittebbek legyenek 
a kerületben élők.

– Ezzel a két parkkal is azt 
akarja üzenni az önkormány-
zat a kerületi polgároknak, 
hogy jöjjenek el minél többen 
ezekre a helyekre, s ha csak 
néhány percük van, azt is 
használják ki, törődjenek az 
egészségükkel, a kondíciójuk-
kal. Én is kipróbáltam néhány 
eszközt, és csak azt mondha-
tom, hogy embert, izmot pró-
bálók.

Próbára tette magát Bauer 
Ferenc is, aki elmondta utána, 
hogy kiváló minőségű fitnesz-, 
vagy ha úgy tetszik, sportesz-
közöket telepítettek, amelyek 
nyilván sokáig kiszolgálják 
majd a sportolni, mozogni vá-
gyókat.

A „mi” pénzünk 
Ott volt az átadón a kerületi 
főkertész, Kirrné Feicht Ágnes 
is, akitől megtudtuk, hogy 
a fitneszparkok kivitelezője 
a Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. volt. A cég 
munkatársai alakították ki a 
területek végleges formáját, 
az ő kezük munkáját dicséri, 

hogy milyen (szép) környezet-
ben sportolhatnak az arra vá-
gyók. Elmondta a szakember 
azt is, hogy a Hősök terén és a 
Görögdombon kialakított esz-
közpark kivitelezési költsége 
helyszínenként bruttó 3 millió 
forintba került.

Ha valaki netán sokallaná 
ezt az összeget, annak hadd 
fordítsuk le: a pénzt a kerüle-
tiek egészségére fordította az 
önkormányzat.

Így talán már nem is olyan 
sok…

 Nyújtógéptől 
az evezős padig
Mindkét helyszínen, 
a pestszentimrei 
Hősök terén valamint 
a pestszentlőrinci Ne-
felejcs utca mentén, a 
görögdombon egy 62 
négyzetméteres mű-
fűvel borított területet 
alakítottak ki, ahol 
nyújtó- és húzógép, 
láberősítő, evezős 
pad és egy lépegető- 
gép is található. az 
eszközök szabályos 
használatára vonat-
kozó információkat 
az érdeklődők egy 
táblán kifüggesztve 
találhatják meg. 

� Fitneszeszközöket adtak át június 2-án a 
pestszentimrei Hősök terén és a pestszent-
lőrinci Görögdombon. A kiváló minőségű 

sporteszközök természetesen a lakosság rendel-
kezésére állnak, hogy bárki bármikor mozoghas-
son kicsit (vagy sokat), ezzel is megerősítve azt, 
hogy a kerületben élők valóban sportosak, nem 
csupán szavakban, hanem a cselekedeteikben is.

Lévai István Zoltán alpolgármester és Bauer Ferenc önkormányzati képviselő a helyszínen egyeztetett az új eszközökről
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Fitnesz minden 
mennyiségben
Újabb „egészségközpontokat” kaptak a kerületi lakosok

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.

„jÖjjeNeK el MiNél tÖBBeN ezeKre 
a HelyeKre, s Ha CsaK NéHáNy perCüK vaN, 
azt is HaszNáljáK Ki…”

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.: 896-4319

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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ADÓCSÖKKENTÉS, 
OTTHONTEREMTÉS ÉS ÚJABB 
REZSICSÖKKENTÉS!   

 

2017
� Magyarország 

ma már stabil 
lábakon áll: 

növekszik a 
gazdaság, a kormány 
visszafizette 
a Nemzetközi 
Valutaalap és az 
Európai Unió hitelét, 
az államadósság 
csökkenő pályára 
került. A magyar re-
formok működnek, és 
ennek köszönhetően 
a jövő évi költségvetés 
lehetőséget ad arra, 
hogy minden magyar 
ember tehessen egy 
lépést előre a saját 
életében. A 2017-es 
költségvetés 
mindenekelőtt 
az adócsökkentés, 
az otthonteremtés 
és az újabb 
rezsimérséklés 
költségvetésének 
éve lesz.

VÁROSKÉP        „
A 2017-ES 

KÖLTSÉGVETÉS MINDEN 
TERÜLETEN 

PLUSZFORRÁSOKAT 
BIZTOSÍT 

EGY ÁTLAGOS HELYZETŰ 
KÉTKERESŐS CSALÁD 
ÁTLAGOS JÖVEDELME 

MINTEGY 60 EZER 
FORINTTAL NŐHET 
2015-HÖZ KÉPEST

„

„

„

„

2017-ben tovább 
bővülnek a csa-
ládi adókedvez-
mények és az 

otthonteremtési támogatások 
is. A saját otthon a polgári be-
rendezkedés egyik fő előfelté-
tele. A költségvetés továbbra 
is jelentős forrásokat biztosít 
az otthonteremtési programra. 
Ennek része a CSOK, az álla-
milag támogatott kedvezmé-
nyes hitel, az új lakások építé-
sére vonatkozó áfacsökkentés, 
s 2017-től működnek majd a 
nemzeti otthonteremtési közös-
ségek is. A cél az, hogy minden 
magyar ember saját lakáshoz 
vagy házhoz jusson, elérhető 
áron”– mondta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 
A tervezett költségvetés sze-
rint jövőre otthonteremtésre 
211 milliárd forint juthat, míg a 
családok pénzbeli támogatásá-
ra 869,4 milliárd forint, vagyis 
4 százalékkal több, mint az 
idén. A családi adókedvezmény 
megmarad, sőt a kétgyerme-
keseknek járó támogatás még 
emelkedik is: 12 500 forintról 
15 ezer forintra. Az otthon-
teremtést segíti továbbra is a 
családi otthonteremtési ked-
vezmény (CSOK), amely új és 
használt lakás vásárlására egy-
aránt felhasználható. Az új la-

nemcsak a 2013-ban indu-
ló életpályamodellben fog-
laltak szerint nő, hanem a 
2015-ben bevezetett minő-
sítésnek köszönhetően ma-
gasabb illetménykategóriába 
is kerülhetnek az érintettek. 
A felsőoktatásban dolgozók szá-
mára 2016-ban 10%-os, majd 
2017-ben és 2018-ban további 
5-5%-os bérrendezést valósít 
meg a kormány. 
2015. július 1-jétől átlagosan 
30%-os illetményemelésben ré-
szesültek, 2019-ig pedig évente 
további 5-5%-os, tehát össze-
sen 50%-os átlagos emelésben 
részesülnek. Az állami tisztvi-
selői életpályamodellnek kö-
szönhetően 2016. július 1-jétől 
a járási kormányhivatalokban, 
míg 2017-től a megyei szinten 
dolgozók bérrendezése valósul 
meg, ami összesen 33 400 ezer 
embert érint.
A 2017-es költségvetés a � atalok 
költségvetése is. A kormány cél-
ja az, hogy Magyarország olyan 
hely legyen, ahol a � ataloknak 
kiszámítható és biztonságos 
jövőképe van. A kormányzat 
azt üzeni nekik, hogy Magyar-
ország számít rájuk, hisz a te-
hetségükben, ezért a Nemzeti 

Tehetség Programra 2,8 milli-
árd forintot fordít 2017-ben. 
A tehetséggondozás ügye to-
vábbi egymilliárd forinttal egé-
szül ki évente a fejlesztési forrá-
soknak köszönhetően.
Jövőre is érvényben marad a 
Munkahelyvédelmi Akcióterv, 
amely az elmúlt években hozzá-
járult ahhoz, hogy több százezer 
új munkahely jöjjön létre, és 
amelynek változatlanul az a cél-
ja, hogy belátható időn belül az 
egész országban megvalósuljon 
a teljes foglalkoztatottság.
A kormány a továbbiakban is 
megvédi a nyugdíj értékét, és 
a jövő évi költségvetés ehhez 

minden szükséges forrást bizto-
sítani fog.
A kormány előterjesztése alap-
ján jövőre jelentős többletforrá-
sok állnak majd rendelkezésre 
az egészségügyi és a szociális te-
rületen. „Azt szeretnénk elérni, 
hogy tovább javuljon az ellátás 
színvonala, és az egészségügyi 
dolgozók megbecsülést kapja-
nak mindennapi munkájukhoz” 
– nyilatkozta lapunknak Kucsák 
László, a XVIII. kerület országy-
gyűlési képviselő.
A kormányzat minden eszköz-
zel a magyar társadalom érde-
keit védi, ami a 2017-es költség-
vetésben is tükröződik.

kások építésére vonatkozó áfa 
csökkentése is kedvező hatású: 
ennek mértéke 2017-ben is 5% 
lesz a korábbi 27% helyett. 
2017-ben 15% marad a sze-
mélyi jövedelemadó kulcsa, 
mely az egyik legalacsonyabb 
Európában. 
Más területeken is folytatódik 
az adócsökkentés, hiszen 2017. 
január 1-jétől 27%-ról 5%-ra 
csökken a legfontosabb élelmi-
szerek – a tej, a barom� , a tojás 
– áfája. Mint tudjuk, a sertés-
hús áfája már 2016-ban ilyen 
mértékben csökkent. Szintén 

enyhíti az adóterheket, hogy az 
éttermi szolgáltatásokra és az 
internethozzáférésre vonatkozó 
áfakulcs 18%-ra mérséklődik.

A � atal házasok is kapnak 
adókedvezményt: jelentősen 
csökkenthetik az adóalap-
jukat. Az első házasok adó-
kedvezménye már az idén 
is működik, így 2017-ben 
a � atal házaspárok havonta 
33 335 forinttal csökkenthe-
tik az adóalapjukat, és ezentúl 
a gyermek születése után két 
évig jár még ez a kedvezmény.
Az életpályaprogramok ugyan-
csak folytatódnak jövőre. Ezek 
keretében tovább emelkedik a 
rendvédelmi dolgozók, a fel-
sőoktatásban dolgozók és a pe-

dagógusok � zetése. Érvényben 
marad az állami tisztviselői élet-
pályamodell is.
A pedagógusok � zetése jövőre 

2017-BEN 15% MARAD A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KULCSA, 
MELY AZ EGYIK LEGALACSONYABB EURÓPÁBAN

2017-ben 27%-ról 5%-ra 
csökken a legfontosabb élel-
miszerek – a tej, a barom� , 
a tojás – áfája.

Otthonteremtésre 
211 milliárd forint juthat 
2017-ben, míg a családok 
pénzbeli támogatására 
869,4 milliárd forint, vagyis 
4 százalékkal több, mint 
2016-ban

A családi adókedvezmény 
megmarad, sőt a kétgyerme-
keseknek járó támogatás még 
emelkedik is: 12 500 Ft-ról 
15 000 Ft-ra 2017-ben

Az új lakások építésére vonat-
kozó áfa csökkentése is ked-
vező hatású: ennek mértéke 
2017-ben is 5% lesz a 2016-os 
27% helyett. 

5% 5%869,4

Otthonteremtésre
építésére+ +

27%

+

27%27%
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Bűnmegelőzés 
és áldozatsegítés
sokan emlékeznek alfonzó mai napig 
aktuális mondására: „Na, idefigyelje-
nek, emberek!” szomorú valóság, de 
nem mindig követjük az alfonzói intel-
met. igenis jobban oda kellene figyelni, 
például a bűnmegelőzési tanácsokra. 

A kerületi rendőrkapitányság két munkatár-
sa, Keviczky Csilla hadnagy és Fábián Mónika 
főtörzsőrmester bűnmegelőzési előadásai első-
sorban a szépkorúaknak szóltak, de nyitott ka-
pukkal várták más korosztályok képviselőit is. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mindhárom 
kerületi könyvtára – a Thököly úti nagykönyv-
tár, a Csontváry utcai Havanna könyvtár és a 
Nagykőrösi úti imrei kiskönyvtár – vendégül 
látta a rendezvényt. 

Az idősebb generáció tagjai sajnos ilyen-
olyan, sokszor korfüggő okok miatt nagyobb 
mértékben szenvedő alanyai az igen jól szerve-
zett bűnözői körök támadásainak. Az előadá-
sokon a bűncselekmények széles tárháza került 
terítékre: a trükkös lopások – elsősorban az 
„unokázós” fajta –, az egészségügyi állapotfel-
méréssel egybekötött árubemutatók, a zseblo-
pás, a besurranásos lopás, az úgynevezett nyári 
betörések, a strandi lopás, pontosabban az ezek 
elleni védekezés. Választ kapott a hallgatóság 
arra a kérdésre is, hogy mi mindenre érdemes 
odafigyelni egy többnapos hazai vagy külföldi 
utazás előtt. 

Ezt követően a vendégek interaktív módon 
kérdezhettek, és lehetőség nyílt a saját tapasz-
talatok megosztására, kibeszélésére is. Nem 
könnyű annak eldöntése, hogy kiben és mikor 
bízhatunk, és bizony sok idős ember bizalma 
szenvedett komoly sebeket. Az előadásokon 
az is kiderült, mennyire fontos a talpraesett-
ség vagy a nagy lélekjelenlétet kívánó taktikus 
visszakérdezési technika. Ez utóbbi a telefonos 
próbálkozások alkalmával lehet sikeres.

Közhelynek tetszik, de igaz az a végkövet-
keztetés, miszerint a bűnmegelőzési tanácsok 
százszázalékos betartásával minimálisra csök-
kenthető az áldozattá válás esélye. Az előadások 
végén gyakran tették fel a hallgatók a kérdést: 
vajon miért nincs telt ház? A válasz: hihetetlen 
egyes emberek közönye, pedig az ezeken az al-
kalmakon kapott információk hasznosításával 
nagyrészt kizárhatók a későbbi rossz tapaszta-
latok.  

Ê gönczöl a.

Veszélytelenek 
lettek 
a hulladékok
Nagy mennyiségű és sokféle veszé-
lyes hulladékot vittek a gyűjtőhelyekre 
a kerületben élők a május 28-án meg-
rendezett gyűjtőnapon. a leadott sze-
mét között az elektronikai hulladéktól 
kezdve az autógumikon át a különböző 
háztartási vegyi anyagokig széles ská-
lát ölelt fel az összeszedett hulladék.

A gyűjtőautók a korábbi hasonló akciók során 
megszokott helyszíneken, a Rudawszky téren, 
a Martinovics téren, a Kondor Béla Közösségi 
Háznál és Pestszentimrén, a Hősök terén álltak 
meg. Ez utóbbi gyűjtőhelyen az előző években 
megszokottnál kevesebb műszaki cikket adtak 
le, viszont sorra érkeztek a maradék festékes 
dobozok, a lakkok és egyéb vegyszerek kiürült 
vagy még némi maradékot tartalmazó tégelyei. 

Ezúttal mosógépet és fűnyírót is leadtak, egy 
házaspár pedig ránézésre szép állapotú, modern 
lapos tévét hozott. 

– Sajnos ezeket már csak néhány évi haszná-
latra gyártják, és jobban megéri újat venni, mint 
a rosszat megjavíttatni – hallatszott az átadó és 
az átvevő között hasonló esetben oly sokszor el-
hangzó mondat.

Ê P. a.  

Széles körű 
összefogást 
sürgetnek 
a 2018-as parlamenti választásokig a 
Magyar szocialista pártnak meg kell 
találnia azt a másfél-két millió szava-
zót, akiknek segítségével legyőzhető a 
jelenlegi kormánypárt, a Fidesz–KdNp. 
az Mszp elnöki tisztségére pályázó 
Molnár gyula beszélt erről a Bal18 Köz-
életi Kávézó június 2-i fórumán. 

– A tét még 
nagyobb, mint 
korábban. Az 
embereknek el 
kell dönteniük, 
hogy egy nor-
mális országban 
akarnak-e élni, 
vagy egy „új” 
Mag ya rorsz á-
gon – mondta 
Molnár Gyula. 

A politikus 
szerint a kor-

mányváltáshoz szervezett tartalom és megfe-
lelő személyek kellenek. Ezenkívül széles körű 
együttműködés a civilekkel, a szakszervezetek-
kel és a baloldali értelmiséggel. 

– A gazdaság és a szociális terület rendbetéte-
le mellett vissza kell állítani a közjogi rendszert, 
és meg kell fékezni a szélsőjobboldalt. Az okta-
tás és az egészségügy helyreállítása érdekében 
azonnal cselekedni kell – fogalmazott Molnár 
Gyula, aki azt is hangsúlyozta, hogy Magyaror-
szágnak az Európai Unióban van a helye.

Ê P. a.

A betegápolás 
csapatmunka
továbbra is Brüsszelben kívánja kép-
viselni a Magyar szocialista pártot 
és a magyar baloldal érdekeit Ujhelyi 
istván európai parlamenti képviselő, 
de nem tett le arról sem, hogy a jövő-
ben a hazai közéletben szerepeljen. a 
„fekete ruhás nővérként” megismert 
sándor Mária ápolónő az egészség-
ügyi dolgozók megfelelő érdekvédel-
mét hiányolja.

A Bal18 Közéleti Kávézó május 26-i fóru-
mán Ujhelyi István, arra a kérdésre válaszolva, 
hogy miért nem szerepel a neve az MSZP el-
nökjelöltjei között, úgy fogalmazott, hogy EP-
képviselőként nem akar teljes embert kívánó 
itthoni kötelezettséget vállalni.

A tinédzserkora óta aktív politikai életet élő 
Ujhelyi Istvánt ugyanakkor a párt alelnöki po-
zíciója érdekli. 

– Olyan alelnökként tudom magam elkép-
zelni, aki az unióban a magyar értékeket, az 
MSZP-ben pedig az európaiságot képviseli. Ma 
sok tekintetben kéz a kézben kell járnia a fővá-
rosi és az országos, illetve az EU-s politikának 
és a belpolitikának. Ezek szinte minden terüle-
ten elválaszthatatlanok egymástól.

A szocialista politikus megerősítette azt is, 
hogy Magyarországot a jövőben is az Európai 
Unió tagjaként tudja elképzelni, és nem ért 
egyet azokkal, akik az esetleges kilépésre ját-
szanak. Véleménye szerint harciasan kell állást 
foglalni azok ellen, akik kivezetnék az országot 
az unióból.

A Bal18-ba május 27-én is várták az érdeklő-
dőket. Ezúttal Sándor Mária ápolónő, a „fekete 
ruhás nővér” volt a vendég. Az egészségügyben 
dolgozók helyzetének javításáért küzdő nővér 
elmondta, hogy továbbra is az a célja, hogy mél-
tó munkakörülmények között dolgozhasson a 
kollégáival. 

Sándor Mária szerint a körülmények javítá-
sához mielőbb szükség volna a megfelelő eszkö-
zök beszerzésére, az anyagi feltételek rendbeté-
telére.

– Hiányzik a megfelelő érdekvédelem. Ami 
ezen a téren a pedagógusoknál megvan, az az 
egészségügyben nincs – mondta Sándor Mária, 
aki a tervezett béremelésekről úgy vélekedett, 
hogy a kormány által említett 100 milliárd fo-
rintnak csak a fele fordítható bérfejlesztésre. 

Az ápolónő arra is rámutatott, hogy az egész-
ségügy problémái nemcsak az orvosokat és az 
ápolókat érintik, hanem az úgynevezett háttér-
dolgozókat is – például a portásokat, takarító-
kat, betegszállítókat –, akik évek óta semmiféle 
bérfejlesztést nem kaptak.

– Azt is tisztáznia kellene a kormánynak, 
hogy kiket tekint egészségügyi dolgozóknak, 
kiket érint az ígért bérfejlesztés. A betegellátás 
ugyanis csapatmunka – mondta. 

Ê Puskás a.

Díszítő virágos kertecskék
Második alkalommal borult virágba a lőrinci piac Haladás utcai buszmegálló mö-
götti területe. a „Kerületi apró virágos kertek” elnevezésű rendezvény tavalyi sike-
rén felbuzdulva idén is elkészültek a 100 x 80 centiméteres közterületi virágládákba 
kigondolt fantáziakertek. 

Míg tavaly 14 óvodai és általános iskolai csapat 
vett részt a kerületszépítő versenyen, addig ezúttal 
már 22 kis kreatív csapat ötletei valósultak meg.

A gyerekek szülői és pedagógusi segítséggel 
rendkívül lelkesen és gyorsan építették meg a 
sziklakerteket, a miniarborétumokat, illetve szá-
mos ötletes díszítéssel – cserépkosár, kancsó stb. 
– a különleges kompozíciókat. A végeredmény-
nek csak a kreativitás és a fantázia szabhatott 
határt.

– A csapatok előre leadták a kis kertek terveit 
az önkormányzatnak, amely ezek alapján rendelte 
meg a szükséges növényeket – mondta el Kirrné 
Feicht Ágnes, az önkormányzat környezetvédelmi 
csoportjának vezetője. – Tavaly egészen a fagyo-

kig megmaradtak a kertecskék, és a gondozásu-
kat idén is vállalta a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt.

A kerületiek már az első alkalommal is öröm-
mel fogadták az utcát megszépítő virágkompozí-
ciókat, amit az is jelzett, hogy azok szinte érintet-
lenül maradtak meg a jó idő végéig. A szervezők 
– köztük az ötletgazda Dömötör István alpolgár-
mester – azt remélik, hogy most sem lesz más-
ként. 

És bár a kertépítés verseny is volt, ezúttal va-
lóban elmondható, hogy a részvétel volt a fontos, 
hiszen aki megtekinti a végeredményt, látni fog-
ja, hogy valamennyi kertecske díjat érdemelne.

Ê P. a. 

A sikeresen pályázók a Bókay-kertben vehették 
át a múlt hét folyamán a cserepes virágokat, azaz 
például a büdöskét, pistikét, petúniát és begóniát. 
Szerdán a családi házakban élőkön volt a sor.

– Az önkormányzat összesen négymillió fo-
rint pályázati pénzzel segíti a szebb, virágosabb 
kerületünkért tenni akarókat – tájékoztatott Dö-
mötör István alpolgármester (képünkön). – A kö-
rülöttem látható virágerdőre is van magyarázat, 
összesen 60 ezer darabot osztunk ki péntekig. 

Miután dolgos kezek elültetik a virágokat, el-
indul a verseny. A nyár folyamán egy szakértői 

zsűri kiválasztja a szemnek, szívnek legjobban 
tetsző kertészmunkákat, sorrendbe állítja azokat, 
majd az őszi időszakban eredményt hirdet. Közel 
1300 pályázat érkezett, így méltán lehetnek majd 
büszkék a munkájukra a leendő nyertesek, helye-
zettek. 

Sorra érkeztek a virágot szeretők. Megteltek a 
gépkocsik és a kerékpárok csomagtartói, a baba-
kocsik alsó tárolói, sőt az izmosok gyalog indul-
tak hazafelé az illatozó „pályázati nyeremények-
kel”.     

Ê g. a.

A szebb, virágosabb kerületért
„aki a virágot szereti…” – az vett részt az önkormányzat szebb, virágosabb kerüle-
tünkért című pályázatán. Hosszú évek „illatos” hagyománya a környezetünk felvirá-
goztatására kiírt pályázat, amelyet öt kategóriában hirdetnek meg: erkély, családi 
ház, intézmény- valamint lakótelepi előkert és utcaszakasz.
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5KözéletTrianonra emlékeztek a Fadrusz-feszületnél

Koszorúk 
a hősökért
a magyar hősökre emlékeztek 
idén is május utolsó vasárnapján a 
pestszentimrei Hősök terén álló első 
világháborús emlékoszlopnál. ezen a 
napon az egész ország azon katonák 
és civilek emléke előtt rója le kegyele-
tét, akik az életüket áldozták Magyar-
országért.

Az elesett hősök emlékezetét már az első vi-
lágháború alatt, 1917-ben törvénybe iktatta a 
magyar kormány. A pestszentimrei Hősök te-
rén lévő emlékoszlop felállítása is része volt a 
települések emlékmű-állítási programjának, de 
az elkészítéséhez szükséges pénz csak 1943-ra 
gyűlt össze. Ezért az országban egyedülálló mó-
don a márványtáblára az első világháborúban 
elesett pestszentimrei katonák neve mellé már 
felkerült a Don-kanyarban hősi halált halt hon-
védek neve is. Az oszlopon lévő nevek tulajdo-
nosai idegen országban, tömegsírokban nyug-
szanak, emléküket egyedül ez a kegyhely őrzi.

A május 29-i megemlékezésen a XVIII. ke-
rületi önkormányzat koszorúját Lévai István 
Zoltán alpolgármester helyezte el. A Dr. Széky 
Endre Pestszentimre Történeti Társaság nevé-
ben Pándy Tamás elnök és Mayer Lajos elnökhe-
lyettes (képünkön), a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat részéről Csabafi Róbert alelnök, 
a Vasvári Pál Polgári Egyesület nevében Tóth 
Kálmán elnök koszorúzott. Közös koszorúval 
emlékeztek a hősökre a pestszentimrei óvodák 
képviselői.

Ê P. a. 

Jutalom az 
egészségügyi 
dolgozóknak
az önkormányzat az anyagi lehető-
ségeihez mérten évről évre igyekszik 
különféle jutalmakkal is elismerni az 
egészségügyi dolgozók munkáját. ez 
idén sem történik másképp. 

Egy ilyen jutalmazás apropóján látogatott el a 
Zsebők Zoltán Szakrendelőbe Ughy Attila pol-
gármester és Dömötör István alpolgármester 
május 30-án: a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Kft. munkatársai vásárlási utalványokat kaptak 
az önkormányzattól.

– Egy rendelőbe egészségesen érkezni öröm, 
de öröm az is, hogy ismét egy olyan évben va-
gyunk, amikor az önkormányzat költségveté-
se lehetővé teszi, hogy az intézmény dolgozói 
cafeterián felüli juttatásban részesüljenek. Egy 
évben egyszer ez a jutalom utalvány formájában 
adható. Ez az önkormányzatnak is kedvezőbb, 
mert így nagyobb összeget tudunk adni – mond-
ta a megjelenteknek Ughy Attila. – Ugyanakkor 
remélem, hogy nem utoljára találkoztunk ju-
talmazás kapcsán, és hogy legközelebb már a 
bankszámlákon megjelenő pénzösszegben jele-
nik meg a pluszjuttatás. 

Dömötör István is megköszönte a szakrende-
lőben dolgozók áldozatos munkáját, és kiemelte, 
hogy a XVIII. kerületi járóbeteg-ellátás jó híre 
annyira elterjedt, hogy már a szomszédos tele-
pülésekről is rendszeresen érkeznek betegek.

– Eljönnek, mert tudják, hogy itt megfelelő, 
magas színvonalú ellátásban részesülnek – fo-
galmazott az alpolgármester.  

Az egészségügyi szolgáltató ügyvezető igaz-
gatója, dr. Szebényi Attila hozzátette, hogy az 
önkormányzattól ebben az évben érkező, min-
den eddiginél magasabb összegű támogatás ré-
vén továbbra is az átlagosnál jobb körülmények 
között tudnak dolgozni. 

Ê P. a.

BKK: előnyös 
változások
Ughy attila polgármester két javaslatát 
is elfogadta a BKK: módosítják a 95-
ös busz végállomását, és könnyebben 
lesz elérhető a jahn Ferenc dél-pesti 
Kórház és rendelőintézet.

Az első probléma, amelyet Ughy Attila lakossági 
észrevételek alapján jelzett a Budapesti Közle-
kedési Központnak (BKK), az volt, hogy amíg a 
95-ös busz a Felsőcsatári közi végállomáson vá-
rakozik, torlódás keletkezik az autófogalomban. 
A BKK döntése szerint júliustól itt csak megáll 
az autóbusz, a végállomást az Új köztemetőnél 
alakítják ki, ahol buszöbölben várakozhat a já-
rat.

Ugyancsak kérvényezte a polgármester, 
hogy többféle módon érhessék el a kerületiek 
a Dél-pesti kórházat. Dabóczi Kálmán BKK-
vezérigazgató válasza szerint bővíteni szándé-
koznak a területet érintő közlekedési hálózatot. 
Az ötleteket az év második felében társadalmi 
vitára bocsátják, és a változtatást novemberben 
tervezik.

A hálózatfejlesztés abban is segít majd, hogy 
az M3-as metró felújítása alatt a kerületi utasok 
számára ne legyen jóval nehézkesebb a közös-
ségi közlekedés. Ez azért is örvendetes, mert 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere a 
MÁV-csoporttal is tárgyalást kezdeményezett 
a metrófelújítás alatt várható esetleges közle-
kedési gondok megelőzéséről. A hálózatbővítés 
megelőzheti e problémák kialakulását.

Ê városkép

Sokan vettek 
részt a szűrésen
egyre népszerűbbek a Xviii. kerület-
ben az ingyenes szűrővizsgálati napok. 
a május 28-i délelőttön mintegy 130-an 
keresték fel a zsebők zoltán szakren-
delőt, hogy részt vegyenek bőrgyógy-
ászati, onkológiai, urológiai, laborató-
riumi vagy hasi ultrahang vizsgálaton, 
illetve hogy éljenek a kardiológiai ál-
lapotfelmérés és a méhnyakrákszűrés 
lehetőségével.

– Több mint 200 vizsgálatot végeztek el a szak-
rendelőben a kollégák, ezért úgy gondolom, 
hogy sikeres volt a szűrőnap. Mind a pácien-
sek, mind a vizsgálatok száma azt mutatja, 
hogy érdemes félévente két hasonló vizsgála-
ti napot tartani – mondta dr. Szebényi Attila, 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyveze-
tő igazgatója. 

Rendszeres a szakrendelőben a daganatos 
megbetegedések ingyenes szűrése, az ősszel még 
két alkalommal lesz hasonló egészségnap. Érde-
mes ezeket igénybe venni, mert a minél koráb-
ban, a még tünet- és panaszmentes időszakban 
felismert betegség eredményesebben kezelhető. 
A rákbetegségek kialakulásának a dohányzás az 
egyik fő oka. Szebényi Attila erre az idei első, 
áprilisi szűrőnapon is felhívta a figyelmet.

– A dohányzás az immunrendszerre gya-
korolt káros hatása miatt nemcsak tüdőrákot 
okozhat, hanem az összes daganattípus kiala-
kulásához vezethet, beleértve a nőgyógyászati, 
a gyomor- és bélrendszeri daganatokat.

Ê P. a. 

Összetartozásunk napja
az országgyűlés a trianoni békediktátumra, Magyarország megcsonkítására emlé-
kezve június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította 2010-ben. ebből az 
alkalomból a Hargita téren a Fadrusz-feszületnél koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartott június 3-án az önkormányzat. 

A versailles-i Nagy-Trianon-palotában 1920. jú-
nius 4-én aláírt békeszerződés értelmében Ma-
gyarország területének mintegy kétharmadát, 
népességének közel 60 százalékát veszítette el. Az 
ország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 
ezer négyzetkilométerre zsugorodott, lakossága 
(a nemzetiségekkel együtt) 18,2 millióról 7,6 mil-
lióra apadt, és több mint 3 millió magyar került a 
határon túli területekre. 

A nemzeti összetartozás napján az önkor-
mányzat a Hargita téri Fadrusz-keresztnél tartott 
koszorúzással egybekötött megemlékezést. 

Ünnepi beszédet Péntek László mondott. A 
kalotaszegi testvérváros, Körösfő alpolgármeste-
re, a Rákóczi Kultúregylet elnöke a Vasvári-nap 
alkalmából tartózkodott a kerületünkben.

– A trianoni békediktátumot a magyar la-
kosság  nagy lelki traumaként élte meg, mert 
nevével ellentétben nem a békét, hanem gyűlö-
letet, elkeseredést, a lelkekben forrongó dacot és 
lázongó ellenszenvet keltett  ez a történelemben 
példátlan önkényes, dölyfös határozat  – fogal-

mazott Péntek László. – A Magyarországot szét-
marcangoló szomszéd államok, amelyek jogtalan 
jutalmat kaptak, ahelyett hogy betartották volna 
eme igazságtalan békeszerződés azon fejezete-
it, amelyek biztosították az elszakadt nemzet-
részeken élő magyarok jogait, azóta is mindent 
megtesznek a magyar ajkú lakosság teljes asszi-
milálására, illetve jogaikat lábbal tiporva pró-
bálják őket rávenni szülőföldjük elhagyására. 
A szónok hangsúlyozta, hogy a szétszakadt ma-
gyarságnak egy lehetséges útja van a megma-
radáshoz: az összefogás erősítése, a kölcsönös 
segítség – bármely részén éljünk is a bolygónak.  
Péntek László beszédét követően Ughy Attila 
polgármester, Galgóczy Zoltán alpolgármester és 
dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző (képünkön) 
az önkormányzat nevében megkoszorúzta az 
emlékművet, majd Kucsák László országgyűlési 
képviselő, a pártok, a civil szervezetek képviselői, 
intézményvezetők és lakosok helyezték el az em-
lékezés virágait.

Ê Fülep e.

A rendezvény moderátora, Császár Bíró Lil-
la köszöntötte a vendégeket, dr. Molnár Ildikó 
címzetes főjegyző asszonyt, Lévai István Zoltán 
alpolgármestert és az elismerésben részesülő pe-
dagógusokat, akiknek külön kifejezte nagyrabe-
csülését.

Lévai István Zoltán a köszöntőjében többek 
között az „aranycsináló” alkimisták szenvedélyes 
munkájával állította párhuzamba a jubileumi 
diplomások tevékenységét. Jakob Böhme német 
filozófus írásából idézett: „A valódi alkímia az 
emberben kezdődik, az anyagban folytatódik, és 
az emberben fejeződik be.” Folytatva a gondolat-
sort, hozzátette: 

– Az eljárás során használt elemek és művele-
tek jelképesek, a folyamat végső értelme pedig az 
anyag, a „prima materia” átszellemítése, a világ 
és az ember tökéletesítése, arannyá változtatása.

Ezután következett a diplomák átadása.

Aranydiplomát (50 év) vehetett át Rusznyák 
Róbertné, Juhász Imréné, Ledl László és Kovács 
Józsefné. 

Gyémántdiplomások (60 év): dr. Lővei 
Ferencné, Bucsu Erzsébet, Véghelyi József, Apatini 
Péter, a nemrég elhunyt Gyetvai Vilmosné, Ba-
logh Józsefné, Bódis Zoltánné, Harich Frigyesné, 
Hummel Pálné, Várkonyi Józsefné, Dormány 
Ferencné, Komár Istvánné, Blaskó Sándorné, 
Brunner Lászlóné és Fal Ferencné. 

Vasdiplomások (65 év): dr. Józsa Tiborné, 
Nagy Gáborné. 

A 70 évvel ezelőtt végzett Horváth Lajosné 
(képünkön) vastaps kíséretében vehette át rubin-
diplomáját Lévai István Zoltántól.

A színes műsorban a Szivárvány óvoda apró-
ságai mellett Kelemen Szilvia és a Kolibri tánc-
együttes működött közre. 

Ê g. a.  

Jubileumi diplomaosztás
Hálás feladatának tett eleget a jubileumi diplomák átadásával június 7-én az önkor-
mányzat a Kondor Béla Közösségi Házban. gondoljunk csak bele: 50, 60, 65, sőt 70 
éve diplomázott nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek.
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. május 12-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 4 tartózkodással alkotta meg 
8/2016. (V. 18.) önkormányza-
ti rendeletét az önkormányzat 
2015. évi zárszámadásáról.
A testület 12 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és 4 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló ren-
delet módosítása során gondos-
kodjon a maradvány előirány-
zatosításáról.
p 2. A testület 12 igen szava-
zattal, 6 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással hozta meg 
9/2016. (V. 18.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 5/2016. (III. 
1.) rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy a 91/2016. (II. 25.) 
sz. határozatának első mon-
datát az alábbiak szerint mó-
dosítja: „Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rendelet 4. 
mellékletének Humán céltar-
talékok, Ingyenes buszhaszná-
lat biztosítása soron szereplő 
pénzösszeget az önkormányzat 
a köznevelési intézmények, ci-
vil szervezetek, egyházi szer-
vezetek, sportszervezetek, 
valamint egyéb szervezetek, in-
tézmények részére oly módon 
biztosítja a 2016. évben, hogy 
a jogszabályok, valamint Bu-
dapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának és Polgár-
mesteri Hivatalának beszerzési 
szabályzata előírásainak meg-
felelően előzetes ajánlatkérési 
kötelezettséggel járó pályázta-
tási eljárást folytat le.”
A határozat egyéb rendelkezé-
sei változatlanul hatályban ma-
radnak.
p 3. A testület 17 igen szava-
zattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással alkotta meg a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szó-
ló 10/2016. (V. 23.) sz. önkor-
mányzati rendeletét a 42/2011. 
(XII. 20.) rendelet módosításá-
ról.
p 4. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
hozta meg 11/2016. (V. 23.) sz. 
rendeletét a helyi önkormány-
zati jelképek és a település neve 
használatának rendjéről szóló 
36/1995. (XI. 23.) rendelet mó-
dosításáról.
p 5. A testület 19 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással 
megalkotta 12/2016. (V. 23.) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól szóló 4/2014. (III. 14.) 
számú rendelet módosításáról.
p 6. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egybehangzóan hoz-
ta meg a változtatási tilalom el-
rendeléséről szóló 13/2016. (V. 
23.) önkormányzati rendeletét.
A testület 21 igen szavazattal 
egyöntetűen felkérte a polgár-
mestert, hogy a rendeletterve-
zetben szereplő területre vonat-
kozóan készíttessen felmérést, 
ami kitér a területen megépülő 
új lakóépületek számára és a 
várhatóan oda költöző lakosság 
létszámára. Továbbá hogy a fel-
mérés eredményei alapján tegyen 
javaslatot a területen található 
önkormányzati intézmények 
szükséges kapacitásbővítésére.
p 7. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta 14/2016. (V. 13.) 
sz. rendeletét az üzletek éjsza-
kai nyitvatartási rendjéről és 
a kártyatermek, valamint a 
játékkaszinók működési rend-
jéről szóló 9/2013. (IV. 4.) ön-
kormányzati rendelet módosí-
tásáról.

hatáRozatok
p 8. A képviselő-testület tulaj-
donosi jogkörében eljárva 13 
igen szavazattal és 7 tartózko-
dással elfogadta a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
2016. évi üzleti tervét az előter-
jesztés mellékletét képező tarta-
lommal.
p 9. A testület tulajdonosi jog-
körében eljárva 11 igen sza-
vazattal, 7 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással fogadta el a 
Városgazda Zrt. 2015. évi be-
számolóját, amelyben a 2015. 
december 31-i fordulónapra el-
készített mérlegnek az eszközök 
és a források egyező végösszege 
2.389.354 E Ft, az adózott ered-
mény 394 E Ft, valamint az éves 
beszámolóhoz tartozó üzleti je-
lentést. A képviselők felkérték a 
társaság vezérigazgatóját a szük-
séges intézkedésekre a beszámo-
ló letétbehelyezése és közzététele 
végett. 
A testület 11 igen szavazattal, 7 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással elfogadta a Városgazda 
Zrt. által közszolgáltatási tevé-
kenység ellátásának ellentéte-
lezéseként 2015. évben kapott 
kompenzáció felhasználásáról 
szóló beszámolót, amelyben a 
társaság jogos kompenzációigé-
nye 2.045.824 E Ft, a tényleges 
kompenzáció összege 2.045.824 
E Ft az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal.
p 10. A képviselő-testület ala-
pítói jogkörében eljárva 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
3 tartózkodással döntött arról, 
hogy a Sport és Ifjúsági Szálló 
Nonprofit Kft. „v.a”. végelszá-
molóját, Péntek Tamást tisztsé-
géből 2016. május 12-i hatállyal 
visszahívja.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal, 4 el-
lenszavazattal és 3 tartózkodás-
sal úgy határozott, hogy a Sport 
és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. 
„v.a.” végelszámolójává dr. Maitz 
Lászlót választja 2016. május 12-
től határozatlan időtartamra. A 
végelszámoló a társaságot önálló 
cégjegyzési joggal képviseli, és a 
feladat ellátásáért havi 60 ezer 
forint megbízási díjra jogosult.
A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert a végelszámoló 
visszahívásával és az új végel-
számoló megválasztásával kap-
csolatos döntések cégbírósági 
bejelentéséhez szükséges intéz-
kedésekre.  
p 11. A testület 20 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat elkészítteti az Alacskai 
út–Aratás utca–Kerékvágás 
út–Boronás utca által határolt 
területre vonatkozó szabályo-
zási tervet. Egyúttal felkérte a 
polgármestert, hogy indítsa meg 
a 314/2012. (XI. 8.) Kormány-
rendelet 36. §-a szerinti teljes el-
járást, és tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.
p 12. A képviselő-testület, fi-
gyelembe véve a testületi, ügy-
rendi és koordinációs bizottság 
javaslatát, 21 igen szavazattal 
egyhangúlag egyetértett az ön-
kormányzattal együttműködési 
megállapodással rendelkező ci-
vil szervezeteknek az előterjesz-
tés 1. sz. mellékletében szereplő 
támogatásával, és a támogatásuk 
céljára elfogadott összeget az 1. 
sz. melléklete szerint osztja fel.
A testület, figyelembe véve a tes-
tületi, ügyrendi és koordinációs 
bizottság javaslatát, 21 igen sza-
vazattal egybehangzóan egyet-
értett a civil alap terhére kiírt 
pályázat keretében pályázó ala-
pítványoknak az előterjesztés 2. 
sz. mellékletében szereplő támo-
gatásával, és a támogatásuk cél-
jára rendelkezésre álló pályázati 
forrást a 2. sz. melléklet szerint 
osztja fel. 
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyöntetűen felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 

az előterjesztés 1. és 2. sz. mel-
lékletében szereplő civil szer-
vezetekkel kötendő támogatá-
si szerződésekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételére és a 
szerződések aláírására.
p 13. A testület 21 igen szava-
zattal egyhangúlag egyetértett 
Minyóczki Árpád rendőr alezre-
desnek a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetőjévé 
való kinevezésével.
p 14. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatnak 4.990.000 forin-
tot adományoz egy új Suzuki 
Vitara 1.6 GL+ 4WD típusú sze-
mélygépjármű beszerzésére. A 
gépkocsi azzal a feltétellel kerül 
az őrszolgálat tulajdonába, hogy 
azt kizárólag a mezei őrszolgá-

lati feladatok ellátására használ-
hatják. A tulajdonos a járművet 
a beszerzéstől számított öt évig 
csak az önkormányzat engedé-
lyével idegenítheti el. A képvi-
selők felkérték a polgármestert, 
hogy az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében gondoskodjon 
az adományozáshoz szükséges 
fedezetről, és felhatalmazta őt a 
szerződés aláírására.
p 15. A testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan úgy ha-
tározott, hogy az önkormányzat 
4.377.500 forintot adományoz a 
Heim Pál Gyermekkórháznak 
egy új Suzuki Vitara 1.6 GL+ 
típusú személygépjármű beszer-
zésére. A gépkocsi azzal a felté-
tellel kerül a kórház tulajdoná-
ba, hogy azt kizárólag a kijáró 
gyermekorvosi ügyelet ellátásá-
ra használhatják. A tulajdonos 
a járművet a beszerzéstől számí-
tott öt évig csak az önkormány-
zat engedélyével idegenítheti el.  
A képviselők felkérték a polgár-
mestert, hogy az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében gon-
doskodjon az adományozáshoz 
szükséges fedezetről, és felhatal-
mazta őt a szerződés aláírására.
p 16. A képviselő-testület tu-
lajdonosi jogkörében eljárva 20 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. soron következő taggyű-
lésén az önkormányzat megha-
talmazottjaként járjon el.
A testület 20 igen szavazattal és 
1 tartózkodással felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az egész-
ségügyi szolgáltató soron követ-
kező taggyűlésén szavazatával 
támogassa a kft. 2015. évi beszá-
molójának (584.792 E Ft végösz-
szeggel és 27.854  E Ft – nyereség 
– mérleg szerinti eredménnyel), 
független könyvvizsgálói jelen-
tésének, közhasznúsági jelen-
tésének, üzleti jelentésének az 
elfogadását.
p 17. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a pestszentlő-
rinci és pestszentimrei polgárok 
kiváló minőségű élelmiszerek-
kel való ellátása és a magyar ter-
mékek kiskereskedelemének tá-
mogatása érdekében megköti az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében 
szereplő együttműködési meg-
állapodást a Meggy Kert-TÉSZ 
Zöldség- és Gyümölcstermelői 

Értékesítő Szövetkezettel. A tes-
tület 20 igen szavazattal egybe-
hangzóan határozott arról, hogy 
az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) sz. önkormány-
zati rendelet 34. § (3) és 35. § (4) 
bekezdése alapján meghívásos, 
egyszerűsített zártkörű pályá-
zatot ír ki a 1181 Baross utca 
4. (hrsz. 150833) alatti, 45 m2 

nagyságú üzlethelyiség 15 év + 
opcionális 5 éves hasznosításá-
ra, az alábbi feltételek szerint:
a) Hasznosítás esetén az ajánlat-
tevőnek bruttó 35.750 forint/hó 
minimális árat kell megajánla-
nia ajánlata érvényességéhez.
b) A pályázat beadási határideje: 
2016. június 30.
c) A pályázónak a helyiséget 
előzetes egyeztetés alapján sa-

ját költségén fel kell újítania. 
A felújítás értékének legfeljebb 
50 százalékát lehet beszámíta-
ni  a bérleti díjba. A beszámítás 
mértéke nem haladhatja meg a 
havonta esedékes bérleti díj 50 
százalékát. 
d) A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy az ingatlanon végzett 
bármely felújítási, beruházási, 
átalakítási, bővítési munkálat 
nem eredményezi a pályázó 
ingatlannyilvántartáson kívüli 
tulajdonszerzését.
e) A pályázó vállalja a nemzeti 
vagyonról szóló CXCVI. tör-
vény rendelkezéseinek megfelelő 
kötelezettségek teljesítését.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert az eljárás lebonyolí-
tására, és ha az ajánlati ár eléri 
a kiíró által meghatározott mi-
nimális árat, felkéri a Projekt18 
Kft-t a szerződés előkészítésére 
és aláírására.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az alábbi pályázó meghí-
vására tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket: Meggy Kert-TÉSZ 
Zöldség- és Gyümölcstermelői 
Értékesítő Szövetkezet, 4734 
Szamosújlak, Külterület 045. 
hrsz.
p 18. A testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan úgy ha-
tározott, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 9. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján az 
önkormányzat nem vállalja a 
Baross utca 40–42. alatti (hrsz. 
150447) társasházban az épü-
let tetőfelújítási munkálatainak 
megfizetése céljából az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok 
közös költségének előre történő 
megfizetését. A testület azt ja-
vasolja, hogy a közös képviselő 
a célbefizetés alternatívájaként 
kérjen be hitelajánlatokat, ame-
lyekről rendkívüli közgyűlésen 
a tulajdonosi közösség dönt-
sön, és a felújítással kapcsolatos 
költségeket a tulajdonostársak 
a tulajdoni hányaduk arányá-
ban fizessék meg. A képviselők 
egyúttal felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
p 19. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással döntött arról, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-

nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) önkormányza-
ti rendelet 30. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján elfogadja az ön-
kormányzat és a Projektl8 Kft. 
közötti haszonbérleti szerződés 
módosítását, amely szerint a 
szerződés 1. sz. melléklete he-
lyébe az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete kerül, a haszonbérleti 
díj mértéke pedig 2016. június 
1-jétől évi 121.856.100 forintra 
változik. A képviselő-testület 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert, hogy a szerződés módosí-
tásához tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, és felhatalmazta 
őt annak aláírására.
p 20. A testület 14 igen szava-
zattal, 2 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással úgy határozott, 
hogy kijelöli termelői piac, igény 
esetén heti vásár létesítésére az 
önkormányzat tulajdonában 
álló, 140661 hrsz-ú, természet-
ben a Nemes utca 22. alatt elhe-
lyezkedő ingatlant. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
p 21. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat a KEHOP-5.2.9. „Pá-
lyázatos épületenergetikai fel-
hívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai 
számára” című felhívásra „Bu-
dapest XVIII. kerületi Bókay 
és Dohnányi iskola, valamint a 
Micimackó
Bölcsőde épületeinek energeti-
kai felújítása” címmel pályázatot 
nyújt be. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkoza-
tokat, továbbá gondoskodjon a 
pályázathoz szükséges kiadások 
betervezéséről a megvalósítás 
évének költségvetésébe. 
A testület 21 igen szavazattal 
egyöntetűen határozott arról, 
hogy további donorépületeket 
jelöl ki a New Trend projektbe. 
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert ezen 
épületek kijelölésére, valamint 
arra, hogy tegye meg a szüksé-
ges intézkedéseket, és gondos-
kodjon a pályázathoz szükséges 
kiadások betervezéséről a min-
denkor hatályos költségvetés 
terhére.
p 22. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
a VEKOP-6.1.1.-15 „Kisgyerme-
ket nevelő szülők munkavállalá-
si aktivitásának növelése” című 
felhívásra „Gyöngyszem Óvoda 
fejlesztése” címmel pályázatot 
nyújt be. 
A testület 21 igen szavazattal 
egyhangúlag határozott ar-
ról, hogy az önkormányzat a 
VEKOP-6.1.1.-15 „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése” című 
felhívásra „Csiga-biga Bölcsőde 
fejlesztése” címmel pályázatot 
nyújt be. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket és nyilatkozatokat, 
valamint gondoskodjon a pá-
lyázatokhoz szükséges kiadások 
beterveztetéséről a megvalósítás 
évének költségvetésébe.
p 23. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat benyújtja „A Fáy utca 
és környékének integrált szociá-
lis célú rehabilitációja” című pá-
lyázatot. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, nyilatkozatokat, 
valamint gondoskodjon a pá-
lyázathoz szükséges kiadások 
beterveztetéséről a megvalósítás 
évének költségvetésébe.
p 24. A testület 21 igen szavazat-
tal egyöntetűen úgy határozott, 
hogy támogatja a Fővárosi Ön-
kormányzat által benyújtandó 
„Délkelet-pesti kerékpárút léte-
sítése Budapesten” című pályá-
zatot, továbbá úgy döntött, hogy 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata konzorciumi 
partnerként részt vesz a pályá-
zaton. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert, 
hogy tegye meg az ehhez szük-
séges intézkedéseket.
p 25. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egybehangzó-
an úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel kötött együttmű-
ködési megállapodásokat az 
alábbi műfüves pályák tekinte-
tében akként módosítja, hogy a 
pályákat körülvevő palánkokon 
fennmaradó üres plakáthelye-
ket a jövőben az önkormányzat 
hasznosíthassa.
Pályák: Gyöngyvirág utca 39–
41.: 14 x 24, Kisfaludy utca 101.: 
12 x 24, Kondor Béla sétány 7.: 
12 x 24, Lakatos út 30.: 20 x 40, 
Nagykőrösi út 57.: 20 x 40, Ne-
mes utca 58.: 20 x 40, Táncsics 
Mihály utca 53.: 20 x 40, Thö-
köly út: 40 x 60; Thököly út: 111 
x 72, Vörösmarty utca 64.: 20 x 
40, Üllői út 456.: 20 x 40 méter.
A testület 21 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazta a 
polgármestert a Magyar Lab-
darúgó Szövetséggel kötött 
együttműködési szerződések-
kel kapcsolatos intézkedésekre, 
nyilatkozatokra  és döntéshoza-
talra, ideértve az ezekkel kap-
csolatos szerződésmódosítások 
aláírását. 
p 26. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyöntetűen 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat az alábbi összegekkel 
támogatja a nyári életmódtá-
bor szervezésére alapítványok 
által benyújtott pályázatokat: 
Bébidok Egészségügyi Alapít-
vány 500 ezer forint, Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány 500 
ezer forint, 
Életjel Alapítvány 450 ezer fo-
rint. (Összesen 1.450.000 fo-
rint.) A képviselők felkérték 
a polgármestert a támogatási 
szerződések elkészítésére, alá-
írására és a szükséges intézke-
désekre.  
p 27. A testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan úgy ha-
tározott, hogy az önkormány-
zat felmondja a Medigál Bt-vel 
háziorvosi feladatok ellátására 
2012. december 21-én kötött 
megbízási szerződést az abban 
meghatározott hat hónapos 
felmondási idővel. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.   
p 28. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a 2015. évi gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló értékelést.
p 29. A testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy az önkormányzat által 
szervezett nyári napközis tá-
borokban az alaprajban térítés-
mentesen biztosítja a szünidei 
étkeztetésre jogosult gyerme-
keknek a napi háromszori étke-
zést és a táborhasználatot.
A testület 21 igen szavazattal 
egyetértésben határozott arról, 
hogy az önkormányzat által 
szervezett nyári napközis tá-
borokban a kerületi lakcímmel 
rendelkező gyermekeknek az 
alaprajban a táborhasználatot 
napi 100 Ft/fő díjért, az étkez-
tetést a mindenkor hatályos 
személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról 
és a fizetendő térítési díjakról 
szóló önkormányzati rendelet-
ben foglaltaknak megfelelően 
biztosítja.
A testület 21 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy döntött, 
hogy az önkormányzat által 
szervezett nyári napközis tá-
borokban a kerületi lakcímmel 
nem rendelkező gyermekeknek 
az alaprajban a táborhaszná-
latot napi 300 Ft/fő díjért, az 
étkezést pedig az étkeztetést 
biztosító szállítóval kötött szer-
ződésben foglalt szállítói áron 
biztosítja.

(Folytatás a következő számban)

TÁMOGATJÁK AZ ÚJ RENDŐRKAPITÁNyT 
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80 éve város 
Pestszentlőrinc
a közvélekedés szerint a születés-
nap egy intim ünnep. az ünneplő ven-
dégsereg nagyrészt családtagokból 
és jó barátokból áll össze. Nem volt 
ez másképp május 24-én sem, a régi 
városháza házasságkötő termében. 
pestszentlőrinc nagy családjának tag-
jai, barátai együtt ünnepelték a tomory 
lajos pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény szervezésében a kerek év-
fordulót. 

A Jubileumi helytörténeti előadások című szü-
letésnapi rendezvény Nagy Csaba zongoramű-
vész játékával indult. Ughy Attila polgármester 
a születésnapi köszöntőjét néhány közös gon-
dolkodásra sarkalló kérdéssel kezdte: Mi is az 
a város, és mi mindenre lehet szüksége a jó 
működéshez? Elég-e a kő, a beton és az üveg a 
városépítéshez? Ez utóbbira határozott nem volt 
a válasza, majd így folytatta: 

– A test és a lélek jogos igénye a piac, a ke-
reskedelem, a szakrális élet és a védelem kiala-
kítása, ezek hiányában nem érdemes városról 
beszélni. A művész, a mérnök és az építész kö-
zös minőségi munkája formálja élhető várossá 
a lakhelyünket.  

A helytörténészek sorában Grünvald Mária 
regénybe illő módon mesélt Pestszentlőrinc vá-
rossá válásának folyamatáról, Téglás Tivadar 
pedig az első esztendő krónikájával ismertette 
meg a hallgatóságot. Téglás-Hajós Éva Nők a 
városban című előadása nem csak a hölgyek 
szívét dobogtatta meg. 

Heilauf Zsuzsanna, a Tomory gyűjtemény 
vezetője, aki egyben a születésnapi rendezvény 
szervezői és házigazdai szerepét is betöltötte, 
Zsebők Zoltánnak egy 1937-ben a Pestszent-
lőrinci Hírlapban megjelent írása köré fonta 
előadásának témáját. Már az írás címe is so-
kat mondó: Mi kell előbb, a gimnázium vagy a 
közegészségügyi intézmények? Ez a dilemma a 
mai napig érvényes. 

És ha már a közös gondolkodásnál tartunk, 
ideillőnek tetszik egy néző véleménye: 

– A színes, élvezetes előadások során úgy 
éreztem, mintha részese lettem volna az elmúlt 
nyolcvan évnek. Akik hasonló élmény része-
seivé szeretnének válni, amit őszintén ajánlok, 
azok jöjjenek el a következő kerek évfordulós 
születésnapi ünnepségre.

Ê g. a.

A vonal örök 
Múlt és jelen címmel nyílt meg tajta 
péter grafikus kiállítása május 25-én a 
pestszentimrei Közösségi Ház galériá-
jában. 

Egy alkalommal Tajta Péternek azt mondta a 
súlyosan beteg felesége: „Neked könnyű, mert a 
grafikai munkáidat örökül hagyod majd az utó-
korra, de én mit hagyok hátra?” Ekkor fogadal-
mat tett Péter, hogy megrajzolja őt… 

A rajzok által időutazást tett, ugyanis ceru-
zarajzokat készített a felesége kisded-, gyermek-, 
kamasz- és fiatal felnőtt korának, valamint az 
együtt töltött több mint három évtizednek a 
fontosabb pillanatait megörökítő fényképekről. 
Nem csupán az adott fotót jelenítette meg grafi-
kai formában, hanem különböző kompozíciókat 
készített úgy, hogy egy másik fényképen látható 
családtagot, illetve családtagokat is a felesége 
mellé rajzolta. 

Több mint kétszáz kép született ily módon, 
amelyekből ezúttal 48 grafikát hozott el a kiál-
lításra Tajta Péter, aki nem hivatásos művész, 
de olyan profin rajzol, hogy a neve mellé mél-
tán írhatjuk oda a grafikus titulust. Már kisdi-
ákkorában nagyon szeretett rajzolni, de az élet 
másfelé sodorta. Gimnáziumi tanulmányai be-
fejezése után több szakmában szerzett jártassá-
got, mindegyiknek köze volt a kézügyességhez. 
Amikor nyugdíjba ment, családja biztatására 
kezdett el intenzíven foglalkozni a grafikával. 
Aztán jött az ígéret a feleségének… 

Azóta is mindennap rajzol. A képeit grafitce-
ruzával készíti, radírt egyáltalán nem használ, a 
papírra rajzolt vonal örök, örök ugyanúgy, mint 
az a mérhetetlenül nagy szeretet, ami a szívében 
van párja iránt, aki hat éve ment el örökre. 

A június 19-ig megtekinthető kiállítást Fejér 
Julianna, a Pestszentimrei Közösségi Ház prog-
ramszervezője nyitotta meg. 

Ê F. e.

Ifjúsági zenei 
fesztivál
Műfajok kavalkádja, tiszta dallamok, 
szemnek tetsző megjelenés jellemezte 
a Karinthy Frigyes gimnázium aulájá-
ban május 20-án megrendezett kerüle-
ti ifjúsági zenei fesztivált.

Nem kell csodálkozni: zeneszerető iskolákkal, 
fiatalokkal és nem utolsósorban az őket magas 
színvonalon oktató zenepedagógusokkal köny-
nyű hagyományt teremteni. Olyat még nem 
látott a világ, hogy egy közel húsz éve rendsze-
resen megtartott zenei fesztivál csak úgy ma-
gától megszületik, majd évente sikerrel meg-
ugorja az önmaga által állított magas szakmai 
szintet. Valaki ezt megálmodta, megszervezte, 
és évente „levezényli”. Büszke keresztapához 
illően Bánki Gábor, a Szent Lőrinc Katolikus 
Általános Iskola zenetanára az idei fesztiválon 
is tette a dolgát.

– Csuda jó körülnézni, látni a fellépők pro-
dukció előtti, némi izgalommal dúsított vára-
kozását, a felkészítő tanárok, a szülők csodavá-
rását, mert hát ők aztán tudják: a sok áldozatos 
munka csodákra képes. Köszönettel tartozom 
Hutai László igazgatónak, aki a Karinthy gim-
názium aulájában sok éve akusztikus teret ad 
az örömzenének. Nagyon találónak éreztem 
Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntősza-
vait, amelyekkel a zene Mekkájának minősí-
tette a helyszínt, és azzal bátorította a kerület 
tanulóit, hogy „ma nem lesznek díjak és díja-
zottak, csak a belülről jövő önfeledt dallamok 
számítanak”.

Nézzük, mit is jelentett a műfajok ka-
valkádja… Az első fellépő a Gulner iskola 
csengettyűegyüttese volt, ezt követte az adysok 
nagy hagyományokkal rendelkező citeraze-
nekara, kórussal kibővítve. Német és magyar  
kórusmuzsikával lepték meg a népes közön-
séget a Piros iskola elismert énekesei. A Szent 
Lőrinc iskola szép egyházzenei blokkal ara-
tott sikert. Ebben barátsággal megfért egymás 
mellett a modern és a szárnyaló dallam, sőt 
a kórusos rap zene is. A Gloriett sportiskola 
ének- és furulyaszámával tette le a névjegyét. 
A Vajk-sziget iskola musicalműsorát, majd a 
Kapocs iskola kis zongoristáját is nagy tapssal 
jutalmazta a publikum. A műsort a házigazda 
Karinthy gimnázium szólószámai (népdalok, 
fuvolazene, kuplé) zárták – azaz mégsem, mert 
jött a finálé! A fellépők összkarba rendeződve, 
Bánki Gábor zongorakíséretében, Gershwin 
Foxtrottjával búcsúztak a közönségtől és az 
idei fesztiváltól.  

Ê gönczöl a.

Flashmob 
a kerületben
több száz kilobyte indult útjára, kopo-
gott be a házakba, nem kis meglepetést 
okozva. az üzenet valahogy így hang-
zott: gyere, gyere ki a domboldalra….! 
Közel másfél százan úgy meglepődtek, 
hogy június 1-jén délután a Kandó téri 
domb tövében találták magukat.

Az interneten szervezett születésnapi vidámság-
ra a szélrózsa minden irányából érkeztek a kö-
szöntők. A Márkus szülők lányai, a 6 éves Lili és 
a 8 éves Jázmin már tánclépésben közelítették 
meg a helyszínt. Az apuka még nem döntötte el, 
de az anyuka már tudta, hogy tánccal ünneplik 
Fellegi Hanna 21. szülinapját. 

– Lányom kedvence ez az egyszerű gyermek-
tánc. A közös ünneplés villámtáncos formájával 
önmagunkat is ünnepeljük – mesélte Fellegi 
Annamária. 

Az óvodások tökéletes összhangban mo-
zogtak a nyugdíjasokkal. Az egyszerű gyer-
mektánchoz egyszerű, fülbemászó dallamok 
illettek. Ebben sem volt hiány. Az első megmoz-
gató dalocska a Hiszi a piszi, míg a második az 
alkalomhoz illő Boldog születésnapot! címre 
hallgatott. A kerületi flashmob szervezője nem 
bízott semmit a véletlenre, a programban jel-
zett tánc koreográfiáját egy több mint hétperces 
videoüzenetben tanította be.

A villámtáncot követően születésnapi torta-
kockákkal kínálták a vendégeket. Ezen a dél-
utánon mindenki úgy érezhette, van jövője az 
örömteli spontán közös ünneplésnek.      

Ê g. a.

Filmes és színjátszó diákok
a gyermek és ifjúsági Művészeti találkozók rendezvénysorozat keretében idén 
is megszervezte a pestszentlőrinc-pestszentimre Felnőttek gimnáziuma és to-
vábbképző Központja az országos amatőr színjátszó Fesztivált és az országos 
diákfilmfesztivált május 26-án és 28-án a rózsa Művelődési Házban. 

A középiskolás és általános iskolás diákok minden 
évben lelkesen készülnek a rangos rendezvényre, 
amelynek kezdetektől lelke és motorja Grünvald 
Mária, a Felnőttek Gimnáziumának igazgatója. 
Az amatőr színjátszófesztivált 21., a filmfesztivált 
17. alkalommal rendezték meg. Soha még ennyi 
diákcsoport nem jelentkezett a versenyre, pedig 
korábban is nagyon népszerű volt a program. Eb-
ben az évben 22 színjátszócsoport lépett színpad-
ra, és 19 filmet mutattak be. 

A fesztiválnak már komoly rangja van, Budapes-
ten kívül Budakesziről, Székesfehérvárról, Szeged-
ről, Miskolcról, Nyíregyházáról érkeztek tanulók.  
A zsűriben Dóka Péter filmkritikus, író, a Móra 
Ferenc Könyvkiadó irodalmi szerkesztője, Mikó 
Csaba forgatókönyvíró, ifjúsági író és Pacskovszky 
Zsolt író, forgatókönyvíró foglalt helyet. 

A versenyzők többek között klasszikus da-
rabokat, kabarétréfákat és saját produkciókat 
vittek színpadra. A filmek palettája is színes 
volt. Számos műfaj képviselte magát a játékfil-
mektől kezdve a dokumentumfilmeken, klipe-

ken át az akció–sci-fi–fantasy kisjátékfilmekig.  
– A színjátszás a legjobb csoportterápia – mondta 
Grünvald Mária. – A színpadi szereplés hozzájá-
rul ahhoz, hogy magabiztosabb legyen a fiatalok 
fellépése, és el tudják mondani a véleményüket 
mások előtt.  A filmkészítést ma már segíti a 
számítógépes technika, az internet. Emlékszem, 
amikor a gyerekek még 15 kilogrammos kamerát 
cipeltek, és ténylegesen vágták a filmet. 

Az országos versenyre a kerületből hét iskolás-
csoport jelentkezett. A mérleg remek lett, ugyan-
is a Felnőttek Gimnáziuma a legjobb film és a 
legjobb kabarétréfa, a Gulner iskola a legötlete-
sebb feldolgozás, a Kastélydombi pedig a legjobb 
hagyományőrző előadás és a legjobb díszlet ka-
tegóriájában győzött. A Kastélydombi iskola még 
egy különdíjat is bezsebelt a kreatív látásmódért. 
A további eredmények megtalálhatók a bp18.hu 
honlapon. 

A kétnapos rendezvényt Galgóczy Zoltán al-
polgármester nyitotta meg. 

Ê Fülep e. 

A gyermekek, az ifjúság nevelésében-oktatásában 
a kerületben legalább tíz éve elismerésre méltó 
munkát végző óvodapedagógust, tanítót, illetve 
tanárokat tüntetett ki a helyi önkormányzat a pe-
dagógusnapon.  

Az eseményen Kucsák László országgyűlési 
képviselő, a kerület és az intézmények vezetői mel-
lett kollégák is megjelentek. 

Császár Bíró Lilla előadóművész üdvözlőszava-
it követően Jegercsek Csaba színművész elmondta 
Váci Mihály Jegenye – fényben című versét, majd 
Ughy Attila ünnepi beszédével folytatódott a prog-
ram. 

– A jó pedagógia lényege a szeretet, ami törődik, 
gondoskodik, istápol, ami elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy a gyermek bízzon, hogy a szeppent, 
ámde tettre kész gyermek ugyanazt a biztonságot 
érezze az iskolában, amit a félő, óvó otthonban – 
mondta a polgármester. – A szeretet felelősség, a 
szeretet oldás és kötés, csak a szeretet segíthet ben-
nünket abban, hogy a legjobb tudásunk és a leg-
szentebb értékeink szerint vezessük a ránk bízott 
gyermekek lépteit. Azt gondolom, hogy a kerületi 
pedagógusok ebben a szellemben dolgoznak, eb-
ben a szellemben nevelik a gyermekeket. 

A beszédét követően Ughy Attila Galgóczy 
Zoltán alpolgármesterrel együtt adta át a díjakat 
és az okleveleket. 

Az ünnepségen stílszerűen diákok ajándé-
kozták meg műsorral a pedagógusokat.  Dévényi 
Benjámin, a Brassó iskola diákja zongorázott, 
majd a Kolibri Táncegyesület növendékei és a 
Kassa iskola énekkarosai léptek színpadra. 

Ê Fülep e.

a KitüNtetetteK
a kerület óvodapedagógusa: Morvai 
Mihály lászlóné (szivárvány óvoda)
a kerület tanítója: Fábián zoltánné 
(Kandó iskola), 
a kerület tanára: Bognár 
Károlyné (Brassó iskola), juhász 
péter (vajk-sziget iskola), Kárpáti 
lászlóné (Csontváry iskola), Krisánné 
Kálmán júlia (Kapocs iskola), 
Kóródiné Csernus éva ((Xviii. kerületi 
pedagógiai szakszolgálat), Novák 
Csilla irén (Kondor iskola), sándorné 
szeidl zsuzsanna (Kassa iskola) 

Kitüntetések pedagógusoknak 

a pedagógusnap alkalmából az önkormányzat június 3-án köszöntötte az oktatás-
ügyben dolgozókat a rózsa Művelődési Házban.  ezen a napon adták át a kerület 
óvónője, a kerület tanítója, a kerület tanára díjakat. 
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�bőséges programot 
kínált a családoknak a 
pestszentimrén a Hősök 

terén, pestszentlőrincen a bókay-
kertben megrendezett gyermeknapi 
kavalkád. A gyerekek mindkét 
helyszínen alig várták, hogy  
10 órakor megkezdhessék a játékot,  
és ki is használták a lehetőségeket. 

PuSKáS attILa     

Az imrei Hősök terén pillanatok alatt megtelt az 
ugrálóvár, a meredek felfújható csúszdafalra olyan 
lendülettel és tömegben kapaszkodtak fel a kicsik 
és a kicsit nagyobbak, mint amilyennel az Eger 
várát ostromló törökök tehették azt a várfalhoz 
támasztott létrákon 1552-ben, természetesen még 
a forró leveses zuhany előtt. Levesről persze itt szó 
sem volt, ellenkezőleg: a légváron vagy a trambu-
linon való ugrálásban kimelegedett gyerkőcöket 
hűsítő fagyi és sok más finomság várta. 

zsokék és mAszkok
A két póni nem pihenhetett. A kedves négylá-
búak az első perctől kezdve szorgosan cipelték 
a hátukon körbe-körbe a kis zsokékat. A boldog 
gyermekmosoly akkor is megmaradt az arcokon, 
amikor az egyik paci valamitől megijedve meg-
rázta magát, és a lovasának bizony kapaszkodnia 
kellett, hogy nyeregben maradjon. Nem történt 
semmi baj, és a következő kört már zavartalanul 
tették meg.

A lufihajtogató bohócnál készültek a kutyusok, 
virágok és zsiráfok, az arcfestés révén pedig cicák-
ká, kutyusokká és egyéb kisállatokká váltak a gye-
rekek. A hennafestés szép motívumait is büszkén 
mutogatták, mondván: „Ugye, milyen szép, anyu? 
Most nem szabad kezet mosni!”

Amíg a kicsik fáradhatatlanul cikáztak a ját-
szótéren, addig a nagyobbak – sőt a szülők közül 
is többen – kihasználták a szabadtéri fitneszsarok 
tornaeszközeit, vagy az Imre-ház előtti, valamivel 
nyugodtabb területen többféle sakkjátékkal szóra-
koztak. 

– Sokan látogatták az újdonságként kiállított 
vasúti terepasztalt is – mondta Gera Éva, az ön-
kormányzat pestszentimrei referense, a gyermek-
napi program főszervezője.

Az orvosi rendelő mellett gyakran felhangzott 
a tűzoltó- és a rendőrautó szirénája, és biztos, 
hogy kisfiúk tucatjai gondolták ezen a napon úgy, 
hogy ha nagyok lesznek, akkor ilyen autókat fog-
nak vezetni.

zsúFolt nézőtér
Ezalatt a Bókay-kertben zsúfolásig megteltek 
a Fesztiválszínpad előtti széksorok. A Hahota 
Gyermekszínház művészei a Brémai muzsikusok 
című klasszikus Grimm-mese feldolgozásának 
előadásába bevonták a közönséget is. A „Ha jó a 
kedved…” kezdetű dalocska közös éneklése során 
senkit sem kellett kiabálásra, sikongatásra buzdí-
tani. Talán az Üllői útig is elhangzott a jókedv.

A gyermeknapra kilátogatott Lévai István Zol-
tán alpolgármester is, aki rövid megnyitójában mi 
mást kívánhatott volna a gyerekeknek, mint jó 
szórakozást és vidám, önfeledt játékot.

Az ebédidő közeledtével a Makám zenekar mű-

sora kiváló hangulati aláfestést adott a számtalan 
vásári finomság – a kenyérlángos, a rétesek és az 
erdélyi kürtőskalács – elmajszolásához.

A vásári forgatagon túl a Bókay-kertben is 
hosszú sor állt a pónilovaknál és a kisállat-simo-
gatónál, a hagyományos vidámparkban szinte 
megállás nélkül pörgött a ringlispíl, s a kisebb 
körhinták és főleg a hatalmas medencében lévő 
felfújható műanyag labdákban való pörgés, for-
gás, bolondozás is vonzotta a gyerekeket.

A Városgazda Utánpótlás Akadémia gyermek-
napi sátrában társasjátékok, a sátor előtti szabad 
téren pedig labdás ügyességi pálya járult hozzá a 
szórakoztatáshoz. A nyári sporttáborokra is lehe-
tett jelentkezni, sokan éltek is ezzel a lehetőség-
gel.

Nagyszerű volt a hangulat a két esti koncerten 
is. Előbb az Alma zenekar mozgatta meg a látoga-
tókat a legkisebbektől a legnagyobbakig, majd az 
Animal Cannibals lépett színpadra, nívós műsor-
ral zárva a gyermeknapi programot.

rajzFilMHősÖK 
a KalaNdparKBaN
több más mesehős társaságában 
feltűnt shrek, Fiona, a pókember, 
Breki béka és Miss röfi is a Bókay-
kertben. a kalandpark munkatársai 
színes jelmezekbe bújva csalogatták 
az ország talán legtöbb élményt adó 
erdei játszóterére a gyerekeket. szá-
molatlanul készültek a közös fotók a 
kedvenc mesehősökkel, és sok szülő 
váltotta meg a kedvezményes gyer-
meknapi belépőt.

minden a gyerekekről szólt
Az apróságokkal fáradhatatlanul cikáztak a szülők a programkavalkádban

Gyermeknapi 
hangverseny
eredeti ötlet: gyerekek gyerekeket aján-
dékozzanak meg a közelgő gyermeknap 
alkalmából. a dohnányi ernő zeneisko-
la e gondolattól vezérelve szervezett 
hangversenyt május 20-án a lőrinci 
sportcsarnokban.

Talán nem a véletlen műve, ha koncert közben 
az idősebb hallgatóknak egy hajdani népszerű 
rádióműsor címe ugrott be: Szív küldi szívnek 
szívesen. A fellépő együttesek ilyen szellemben 
fújták, vonták, pengették a hangszereiket. A pro-
fi színvonalú, jó hangulatú hangversenyen az 
iskola kilenc együttese mutatta be a tudását. A 
citerazenekar Koczka Andrea, a csellóegyüttes 
Lovik Katalin, a gyermek-vonószenekar Nagy 
Judit, a harmonikások Deli Zsolt, a kórus Bán 
Réka, az ifjúsági vonószenekar Szabó-Sipos 
Máté, a gitáregyüttes Draskóczy Zoltán és Visky 
Dénes, az ifjúsági fúvószenekar Kiss Zoltán ve-
zetésével. A zenei ajándékcsomagot gondos „fü-
lek” állították össze. A programban az Abba-
egyvelegtől Vivaldi Concertójáig sokféle zenemű 
szerepelt, így bizonyára minden zenei ízlésnek 
sikerült eleget tenni. 

Talán érdemes megemlíteni az első pillantás-
ra nem a zenei témához illő rövid távú futást… 
Egy órácskával korábban a szomszédos Karinthy 
Frigyes Gimnázium aulájában kerületi iskolák 
tanulóinak részvételével rendeztek zenei feszti-
vált. A zeneimádó fiatalok a fesztivál befejezé-
sét követően átrohantak a sportcsarnokba, ahol 
fellépőként vagy egyszerű hallgatóként tovább 
élvezhették a zene nyújtotta élményt. 

Ê g. a.
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�pestszentlőrinc-pestszentimre 
önkormányzata és a Vasvári 
pál polgári egyesület ötödik 

alkalommal rendezte meg június 
4-én a hagyományőrző Vasvári-
napot.

FüLeP eRZSéBet     

A kalotaszegi Körösfő alpolgármestere, a Rákóczi 
Kultúregylet elnöke, Péntek László Vasvári Pál 
szellemiségének ápolójaként néhány évvel ezelőtt 
úgy gondolta, hogy Budapesten is méltó emlé-
ket kellene állítani az 1848–49-es hősnek. Ughy 
Attila – aki akkoriban fővárosi önkormányzati 
képviselő is volt –támogatta az ötlet megvalósí-
tását, ám a Vasvári-emlékmű közterületen való 
elhelyezése nehézségekbe ütközött. A polgármes-
ter segítségével azonban Vasvári Pál halálának 
160. évfordulójára a pestszentimrei református 
templom kertjében méltó helyet találtak egy kop-
jafának. Azóta a XVIII. kerületet és Körösfőt 
egyre szorosabb szálak fűzik egymáshoz, számos 
közös rendezvényen vesznek részt, és 2012-től 
testvérvárosi kapcsolatot is ápolnak egymással.  
Az önkormányzat és a Vasvári Pál Polgári Egye-
sület öt éve minden júniusban megrendezi a Vas-
vári-napot, amelynek fontos eleme a toborzófesz-
tivál.

meGemlékezés 
és koszorúzás
A rendezvény hagyományosan a templomkertben, 
a kopjafánál kezdődik. A megemlékezés hangu-

lata ezúttal a szokásosnál is bensőségesebb volt, 
mert a Vasvári Pál Nap egybeesett a nemzeti ösz-
szetartozás napjával. A rendezvényen Ughy Atti-
la és Péntek László mondott ünnepi beszédet. A 
polgármester arról beszélt, hogy lassan egy évszá-
zada, hogy megtörtént a magyar nemzet szétszab-
dalása. Hangsúlyozta, hogy most már nem ezen 
kell búslakodnunk, hanem arra kell összpontosí-
tanunk, hogy miként tudjuk a szétszaggatott szá-
lakat összeforrasztani. 

Péntek László elmondta, hogy Trianon óta 
Erdélyben tilos volt Vasvárinak még a nevét is 
kimondani, ennek ellenére Körösfő népe 1995-
ben emlékkopjafát állított a szabadságharcos-
nak a templomdomb alatt, ahol azóta is minden 
évben megrendezik a Vasvári-emléknapokat.  
A beszédeket követően a Honvédelmi Minisztéri-
um, a körösfői és a XVIII. kerületi önkormány-
zat, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 
(PVÖ), a Vasvári Pál Polgári Egyesület, a Vasvá-
riak Vasváriért Közéleti Egyesület és a Vasvári Pál 
Társaság koszorúzott. Ezt követően a megemléke-
zők a Budapesti Helyőrségi Zenekar felvezetésével 
átvonultak a Pestszentimrei Sportkastély előtti 
szabad területre, ahol fesztiváli hangulatban foly-
tatódott a program. 

proGrAm kicsiknek  
és nAGyoknAk 
Először a Dohnányi Ernő Zeneiskola növendékei 
léptek fel, majd a Magyar Honvédség (MH) hely-
őrségi zenekara, Baczkó István őrnagy vezényleté-
vel. A zenekar a sátorban ülő közönséget is meglá-
togatta, zeneszóval emelve a jó hangulatot. 

Távolabb a főzőverseny résztvevői finomabb-
nál finomabb ételeket készítettek. Az MH vitéz 

Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
díszelgő csoportja nagy sikerű alaki bemutatót 
tartott, utána pedig „önkénteseket toboroztak”. 
A parancsnok egy Batman-figurás pólós, rövid 
nadrágos fiatalembert hívott maguk közé, meg-
mutatta neki a fegyverfogást, majd beöltöztették 
katonaruhába. Az „újonc” először úgy tett, mint 
aki most fog először fegyvert, de pár pillanat múl-
va túl jól sikerült a próba, a közönség jót derült 
a „turpisságon”, és nagy tapssal köszönte meg a 
produkciót. 

DíjátADás
Délben köszöntő és a Vasvári-díj átadása követ-
kezett, de előtte Péntek László a körösfői önkor-
mányzat nevében díszpolgári elismerésről szóló 
oklevelet nyújtott át Ughy Attilának. A Vasvári 
Pál Polgári Egyesület társelnöke, Bauer Ferenc 
Vasvári-díjat adott át Perjés Klára rádiós újságíró-
nak azzal, hogy „fáradhatatlanul utazik ország-
határokon belül és kívül, mert nem országban, 
hanem nemzetben gondolkodik”, Tóth Zoltánnak, 
a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület elnö-
kének pedig „a közösségformálásért és a hagyo-
mányőrzésért, Vasvári Pál emlékének ápolásáért, 
megismertetéséért”. 

Az ünnepi pillanatok után ismét a szórakozásé 
volt a főszerep. 

– A rendezvénysorozaton minden korosztály ta-
lálhatott az ízlésének és érdeklődésének megfelelő 
kulturális és gasztronómiai programot – mondta 
Bauer Ferenc, a rendezvény egyik főszervezője, a 
Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke. – Külön 
szeretném kiemelni a pestszentimrei óvodák ösz-
szefogását, ugyanis együtt főztek és szintén együtt 
tartottak nagy sikerű kézműves foglalkozást. 

A legkisebbek eközben beülhettek a 19. századi 

vásárokat idéző kosaras körhintába, a kicsit na-
gyobbak megnézhették Róka Szabolcs Szent György 
és a sárkány című zenés előadását. Aki akart, re-
formkori ruhákban fényképeztethette magát. 

csAtA és zene
Délután többek között a Körösfői Rákóczi Ha-
gyományőrző Néptánccsoport, a Tébláb Alap-
fokú Művészeti Iskola néptáncosai, a Trabarna 
stand-up comedy és a P. Mágnes rockzenekar 
lépett színpadra. Az idén kiemelt esemény volt 
a török–magyar csata bemutatása abból az alka-
lomból, hogy 450 évvel ezelőtt Zrínyi Miklós és 
maroknyi csapata életét feláldozva hősiesen védte 
a szigetvári várat Szulejmán szultán óriási seregé-
vel szemben. Éppen eleredt az eső, amikor a török 
sátor előtt megkezdődött a bemutató, ez azonban 
senkit nem tántorított el attól, hogy megnézze a 
színjátékot. A törökök gyermekeket raboltak a kö-
zönség soraiból, akiket aztán a hajdúk ágyúdör-
gés és puskaropogás közepette kiszabadítottak.  
A „szerencsésen" végződő török–magyar össze-
csapás után zenével folytatódott a program. Fel-
lépett a P. Mágnes rockzenekar, majd a Historica 
zenekar, amelynek zárókoncertjére Kucsák László 
és barátai zenei produkciójával hangolódhatott rá 
a közönség. 

A rendezvény műsorvezetője Gönczöl András 
újságíró volt.

elsőK letteK 
a vasvári-nap fakanálforgató ver-
senyén grillkategóriában a baptista 
gyülekezet ért el első helyezést, 
bográcsolásban pedig a vasvári pál 
polgári egyesület csapata.

VasVári Pál, aki összetart
Az időutazás ebben az évben a szigetvári csatát keltette életre
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Alsós, felsős 
Aranygála 
a Xviii. kerületi tanulmányi és tehet-
ségversenyek győzteseit díjazták két 
„felvonásban” a Kondor Béla Közösségi 
Házban. a díszelőadás első részében, 
május 24-én az alsó tagozatos tanulók 
voltak a főszereplők, a második részé-
ben, június 2-án a felső tagozatosok.

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk va-
lamiben, és ezt a valamit mindenáron el is kell 
érnünk!” (Madame Curie )

Szerényen számolva is néhány ezer tanuló, 
felkészítő tanár és szülő közös sikerét takarják 
a 2015/2016-os tanév versenyeinek eredményei. 
Az alsós tanulók 1–2. és 3–4. évfolyamos kate-
góriában mérték össze a tudásukat, a felsősök 
pedig évfolyamonként. A két felvonásos Arany-
gála az egyes kategóriákban a legjobb teljesít-
ményt nyújtó tanulókért volt. 

Hajlamos az ember egy díjátadót a nem túl 
izgalmas események közé sorolni, de ez óriási 
tévedés. Valamennyi versenygyőztes fiatal ar-
cán, mozgásán látszott az öröm, a büszkeség. 
Galgóczy Zoltán alpolgármester mindkét ren-
dezvény köszöntőjében az önkormányzat és a 
kerületi emberek jókívánságait adta át a verse-
nyek minden érintett szereplőjének.   

Az első díjátadón Patakfalvi Attiláné tehet-
séggondozási szakértő, az alsós rendezvény 
„keresztanyukája” köszönte meg a gyerekek és 
segítőik áldozatos munkáját és az önkormány-
zat önzetlen támogatását.

A felsősök ünnepségén Kalmárné Takács 
Erzsébet versenykoordinátor, moderátor, miu-
tán köszöntötte az alpolgármestert és Hományi 
Tamás tankerületi igazgatót, a győzteseket és 
felkészítő tanáraikat, kiemelte, hogy a 23 kerü-
leti versenyen a 68 kategóriában legeredménye-
sebben szereplő tanulókat díjazzák, nekik szól a 
taps és a műsor. 

Ê gönczöl a.   

Az élet fejjel 
lefelé
a pátria páholy egyesület meghívá-
sára két előadást tartott a városháza 
dísztermében a déli félteke két, tőlünk 
távol eső országáról az ott korábban 
konzulként dolgozó domaniczky end-
re. az első alkalommal ausztráliába, 
legutóbb, június 9-én új-zélandra kala-
uzolta el az érdeklődőket.

Új-Zéland, Ausztrália „kistestvére”, egykor a 
kontinens része volt. A szigetország 1200 kilo-
méter hosszan nyújtózik végig a Csendes-óce-
ánban. 

– Ez az örökké változó természet föld-
je, felszínét máig a természeti erők, a vulká-
nosság és a földrengések formálják – mondta 
Domaniczky Endre. – Az Északi-sziget vulkán-
jai ma is időről időre működésbe lépnek, így 
a látogató valóban akár az ott forgatott Gyű-
rűk Ura szereplőjének is érezheti magát a for-
tyogók, gejzírek és iszaptavak mellett sétálva.  
Új-Zéland fővárosát, Wellingtont mesebeli 
környezet öleli körül, azonban a fekvése miatt 
könnyen elnyerhetné a világ legszelesebb váro-
sának címét. 

– A sziget legnagyobb városa az északi csü-
csökben elterülő Auckland, amelyet szinte min-
den oldalról tenger vesz körül. A környékén 
rengeteg a látnivaló, akár hatalmas erdőségekre, 
akár egyedülálló barlangokra, akár gejzírekre 
vágyunk. A szigetek első lakói, a maorik nagy-
részt az Északi-szigeten élnek. Egykori harci 
táncukat, a hakát máig előadják hivatalos ese-
mények alkalmából éppúgy, mint esküvőkön 
vagy temetéseken. Az új-zélandi himnusz ma-
ori és angol nyelvű, ezzel is szimbolizálva az 
ország két államalkotó népét és ezek kulturális 
hagyományait – mesélte az előadó. 

Az előadás előtt Mester László, a Pátria Pá-
holy Egyesület elnöke köszöntötte az érdeklő-
dőket. 

Ê F. e. 

Túrázók 
vendégségben
gödöllőről, sőt még távolabbról, ta-
tabányáról is érkeztek résztvevők a 
80 éve város pestszentlőrinc elneve-
zésű gyalogos és kerékpáros túrára. 
a Fezosport turista egyesület és a 
tomory lajos pedagógiai és Helytörté-
neti gyűjtemény május 28-i rendezvé-
nyén hatvanan fedezték fel lőrinc ne-
vezetességeit, történelmi helyszíneit.

Induláskor minden jelentkező kapott egy tér-
képet és egy feladatsort, amely a túra által 
érintett helyszínekhez kapcsolódó kérdésekből 
állt.  Az ezekre adott válaszok igazolták a táv 
teljesítését. 

– A résztvevők közül tizennégyen indultak 
biciklivel. A gyalogosok 13,5 kilométeres sé-
tát tettek, a kerékpárosokra 19 kilométer várt. 
Minden indulót dicséret illet a táv teljesítésé-
ért, senki sem tévedt el, és a visszaérkezéskor 
a Kossuth téren még a társaság jó része együtt 
maradt, beszélgetett, ismerkedett – mondta el 
Ladoniczki Ferenc, az egyesület vezetője, az első 
alkalommal megrendezett helytörténeti teljesít-
ménytúra egyik szervezője. 

A kiindulópontnak számító pavilongaléria 
mellett kézműves foglalkozáson és ügyességi 
játékokban lehetett részt venni, míg a legkiseb-
bek a szüleikkel térkerülő sétát tehettek baba-
kocsival, rollerrel, műanyag kismotorral vagy 
futóbiciklivel. 

Aki kedvet kapott a helyi túrázáshoz, júni-
us 18-án a Halmi-erdőben részt vehet a Séta az 
éjszakában elnevezésű 10 kilométeres késő esti 
barangoláson. A jelentkezés és a rajt 19 és 22 óra 
között lesz a Pestszentimrei Sportkastély (1188 
Kisfaludy utca 33/C) parkolójában. A nevezési 
díj 900 forint, a résztvevőket a célban üdítő és 
némi harapnivaló várja. 

Ê Puskás a.

Urbitális majális
a Kossuth tér peremén, a Múzeumsa-
roknál helytörténeti sétára készülő-
dött egy ötvenfős csapat május 28-án 
délután. annak a Kossuth térnek és 
környékének a bejárása szerepelt a 
programban, amely mellett már szám-
talanszor elmentek, elkocsikáztak a 
„túra” résztvevői. a tomory lajos pe-
dagógiai és Helytörténeti gyűjtemény 
szervezői olyan felfedeznivalókat kínál-
tak, amelyek autóból vagy a mindenna-
pi rohanásban nem láthatók.

– Helytörténeti mélyfúrást tartunk. A korábbi 
szokásoktól eltérően nemcsak kívülről csodál-
juk meg kerületünk ismert épületeit, azok törté-
netét, hanem bebocsátást is nyerünk – mesélte 
Heilauf Zsuzsanna, a helytörténeti gyűjtemény 
vezetője. – Ma délután a református és az evan-
gélikus templom, valamint a Sztehlo Gábor 
gimnázium belső „titkaiból” kapunk ízelítőt. 
A csendes, békés belső ideális hely a hosszabb 
terjedelmű, időigényes információk átadására 
is, legyen az a templom, a gimnázium története 
vagy azok mindennapi működési rendje.

Osztott, szorzott Kardos Gábor, a helytörté-
neti séta társszervezője. 

– 2011-től évente két sétát teszünk, plusz egy 
éjszakai program is beugrik. Szerintem ez már 
hagyományos programnak számít. Örömmel 
tapasztalom, mi mindenre kíváncsiak a séta 
vendégei. Meglepően szerteágazó érdeklődés 
jellemzi a látogatókat. Külön öröm volt hallgatni 
az evangélikus templomban a több mint 70 éves 
Varga Ferenc emlékező szavait, aki a templom 
falán található márványtáblát adományozta és 
készítette emléket állítva presbiter nagyszülei-
nek – mondta. 

Az előadók is sikerélményként élik meg az 
előadásaikat. Elmondásuk alapján üdítő érzés 
egy-egy témáról úgy beszélni, hogy a vendégek 
arcára van írva az őszinte érdeklődés, ásítozót 
nem látni.

A helytörténeti séta a szépen felújított Kos-
suth tér bejárásával, az új műtárgyak szakszerű 
bemutatásával végződött. Ki-ki elindult hazafe-
lé, nemcsak Lőrincre vagy Imrére, hanem távo-
labbi kerületek irányába is.    

Ê g. a.          

Brassó-néptáncgála
a műsor meghívóján egy sokat sejtető felkiáltó mondat szerepelt: „gyere el, s örülj 
velünk együtt!”. Így tettünk, és jól tettük. a Brassó iskolának a rózsa Művelődési 
Házban május 27-én kilencedik alkalommal megtartott néptáncgálájának szerve-
zője és táncosai nem tettek mást, mint hogy betartották az ígéretüket.

Mindazoknak, akik a lelki békéjük tatarozásán 
fáradoznak, csak be kellett volna lopakodni-
uk a „felkészülőterembe”. Oda, ahol a műsort 
megelőzően az utolsó simításokat végezték, és 
az utolsó jó tanácsokkal látták el a fellépőket. 
Boldog, mosolygós, izgalomtól kipirult arcokat 
láthattunk. Házman Terézia csapat- és művé-
szeti vezető hol hajszalagot igazított, hol bátorí-
tó szavakat mormolt, és mindeközben elkezdte 
rendhagyó „sajtótájékoztatóját” is:

– A három különböző korcsoportot takaró 
Aprók, Borica és Derenka néptánccsoport mű-
sora kerül színpadra. Az Aprók három, a Borica 
négy, míg a Derenka hét műsorszámot táncol. 

Apukák, anyukák, nagyszülők, barátok, isme-
rősök és jó szomszédok tapsa fogadta Kőszegi Já-
nos önkormányzati képviselő és Tasnádi András 
iskolaigazgató megnyitó szavait. Kőszegi János a 

néptánchagyomány megőrzését emelte ki, hoz-
zátéve, hogy ezt magas színvonalon és látható 
örömmel az arcukon teszik a gyerekek. Tasnádi 
András Házman Terikének, a gála megálmodó-
jának és megvalósítójának egy virágcsokorral dí-
szített ajándékot nyújtott át, mondván: aki ilyen 
néptáncoktatói és szervezői munkára képes, az 
mindig számíthat az iskola támogatására. 

A telt házas gála keretében magyar, erdélyi, 
felvidéki, moldvai és nem utolsósorban délvi-
déki táncokat adtak elő a gyerekek. Minden 
bemutatott táncszámot követően vastaps volt a 
jutalom. A műsorról távozó nézők „kihallgatott” 
beszélgetéseiből kiderült, remek mulatság része-
sei voltak, sőt akadt olyan vendég is, aki tánc-
lépésekben tette meg a kocsijához vezető ötven 
métert. 

Ê gönczöl a.

Már hetek óta készültek a bölcsőde dolgozói és 
apróságai a nagy napra. Miután a csoportszobák 
szűkösek, és tavasszal különben is sokkal kelle-
mesebb a szabadban tölteni az időt, az óvónők 
feldíszítették az udvart, oda várták a csöppsége-
ket és családtagjaikat. Ám az időjárás közbeszólt. 
Már éppen szállingóztak a vendégek, amikor egy-
szer csak leszakadt az ég. Reménykedtek, hogy az 
eső gyorsan távozik, de nem így történt. Nem 
volt mit tenni, mint bemenekíteni az asztalokat, 
székeket, a díszletet és az összenyitott csoport-
szobákban megtartani az ünnepséget.  Lipcsei 
Edinának, a bölcsőde vezetőjének üdvözlő szavait 
követően Kádár Tibor önkormányzati képviselő 
köszöntötte a vendégeket:

– Amikor megkérdezem a szülőktől, hogy 
miért kedvelik a Hétszínvirág bölcsit, azt vála-
szolják: azért, mert itt nagyon kedvesek a gon-
dozónők. A bölcsőde munkatársai, azok is, akik 
már nyugdíjban vannak és azok is, akik most itt 
dolgoznak, az ötven év alatt olyan szakmai ala-
pot fektettek le, hogy méltán vívták ki a kerület 
megbecsülését.  

Kádár Tibor az elkövetkező ötven évre is min-
den jót kívánt a bölcsőde munkatársainak, majd 
Holové Zsolttal, az önkormányzat humánszolgál-
tatási irodájának vezetőjével virágcsokor kísére-
tében egy faliórát és oklevelet adott át az itt dol-
gozók munkájának elismeréseként.

A bölcsőde apróságainak produkcióját a 
szomszédos Cseperedő óvoda pöttöm tornásza-
inak és korábbi Hétszínvirág bölcsődéseknek a 
fellépése követte. Az ünnepség záróműsoraként 
a Nyitnikék Gondozónői Kamarakórus énekelt.  
– A bölcsőde 1966-ban épült, 72 kisgyermeknek 
ad napközben otthont – mondta Lipcsei Edina. 
– Azóta sok változáson ment keresztül, többek 
között alkotó-, torna- és sószobát alakítottak itt 
ki. Az épületet 2015-ben felújították, külső szi-
getelést kapott, és a fűtést is korszerűsítették. 
Az intézmény évekig a kerület módszertani köz-
pontjaként működött, saját gyógypedagógussal, 
logopédussal, gyógytornásszal. A kisgyermek-
nevelők jelenleg is fogadnak gyakorlatra érkező 
hallgatókat.

Ê Fülep e.

Fél évszázados a Hétszínvirág 
jubileumi ünnepséget rendezett a Hétszínvirág bölcsőde fennállásának 50. évfor-
dulója alkalmából május 19-én. 
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Az osztrák Schätzle atya bizo-
nyára nem gondolta, hogy az 
általa megálmodott és életre 

hívott Rózsafüzér-zarándoklat 
egyszer „örökös eseményként” 
vonul be a katolikus egyház tör-

ténetébe. Az elmúlt évek bebizo-
nyították ezt.

A kerületi hívek az idén is 
két szakasz, vagyis a 7. és a 8. 
végén érkeztek meg estére a 
Havanna-lakótelepi Szent Lász-
ló-plébániatemplomhoz, hogy 
részt vegyenek az Erdő Péter bí-
boros, prímás, érsek celebrálta 
szentmisén.

Előtte azonban sétáljunk egy 
kicsit a Soroksárról indult 7. 

szakasz résztvevőivel, mert aho-
gyan azt Tordai Béláné, a sza-
kasz egyik szervezője elmondta, 
„az idei a csodák zarándoklata 
volt…”

Ani néni 
kilométerei
Reggel 81 zarándok indult el So-
roksárról, hogy megtegye a ki-
lométereket, amelyek után eljut 

a havanna-lakótelepi templom-
hoz. Szép idő, napsütés, szebbet 
nem is kívánhatott senki.

A 77 éves Ani néni számára 
mégis ez okozott gondot az út 
elején, rosszul lett a Sósmocsár 
elnevezésű szakaszon. Akkor 
nagy riadalmat okozott, sokan 
megijedtek. Ma már tudható, 
hogy csak a vércukorszintje 
esett le Ani néninek, ezért szé-
dült meg. Önmagában ez még 
nem hír, ám ha a történet végét 
nézzük, már igen…

A pihenő után a hölgyet nem 
a legközelebbi járműig vitték, 
mert mint mondta, köszöni, 
már jól van, s ha eljött, zarándo-
kol tovább. Azt, hogy végül le-
gyalogolta a 19 kilométert, hogy 
„befutott” a Havannára, szinte 
természetesnek vette, mert vitte, 
vitte a hite.

A „karaván” haladt, a sorok-
sári induláskor érvényes létszám 
hol nőtt, hol megcsappant attól 
függően, hogy hányan csatla-
koztak akár néhány ezer méter-
nyi távra a rózsafüzéresekhez.

– Így van ez minden évben, 
ezért nem tudunk pontos szá-
mot mondani, de nem is ez a 
lényeg. Inkább az az imádságos 
hangulat, amit csak az élhet át, 
aki velünk tart – mondta a szer-
vező. 

Ferike 
tAlprA állt
Imádkoztak a zarándokok két 
kisfiúért is. Két súlyosan be-
teg gyermekért, a 6 éves Nagy 
Magorért és a nála két évvel 
idősebb Révész Ferikéért. Nos, 
az ima meghallgattatott, mert 
Tordai Bélánét a zarándoklat 
után egy-két nappal felhívta 
Ferike nagypapája, s örömtől el-
csukló hangon mondta el, hogy 
a kórházi ágyban fekvő Ferike 
felkelt, és az orvosai, miután 
alaposan megvizsgálták, haza-

engedték. A kisfiú otthon van, s 
köszöni, jól érzi magát…

Felfoghatjuk a fiú gyógyulá-
sát természetes folyamatnak, 
mondhatjuk azt is, hogy ez a za-
rándokfohász nélkül is bekövet-
kezhetett volna, de a hit, az ima 
ereje – mondjuk így – csodát 
tett. Nem kell mindig magyará-
zatot keresni. Lehet és kell hinni 
a hétköznapi csodákban…

kékké lett 
A rózsAFüzér
Az esti szentmisét Erdő Péter 
bíboros mutatta be a Szent Lász-
ló-templom telt széksorai előtt, 
amelyekben fáradt, de szemmel 
láthatóan boldog hívek ültek. 
Nem csupán a sok-sok kilomé-
tert hagyták maguk mögött (a 
8. szakasz hossza is megvolt 16 
kilométer), de a félelmeik, aggo-
dalmaik java részét is, amire ab-
ból lehetett következtetni, hogy 
„mások” voltak az arcok, a te-
kintetek. Olyanok, mint amikor 
– tán nem idegen a hasonlat – 
egy sportember a hosszú felké-
szülés után ott állhat a verseny 
dobogóján…

Ez is csoda, de az is, amit 
Tordai Béláné mesélt el:

– Ha nem a szemem láttára 
történik, talán magam is kétel-
kednék benne… Estére a rózsa-
füzéreink csont- vagy mondha-
tom, drapp színű szemei kékké 
váltak… Mi, akik átéltük, láttuk 
ezt, azt mondtuk, „nem lehet 
más ez, mint Szűz Mária aján-
déka a jubileumi zarándokla-
tunkért”.

 Nem kell mindig 
magyarázatot ke-
resni, lehet és kell 
hinni a hétköznapi 
csodákban…

a csodák zarándoklata
Ismét százak léptek milliónyit a rózsafüzér jegyében
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Ezen a nyáron is várják a gyerekeket a 
népszerű egyhetes táborokba, amelyekre a 
Kossuth téri templomban lehet jelentkezni. 

Minden turnus hétfőtől péntekig tart, napi 
háromszori étkezéssel, és vasárnap 10 órá-
tól az istentiszteleten egy záró alkalommal. 

Június 20–26. között iskolásoknak, jú-
nius 27. és július 3. között óvodásoknak 
rendeznek bibliahetet. Mindkét héten Is-
ten országáról lesz szó, sok drámapedagó-
giai játékkal, csoportosan megoldható fel-
adatokkal. A programok sorában egyebek 
között kézműveskedés, kertészkedés, ke-
nyérsütés szerepel. A táborok díja 12 ezer 
forint/fő. 

Érkeznek külföldi vendégek is a Kos-
suth térre, akik a nyelvi táborokban az 
anyanyelvükön foglalkoznak a gyerekek-
kel. Először, július 4–10. között Deutsche 
Bibelwoche, vagyis német nyelvű bibliahét 
lesz. Erre lezárult a jelentkezés, de a váró-
listán még van hely. Ábrahámot kísérhetik 
végig a gyerekek a hit útján.

Augusztus első hetében English Bible 
Campnek, vagyis angol bibliahétnek ad 
otthont a parókia. Ennek keretében Dávid 
küzdelmeit ismerhetik meg a fiatalok.

Lesznek persze kikapcsolódást nyúj-
tó programok is. Délutánonként szak-
képzett fazekasmesterek érkeznek, lesz 
lufihajtogatás, és készíthetnek Swarovski 
ékszereket is a finom kezűek. A nyelvi tá-
borok díja 16 ezer forint/fő. 

Nagykőrösön táborozik augusztus 
15–20. között a gyülekezet fiataljaival 
Sándor Balázs lelkész és a felesége, Sán-
dor Gabriella. Ennek során efféle kérdé-
sek kerülnek majd napirendre: Úgy tűnik, 
magára hagyta Isten a világot. Miért halt 
meg Jézus? Mi történik a templomban? 
A beszélgetések és az elmélyülés mellett 
megismerhetik a táborozók a ceglédi re-
formátus nagytemplomot, fürödhetnek az 
aquaparkban, Kecskeméten pedig többek 
között a harangjáték és a közeli arborétum 
adhat élményt.

 
Összetartozás
augusztus utolsó hétvégéjén a 
székelykeresztúri testvérgyü-
lekezettel a zempléni-hegy-
ségbe tervez közös kirándu-
lást a Kossuth téri gyülekezet. 
a részletekről a templomban 
lehet érdeklődni.

A BIBLIÁTÓL
AZ AqUAPARKIG
Nagy forgalom a Kossuth téri reformátusoknál

az esti szentmisét erdő Péter bíboros mutatta be a Szent László-templomban

SzületéSnap
Nemrégiben ért haza Kolozsvárról szent-iványi ilona. a 
lőrinci unitáriusok lelkésze egyházi előadásokat hallga-
tott, és ő maga is előadott az erdélyi városban.

– Számunkra Erdély, hogy úgy 
mondjam, az anyaföldet jelenti, 
így gyakran visszatérünk oda, 
a gyökerekhez – mondta Szent-
Iványi Ilona, akinek, örömére, 
rengeteg az elfoglaltsága a napi 
szolgálatán túl is.

A havanna-lakótelepi uni-
tárius templom jeles napok 
előtt áll, hiszen éppen nyolcvan 
esztendővel ezelőtt adták át az 
épületet.

– A születésnap természete-
sen örömmel és boldogsággal 
tölt el mindnyájunkat, de ren-
geteg munkát is ró ránk, mert 
emlékezetessé szeretnénk tenni 
a június 19-i napot.

A lelkész elmondta, hogy szinte már percre kész a templom jubi-
leumának tiszteletére szervezett program. Tizenegy órakor ünnepi 
istentisztelettel kezdődik a rendezvény, ahol Kászoni-Kövendi József 
püspöki helynök végzi a szolgálatot. Az ünnepségen fellép Faragó 
Laura énekművész és a lőrinci Nyitnikék kamarakórus.

Természetesen sok vendég is köszönti az unitáriusok otthonának 
a jubileumát, így Bálint Benczédi Ferenc püspök Erdélyből, Balog 
Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Szarvas 
Attila alpolgármester és David Messner amerikai unitárius lelkész 
osztja meg a gondolatait az ünneplőkkel.

Kopjafaavatás is lesz. Ez alkalomból Máté Ernő lelkész végzi a 
szolgálatot, ezt követően pedig Elekes Botond főgondnok megnyitja 
a templom történetét bemutató kiállítást.

 
tUdta-e, Hogy…
– a templom pethő istván lelkész és gyüleke-
zete munkájával, Máthé géza építészmérnök 
tervei alapján épült?
– 1935. október 3-án volt az alapkőletétel?
– 1936. június 17-én szentelték fel a kész temp-
lomot és a hozzá épített gyülekezeti termet?
– a harangot méltó ünnepléssel 1949 nyarán 
avatták fel?

akik figyelik a Kossuth téri református gyülekezet életét, tudhatják, hogy 
csúcsforgalmat bonyolítanak le nyaranta. Így lesz ez az idén is, mert 
egymást érik a programok, és sorra fogadnak vendégeket is. 

� tizedszer rendezték meg május 28-án 
az élő rózsafüzér zarándoklatot, amely 
évről évre ismertebb a pestszentlőrinci és 

pestszentimrei katolikusok körében, de tudnak 
róla más felekezetek is. A kerületben végző-
dő 7. szakaszról leírhatjuk: az idén csodatévő 
erővel bírt…
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Családi házak energia-megtakarítást 
sítésének,

felújításának támogatása

Tájékoztatjuk a kerületi lakosságot, hogy megjelent az Otthon Melege Program
"Családi házak energia- á-
sának támogatása" c. pályázata.

Feltételek:
Támogatást kizárólag hagyományos technológiával (vályog, illetve falazott szer-

ly-
2

pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását 

venni.
A támogatható tevékenységek:
(a) Homlokzati nyílászárók energia-megtaka

-

(d) A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

- b és (a és/vagy c) és d típusú beruházás esetén 55%, de max. 2.500.000 Ft
- b és d típusú beruházás esetén 50%, de max. 2.000.000 Ft
- (a vagy b vagy c) és d típusú beruházás esetén 45%, de max. 1.500.000 Ft
- a vagy b vagy c vagy d típusú beruházás esetén 40%, de max. 1.250.000 Ft
A pályázat benyújtásához energetikai számítások szükségesek.

nettó 
27.500 Ft + ÁFA díjért vállalja.

tehát a helyszínen kell felméréseket végezni, úgy a vállalási ár növekedhet.)
Az elkészült anyagok alapján a pályázat összeállítását további nettó 35.000 Ft 
+ ÁFA díjért vállaljuk, de ezt az összeget csakis a támogatás elnyerése esetén 
kell kifizetni (sikerdíj).
A szolgáltatásunkkal kapcsolatban hívja 

-6922; + 36 (1) 297-0799 d-
jön személyes ügyfélszolgálatunkon (1181 Budapest, Baross u. 7.)!
A pályázattal kapcsolatos tanácsadás ingyenes.

Június 20-tól augusztus 26-ig heti turnusokban! 
 Szakképzett oktatók |strandolás | kalandpark | találkozás ismert sportolókkal | napi háromszori étkezés

 21.000.-Ft/turnus | Akadémistáknak 16.800.-Ft | Testvérkedvezmény 10%
 Érdeklődni:  akademia@varosgazda18.hu | web: www.akademia18.hu  

Telefon: Magdáné Illés Katalin 06-30-190-6632

LABDARÚGÓ, ÚSZÓ/VÍZILABDA, KÜZDŐSPORT, 

STRANDLABDARÚGÓ ÉS SPORTÁGVÁLASZTÓ 

SZAKÁGAKKAL

NYÁRON IS TUDJA JÓ KEZEKBEN GYERMEKÉT!

NYÁRI 
SPORTTÁBOROK A

VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS
AKADÉMIÁNÁL
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A Goldtimer Alapítvány felújí-
tott Li–2-es gépével 15-20 per-
ces sétarepülést lehet tenni a 
főváros fölött. A világ egyetlen, 
még működőképes ilyen típusú 
gépe 1949-ben készült Üzbe-
gisztánban. Tulajdonképpen az 
1936-ban az Egyesült Államok-
ban forgalomba állított Douglas 
DC–3 Dakota licencváltozata. A 
gyártás során komoly mérnöki 
munkát jelentett a collos alapú 
rendszerről átállni a metrikus 
rendszerre, új, orosz fejlesztésű 
motort párosítani az amerikai 
konstrukcióhoz és megerősíteni 
a futóműveket a nagyobb igény-
bevételhez, amit a füves-havas-

jeges szovjetunióbeli repülőte-
rek jelentettek. 

A világ egyik legjobban sike-
rült konstrukciójú gépéből ösz-
szesen csaknem 20 ezer épült. 
Az alapítvány gépe először a 
Magyar Néphadsereg színeiben 
repült, majd 1958 és 1964 kö-
zött a Malév használta, amely a 
belföldi repülések megszűnése 
után ismét a honvédségnek adta. 
Végül 1974-ben Szolnokról vo-
nult a gép múzeumi pihenőre. A 
repülésrajongók több ezer mun-
kaórában állították helyre 2001-
ben, és 2002-ben kapta meg a 
légi alkalmassági engedélyt. A 
10 900 kg felszálló tömegű repü-

lőt két, egyenként 1000 LE tel-
jesítményű kilenchengeres csil-
lagmotor emeli a levegőbe, ahol 
220–260 km/h utazósebességgel 
akár 2000 km-t is meg tud ten-
ni. Egyébként ez az egyetlen 
még Malév-színekben közleke-
dő légi jármű.

A nosztalgiaélményt fokozza, 
hogy a mostani Múzeumok Éj-
szakájára felújítottak egy Ikarus 
55-ös (farmotoros) veterán au-
tóbuszt, amiből öt darabot rövid 
ideig a repülőtéren belül is hasz-
náltak 1960-tól. Ez a busz Malév-
színekben szállítja majd a Li–2-es 
utasait az Aeroparkból a repülő-
géphez.

Az Ikarus 55-ös egyébként 
igazi különlegesség, hiszen eb-
ből a javarészt távolsági járatok-
ra tervezett, 1953-ban konstruált 
buszból viszonylag kevés példány 
készült. Később áttértek a két au-
tomata ajtós, szintén farmotoros/
léghűtéses Ikarus 66-os modell-
re. 

A Múzeumok Éjszakáján az 
összes program központja és in-
dulási helye a 2-es terminál mel-
letti Aeropark repülőmúzeum, 
ahol neves magyar gépkapitányok 
mutatják be az éjszakai pilótafül-
kéket és a földi kiszolgálóeszkö-
zöket. Lesz mentő-, tűzszerészeti, 
katasztrófavédelmi bemutató, 
repülőgép-szimulátor és autózás 
oldtimer repülőtéri járművekkel.

– Régóta szerettünk volna tel-
jes nosztalgiaélményt kínálni a 
repülés és a repülőtér szerelme-
seinek. Az idei Múzeumok Éj-
szakájára végre minden összejött, 
így az érdeklődők egymás mellett 
láthatják, és ki is próbálhatják 
mind az Ikarus 55-öst, mind a 
Li–2-est – mondta Somogyi-Tóth 
Gábor, az Aeropark igazgatója. 
– A nosztalgiarepülések mellett 
természetesen egy sor más  izgal-
mas programot, egyebek mellett 
repülőtér-látogatást kínálunk az 
érdeklődőknek, a gyerekek légi-
utaskísérő-tanfolyamon vehetnek 
részt, és lesznek pódiumbeszélge-
tések is.

A repülésre június 17-én dé-
lig lehet jelentkezni.  Az árak és 
a további részletek a www.li-2.
repterlatogatas.hu oldalon olvas-
hatók.

AEROPARK: IDŐUTAZÁS 
REPÜLŐGÉPPEL
az idei Múzeumok éjszakájának legnagyobb meglepetése alighanem a ferihegyi 
aeropark, a goldtimer alapítvány és a Budapest airport közös programja lesz: nosz-
talgiarepülés Budapest fölött egy 1949-ben készült li–2 típusú veterán repülőgép-
pel. a különleges élményhez az is hozzájárul, hogy az utasokat egy ikarus 55 „faros” 
autóbusz viszi a géphez az aeroparkból.

táJéKoZtató
A POLGÁRMESTERI HIVATAL JÚNIUS 30-ÁN, 

CSÜTÖRTÖKÖN ÉS JÚLIUS 1-ÉN, PÉNTEKEN ZÁRVA 
LESZ. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C  –  P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

oLvaSóInK FIgyeLMéBe!
KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK
JÚLIUS 6-ÁN JELENIK MEG!

KÖZLEMÉNY
Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. 
július 1-jétől Budapest Főváros Kormányhivatala 

XVIII. Kerületi Hivatalának Ady Endre u. 100. alatti 
okmányirodai kirendeltsége bezár.

Továbbra is várjuk Önöket az Üllői út 445. alatti 
Kormányablakban, ahol akadálymentes, légkondicionált, 
tágas ügyfélszolgálati irodánkban fogadjuk az ügyfeleket. 

A Kormányablak nyitvatartása:
Hétfő:  7–17 óráig
Kedd:  8–18 óráig
Szerda: 8–20 óráig

Csütörtök: 8–18 óráig
Péntek: 8–15 óráig

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási idő nélkül 
intézhetik ügyeiket, ha előzetesen időpontot foglalnak az 

alábbi elérhetőségeken:

Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában: 
Telefon: 1818 (kék szám) 

Külföldről: +36-1-550-1858 
Fax: +36-1-550-1819 

SMS: 1818 
E-mail: 1818@1818.hu

XVIII. kerületi kormányhivatal
*

tisztelt lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a pestszentimrei elhunyt 
személyek hagyatéki ügyeinek kezelését, valamint 

az ügyfél-tájékoztatást 2016. július 1-jét követően is 
az Ady Endre u. 100. alatti irodában végzi Budapest 

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Polgármesteri Hivatalának Pestszentimrei Kihelyezett 

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

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

n 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 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 Nemzetközi édesipari és sütőipari vállalat ostyatészta és krémtöltelék 

készítésére, valamint csokoládé/bevonó előkészítésére, 3 műszakos munkarendbe tésztakeverő 
munkatársakat keres.

 Kérjük, önéletrajzát a „tésztakeverő” munkakör megjelölésével az office@bakeryworld.hu e-mail 
címre, vagy a Bakery World Hungary Kft., 1186 Budapest, Besence u. 4-6. címre küldje!

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

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.

n a pestszentlőrinci Csemete óvoda  2016 augusztus 26-i belépéssel, kinevezett 
állásra, óvodapedagógusok jelentkezését várja. A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi 
email címre kérjük: ovodavezeto@csemeteovoda18.hu Jelentkezési határidő: 2016 július 15.

,

 üdülés
n üdülés HarKáNyBaN!  2016 augusztus 06-12-ig! A SIESTA szállodában. (A 

buszmegállótól 5 perc) Kényelmes apartman 2 vagy 3 személy számára átadó. Felszerelt 
konyha, ágynemű, türülköző. 3200Ft./fő/éj + IFA. Kutya vihető! Érdeklődni telefonon: (061) 
294-5993

n Nyári német nyelvgyakorló tábor 14 éves korig általános iskolásoknak 
Pestszentlőrincen. Heti turnusok hétfőtől péntekig 08-16 óráig, napi 3 étkezéssel. 4x60 perc 
német és 2x30 perc magyar nyelvtan, kis létszámú csoportokban, június 27-julius 1-ig, július 
4-8-ig, július 11-15-.ig és így tovább aug.26-ig.jelentkezés:30/873 7729

n Xviii. ker. szentlőrinci ltp. Nyugdíjas Klub 2016 július 16-án kirándulást szervez 
Pannonhalma - Győr területére. Minden nyugdíjas társunk jelentkezését várjuk. Érdeklődni lehet: 
Hidasi Oszkárné Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon. Jelentkezni és befizetni 
lehet: Kondor Béla Művelődési Házban július 02-án 15 órától – 18 óráig. 

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: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, szőnyegpadló, 
műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag 
méretre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag felületre történő rögzítése, a lerakott 
burkolat szükség szerinti felületkezelése (csiszolás, bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy 
hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje, anyagszükségletek felmérése, összeállítása, 
a munkaköréhez tartozó adminisztratív feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: B kategóriás vezetői engedély.

n taKarÍtó: Társaságunk 8 és 4 órás 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 BUszvezető: D kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II. vizsgával, GKI kártyával rendelkező 
buszvezető munkatársat keresünk. Több éves tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

n aNyagBeszerző: Társaságunk anyagbeszerző kollégát keres. Feladatok: - Beszállítókkal 
való kapcsolattartás; - Anyagok szállítása a beszállító telephelye és céges telephelyek között; - 
Egyéb fizikai raktári feladatok. Elvárás: középfokú végzettség, pontosság, igényes munkavégzés, 
együttműködő képesség, B kategóriás jogosítvány, vezetői tapasztalattal. Előny: helyismeret 
Dél-Budapesten, szakmai tapasztalat raktározás-logisztika és fuvarozás területen, műszaki és 
építőipari anyagok ismerete.

n HidegBUrKoló: Hidegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: - épületek aljzatára, 
külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára, stb. különböző, hideg tapintású 
burkoló lapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a 
burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének 
megvalósítása; - napi hibaelhárítások végzése, felújítási, illetve csereigények jelzése. Elvárások: 
szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható 
munkavégzés.

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 vÍzvezetéK szerelő: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték szerelő 
munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, megbízható 
munkavégzés. B kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

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 asztalos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Több 
éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás 
vezetői engedély előnyt jelent.

n goNdNoK: Társaságunk gondnok pozícióba keres új munkatársakat sportlétesítménybe és 
szabadidős központba. 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).

n BérleMéNyelleNőr: Bérleményellenőr kollégát keresünk a Társaság kezelésében 
lévő ingatlanok és üzlethelységek ellenőrzésére. Feladatok: - ellenőrzéseken való részvétel és 
jegyzőkönyv készítése; - ütemterv készítés, kiértesítések postázása; - jegyzőkönyv számítógépes 
rögzítése, jelentések készítése; - céges ingatlan hirdetések előkészítése. Elvárások: középfokú 
végzettség, pontos és önálló munkavégzés, ügyfélközpontúság, jó kommunikációs képesség, 
felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook).

n sHop eladó: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégákat. Feladatok: - sportruházat, 
sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és megrendelések kezelése; 
- pénztárgép kezelése, számlakibocsátás, leltározási feladatok; - adminisztrációs feladatok 
ellátása; - rendezvényeken való aktív részvétel. Elvárások: középfokú végzettség, kiváló 
kommunikációs képesség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás, felhasználó 
szintű számítástechnikai ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: 
szakirányú végzettség, kereskedelemben és sporteszközök értékesítésében szerzett tapasztalat.

n Bér- és tB ügyiNtéző: Bér- és TB ügyintéző kollégát keresünk. Elvárások: középfokú 
szakirányú végzettség (felsőfokú előnyt jelent), minimum 5 éves hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, nexONBÉR program ismerete, önállóság, jó problémamegoldó képesség, precizitás, 
kiváló kommunikációs és tárgyalási képesség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, 
PowerPoint, Excel, Internet Explorer, 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.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Vecsésen található központi raktárunkba

ésRAKTÁROS-
KOMISSIÓZÓ

GÉPKOCSI -
VEZETŐ

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
info@igepa.hu, 06 20 539 0453

pozíciókra munkatársakat keresünk 
kétműszakos munkarendbe.

FELTÉTEL:
• Targoncavezetői

jogosítvány
• Egészséges 

életmód

• C kategóriás 
jogosítvány

• Balesetmentes
gépjárművezetői 
gyakorlat
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Nemzetközi édesipari és sütőipari vállalat ostyatészta  
és krémtöltelék készítésére, valamiNt csokoládé/bevoNó 

előkészítésére, 3 műszakos muNkareNdbe 

tésztakeverő munkatársakat keres
kérjük, önéletrajzát a „tésztakeverő” munkakör megjelölésével az 

office@bakeryworld.hu e-mail címre, vagy a bakery World Hungary kft., 
1186 budapest, besence u. 4-6. címre küldje!

Nemzetközi édesipari és sütőipari vállalat 
ostyatermékek gyártásáHoz (gépkezelés, csomagolás), 

3 műszakos muNkareNdbe elsősorbaN Női, 

gyakorlatias termékgyártó munkatársakat keres
 kérjük, önéletrajzát a „termékgyártó” munkakör megjelölésével az 

office@bakeryworld.hu e-mail címre, vagy a bakery World Hungary kft., 
1186 budapest, besence u. 4-6. címre küldje!

 oKtatás
n MateMatiKáBól, FiziKáBól Korrepetálást, PÓTVIZSGÁRA, 

PÓTÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST VÁLLALOK. ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK 
SZÁMÁRA IS. MEGBESZÉLÉS SZERINT HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-
5985-ÖS TELEFONSZÁMON.
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Programok
rózsa MŰvelődési Ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 
291-2896
www.rozsamh.hu
Június 20-tól 24-ig: 
Kreatív művészeti tábor 
Jancsó Saroltával. Rész-
vételi díj: 16 500 Ft.
Június 27-től július 1-jéig 
és július 4-től 8-ig: Ka-
landos kézműves tábor. 
Részvételi díj: 14 500 
Ft/hét vagy 28 000 Ft/2 
hét.
Július 11–15. 18 
óra: Nyári intenzív 
zumbafoglalkozások 
Czéh Beátával. Napijegy: 
1000 Ft, heti bérlet: 
4000 Ft.
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 
éves gyermekeknek 
(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 tanfolya-
mainkra, foglalkozása-
inkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), 
valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra 
is lehet jelentkezni. 
Szerdánként baba-mama 
jóga, keddenként és csü-
törtökönként Etka-jóga. 
A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft.
Új és régi foglalkozása-
inkról érdeklődni, azokra 
jelentkezni az elérhető-
ségeinken lehet. 
A művelődési ház a nyári 
időszakban a követke-
zőképpen tart nyitva: 
július 1. és 8. között 
9–17 óráig, július 11. és 
15. között 13–20 óráig, 
július 18. és augusztus 
20. között 10–17 óráig.
A nyitvatartási időben az 
itt található Ticket Exp-
ressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4seasoNs sÍ- és 
sNowBoardparK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-
3262
Síiskolánkban a mes-
terséges pályán folya-
matosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kor-
tól kezdve az emberi 
élettartam és a vállal-
kozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szer-
dánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó 
és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

lőriNCi NagyKÖNyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Június 20. 14 óra: a 
Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület irodalmi klubja
Június 29. 16.30: 
KézműveSzerda – tenger
Július 6. 16.30: 

KézműveSzerda – sziget
Július 13. 16.30: 
KézműveSzerda – dzsun-
gel
Beiratkozott olvasó-
ink számára a nyári 
KézműveSzerda-
foglalkozások ingyene-
sek.
A Galéria 18 
kiállítóteremben Gyökere-
im címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta kiállítása 
látható szeptember 9-ig.
A könyvtár nyári nyitva 
tartása rendje (augusztus 
28-ig): hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 13–19 
óra között, kedden és 
pénteken 9–14 óra 
között. 
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek 
a könyvtárban!

pestszeNtiMrei 
KÖNyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Június 17. 17.30: Benyó 
András zoológus előadá-
sa hüllőkről, pókokról, 
rovarokról. Tigrispiton, 
madárpók és rózsabogár 
a könyvtárban!

HavaNNa-laKótelepi 
KÖNyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@
fszek.hu
Június 24. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja
A könyvtár nyitvatartási 
idejében Pestszentlőrinc 
művészzsenijének, Kon-
dor Bélának az életét és 
munkásságát bemutató 
kiállítás tekinthető meg a 
Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjte-
mény rendezésében.
A könyvtár július 4–29. 
között zárva tart. Nyitás: 
augusztus 1-jén, hétfőn.

KoNdor Béla
KÖzÖsségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 16. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele
Június 18. 15 óra: Te 
vagy az én nagy sze-
relmem – magyarnóta-
műsor. Művészeti vezető: 
Fényes György.
Június 18. 15 óra: Tere-
fere klub
Június 19. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Június 20-tól 22-ig: 
Sminktábor
Június 22. 18.45: 
Ladie’s dance mix
Június 24. 15 óra: 
Csere-bere civil börze a 
ClubNetCet szervezésé-
ben
Június 26. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Június 27-től 30-ig: 
Tűzzománctábor
Június 27–30. 10 óra: 
Interaktív állatsarok
Június 28. 17 óra: A 
Művészeti Tárló kiállí-
tásának megnyitója. A 
tárlat július 10-ig tekint-
hető meg.
Június 29. 18.45: 
Ladie’s dance mix
Július 2. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai 
Dalkör összejövetele
Július 3. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Július 6. 18.45: Ladie’s 
dance mix
Július 9. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Július 10. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Szombatonként 9 órától 

kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely. Vasár-
naponként 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
A Kossuth téri pavi-
longalériában június 
22-ig a kerület német 
testvérvárosát, Rodingot 
bemutató kiállítás, június 
23-tól pedig az ifj. Dávid 
Károlyt, a repülőtér ter-
vezőjét bemutató kiállítás 
tekinthető meg.
Felhők felett címmel 
június 21-én új repülés-
történeti időszaki kiállítás 
nyílik a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek 
közelében). Az ingyenes 
kiállítás keddtől vasár-
napig 10–17 óra között 
tekinthető meg. Minden-
kit szeretettel várunk!
A kerületet bemutató is-
meretterjesztő tablósoro-
zat és a hozzá kapcsoló-
dó online térképes felület 
révén a kerület története 
mellett megismerhető 
annak 22 részegysé-
ge, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, 
emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elneve-
zéseket is tartalmazó – 
utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutató-
szolgálat előzetes egyez-
tetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeum-
pedagógiai programok 
minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapunkon 
lehet tájékozódni), ván-
dorkiállítások kölcsön-
zése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok 
árusítása.
A június 25-i Múzeumok 
Éjszakája rendezvényeire 
elővételben karszalagok 
vásárolhatók a Múze-
umsarokban és a KÖKI 
Terminálban lévő kiállító-
helyen.

MúzeUMsaroK 
KiállÍtótereM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-
0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlé-
kei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történe-
téből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekes-
ségek a kerületi oktatás-
történet múltjából
A kiállítóterem június 
21–24. között nyári tábor 
miatt nem látogatható, 
egyébként keddtől szom-
batig 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 lakóteleptől a 
Havannáig

Nyitva tartás előzetes 
telefonos egyeztetés 
alapján.

pestszeNtiMrei
KÖzÖsségi Ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 
294-5971
www.pikhaz.hu
Június 17-én: Er-
dő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándu-
lás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirán-
dulás 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 kézműves klub 
felnőtteknek. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag 
ára. Előzetes jelentke-
zést kérünk!
Június 20-tól 24-ig: 
Kreatív kézműves tábor 
Balog Katával és a Lila 
Cápával. Részvételi díj: 
1800 Ft/nap, 8000 Ft/
hét.
Június 25. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Június 27-től július 
1-jéig: Néptánctábor 
Kováts Judittal. Rész-
vételi díj: 20 000 Ft + 
5000 Ft étkezés.
Június 27-től július 
1-jéig: Képzőművész 
tábor. Vezeti: Nagy 
Ernő festőművész.
Július 9. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépő-
jegy: 600 Ft.
Július 15-től 19-ig: 
Kreatív kézműves tábor 
Balog Katával és a Lila 
Cápával. Részvételi díj: 
1800 Ft/nap, 8000 Ft/
hét.
Foglalkozásainkra 
jelentkezni, az idő-
pontjukról érdeklődni 
az elérhetőségeinken 
lehet. 

ReLIKvIáK, 
DoKuMentuMoK 
KeReStetneK
A XVIII. kerületi 56-os 
Emlékbizottság és a 
Tomory Lajos Peda-
gógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény várja azok 
jelentkezését, akik 
56-os relikviákkal, 
dokumentumokkal 
rendelkeznek, és ezeket, 
valamint a személyes 
visszaemlékezéseiket 
megosztanák a gyűjte-
ménnyel. Az anyagokat 
archiváljuk, digitalizál-
juk, és közzétesszük 
majd. Jelentkezni lehet 
személyesen nyitva-
tartási időben a Mú-
zeumsarokban (Szent 
Lőrinc sétány 2.), a 
gyűjtemény telefonszá-
mán (290-1585) vagy 
e-mailben (muzeum@
muzeum18ker.hu). 

múzeumok 
éjszakája
Napjaink egyik legkedveltebb kulturális eseménye a Mú-
zeumok éjszakája. évek óta hagyomány, hogy kerüle-
tünkben is programok várják az érdeklődőket. idén is így 
lesz, több helyszínen is programokat szervez a tomory 
lajos pedagógiai és Helytörténeti gyűjtemény június 25-
én, szombaton.

Múzeumsarok (1183 Szent Lőrinc sétány 2.): Kiállítás: „200 év 
emlékei” – Pillanatképek Pestszentlőrinc-Pestszentimre múlt-
jából; Oktatástörténeti kiállítás; Társasági kultúra a századelőn 
Pestszentlőrincen

14–22 óra között folyamatos programok: tárlatvezetés, óriás fotó-
ponyva, puzzle, írás lúdtollal és nádtollal (16–20 óra között); öltöz-
ködés – ruhapróba (17–18 óra között); nosztalgiázás családi, ünnepi 
fényképekkel – Hozzon magával egy fotót! (20–22 óra között).

kossuth tér: 18–19 óra között séta a Kossuth téren – akció a 
Kondor-figurákkal; 22–23 óra között: Lángelme – gyertyafényes 
emlékezés Kondor Bélára

kÖkI terminál (1191 Vak Bottyán u. 75/A–C, II. emelet, az ét-
termek közelében): Kiállítás: Felhők felett – Repüléstörténeti kiállí-
tás. 14–18 óra között fényképkészítés stewardessekkel; papírrepülő 
hajtogatása és saját tervezésű repülőmodell készítése

A programok valamennyi helyszínen ingyenesek!
A június 25-i Múzeumok Éjszakája egyéb rendezvényeire elővé-

telben karszalagok vásárolhatók a Múzeumsarokban és a KÖKI Ter-
minálban lévő kiállítóhelyen.

Ê K. a.

ismét retro 
sörFesztiVál
Második alkalommal rendezik meg pestszentlőrincen 
a retro sörfesztivált. a tavalyi sikeres bemutatkozásra 
alapozva idén augusztus 12–14. között lesz a Kossuth tér 
a sörkóstolás helyszíne. 

A szervezők ezúttal is számos különlegesség bemutatására készül-
nek, az ország több pontjáról érkeznek a kézműves sörök, amelyek 
egyre népszerűbbek a habzó nedű fogyasztóinak körében. 

– A meghívókat elküldtük, és reményeink szerint ezúttal is talál-
kozhatunk a hazai kézműves sörgyártás remekeivel, többek között 
a pannonhalmi sörrel és a csepeli Rizmajer sörfőzde kínálatával, de 
érkezik házi sör Békés megyéből és számos más helyről is – mondta 
Galgóczy Zoltán alpolgármester, a XVIII. kerületi sörfesztivál ötlet-
gazdája. – A tavalyi nagy sikerű rendezvényhez hasonlóan ezúttal is 
finom ételek társulnak a sörök mellé. A hangulatot élőzenés koncer-
tek fokozzák majd, a fellépőkkel folyamatban van az egyeztetés. 

Már csak a megfelelő időjárást kell megrendelni, és akkor a meg-
szépült Kossuth tér kulisszái között kitűnő nyári kikapcsolódást 
nyújthat a sörfesztivál, amely a szervezők szándéka szerint a térség 
egyik kiemelkedő gasztrokulturális eseményévé válik, és egyúttal 
széles körben népszerűsíti a XVIII. kerületet.

Ê P. a.

kertmozi 
öt éVe
jubileumot ünnepel a Bókay-kertben nyaranta működő 
szabadtéri mozi: öt éve várja itt a Madách Filmklub egy-
egy vetítéssorozattal azokat, akik szívesen idézik vissza 
a hajdani kertmozik hangulatát. 

A Bókay kertmozi az ősztől tavaszig a Polgárok Házában működő 
Madách Filmklubból nőtte ki magát – ez tavaly ünnepelte tizedik 
születésnapját, most pedig a kertmozi érkezett kerek évfordulóhoz.

A szervezők – Kardos Gábor volt önkormányzati képviselő és 
barátai – tartalmas programmal készülnek a jubileumra. A bemu-
tatandó filmek a nyarat idézik, és az ingyenes vetítések a hagyomá-
nyoknak megfelelően szombat esténként 20.30-kor kezdődnek. (Az 
esőnap vasárnap, s a műsor ugyancsak este fél kilenckor kezdődik.) 
Július 23-án A leggyorsabb Indian című filmet vetítik Anthony 
Hopkinsszal a főszerepben. Július 30-án a Napsütötte Toszkána 
című vidám és romantikus film pereg majd Diane Lane-nel a fősze-
repben. Augusztus 4-én a Mel Gibsonnal sikerre vitt eposzt, A ha-
zafit láthatják az érdeklődők. Végül augusztus 13-án egy bravúros 
vígjáték zárja a vetítéssorozatot: két zseniális színész, Diane Keaton 
és Jack Nicholson alakítja a Minden végzet nehéz című vígjáték fő-
szerepeit. A különös szerelmi háromszög harmadik tagjaként Keanu 
Reeves is feltűnik a filmben.

Ê K. gy.
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Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Mielőtt elutazott a berni junior torna-Eb-re, 
Csorvási Soma azt mondta, hogy felkészülten vár-
ja a versenyt, mindent megtett azért, hogy a lehető 
legjobban szerepeljen.

Dicsért A kApitány
Nos, a junior Eb alá is támasztotta a várakozását, 
sőt az egész magyar csapatét. A mieink a 8. helyen 
végeztek, amivel elégedettek lehetünk, de hogy ne 
beszéljünk haza, hallgassuk meg Somát: „Ha mi 
mondjuk, hogy jól ment, az kicsit öndicséret is le-
het, az viszont biztosan nem az, amit a felnőttek 
kapitánya mondott nekünk Bernben. Azt mondta, 
remélem, látlak majd benneteket a felnőtt váloga-
tottban is. Ami engem illet, én is remélem, de ez 
alapvetően rajta múlik…”

Azt azért tegyük hozzá: Somán is, mert ha a 
formája alapján kihagyhatatlan lesz, akkor bizto-
san bent lesz a csapatban.

bronzot ért A kAtA
Szinte „unalmas” már, hogy ahányszor csak el-
utazik egy-egy Eb-re vagy világkupára, mindig 
éremmel tér haza a Budapesti Tigrisek főnöke, az 5 
danos Pataki Krisztián. Az elutazása előtt nem ígért 
semmit, csak annyit mondott: jó volna katában 
(formagyakorlat) és kumitében (küzdelem) is jól 
szerepelni, mert nagyon sokat dolgozott. Nos, a má-
jusi finnországi kontinensbajnokságon az előbbiben 
szerepelt jól, formagyakorlatban állhatott a dobogó 
harmadik fokára, akárcsak egy évvel ezelőtt.

– Természetesen örülök, de igazán boldog akkor 
lettem volna, ha ezüstöt, netán aranyat nyerek, bár 
tudni kell, hogy nem mindig annyi pontot adnak a 
bírók, amennyit valójában ért a gyakorlat… Annak 
viszont nagyon örültem, hogy a hazaérkezésem után 
a tanítványaim, a gyerekek bajnokként fogadtak.

irány rio!
Nem mondható, hogy nyugalmas heteket 
tudhat maga mögött Marosi Ádám, a kiváló 

öttusázó, a kerület sportarca s nem mellesleg 
a londoni olimpia bronzérmese.

A világkupaversenyek után jól állt, biztos-
nak tűnt, hogy Pálvölgyi Miklós neki is bizal-
mat szavaz, így mehet az augusztusi olimpi-
ára. A májusi moszkvai vb azonban rosszul 
sikerült, csak 13. lett. Ádám azonban az idei 
korábbi kiváló eredményei meg a ranglistás 
helyezése alapján nem vesztette el a kapitány 
bizalmát, így ott lesz Brazíliában.

– Megadatott, hogy ismét olimpián indul-
hatok, ami a legfontosabb egy sportoló éle-
tében. Remélem, élni tudok a lehetőséggel – 
mondta az öttusázó.

Mi meg bízzunk abban, hogy le tudja győz-
ni a legkiszámíthatatlanabb ellenfelet, a neki 
jutó lovat is…

VAlkusz: mAllorcA
A múlt hét elején érkezett haza Párizsból, a Ro-
land Garros Grand Slam-verseny junior torná-
járól a tenisztalentum Valkusz Máté.

Ahogy lenni szokott, a rossz után a jó kö-
vetkezett az életében: két győztes meccset is ví-
vott a salakpályán. Az első körben nagy csatá-
ban győzte le francia ellenfelét, mégpedig úgy, 
hogy öt (!) meccslabdát hárított, s innen feláll-
va nyerte meg a találkozót. A második forduló 
sima volt, a bolíviai ellenfelét két játszmában 
verte, és a 16 közé került. Egy argentin fiú kö-
vetkezett, aki ellen esőben, erős szélben mérkő-
zött, ami nem kedvezett neki, s két játszmában 
kikapott.

A nagy örömöt az jelenti most Máténak, 
hogy meghívást kapott Rafael Nadal mallorcai 
teniszakadémiájára. Amennyiben a kéthetes 
ottlét után úgy látják, hogy érdemes hosszú tá-
von is foglalkozni a 18. életévét augusztusban 
betöltő fiatalemberrel, akkor Máté ősztől „spa-
nyol” lesz, ami hatalmas lépést (de inkább ug-
rást) jelentene a pályafutásában.

nagy lehetőség előtt: Marosi ádám Rióban, valkusz Máté Mallorcán szeretne bizonyítani

Csorvási, pataKi, Marosi, valKUsz

�mozgalmas, sikeres heteket tudhatnak maguk mögött a kerületi sportolók. 
olvashatják az írás címében, hogy milyen sok helyen jártak, mennyire elfoglaltak 
voltak. De a legfontosabb az, hogy milyen szép eredményeket értek el. nézzük 

meg, mivel gyarapították a kerületet.

A GyEREKEKÉRT 
TEKERTEK

 
Mára kiheverhették a pórul jártak, hogy április 24-én a hirtelen kellemetlenre for-
dult időjárás miatt elmaradt a tour de Bókay jótékonysági kerékpáros felvonulás. 
június 5-én már semmi sem gátolta a résztvevőket abban, hogy harmadik alkalom-
mal is nyeregbe szálljanak, s tekerjenek egy jót a gyermekklinika lakóiért, támogat-
va ezzel a gyógyításukat.

Aki esetleg nem volt kíváncsi arra, hogy mi történik június 5-én, vasárnap reggel a klinika előtt, az 
előtt sem maradt semmi titok. Olyan sok biciklis ember gyülekezett a „nyóckerben”, hogy azt nem 
lehetett nem észrevenni.

A rajt előtt dr. Tóth-Heyn Péter, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. számú Gyermek-
klinikájának igazgatóhelyettese, a rendezvény megálmodója elmondta, hogy az idén már harmadik 
alkalommal rendezik meg a 10 kilométeres kerékpáros felvonulást, amelynek az a célja, hogy támo-
gassák a kórházi ágyhoz kötött gyermekek ellátását.

A kerületi Bókay-orvosdinasztia első tagja, Bókay János az, akinek a nevét, ha nem is hivatalo-
san, de még ma is viseli az intézmény. Sokan ugyanis csak „Bókayként” emlegetik a gyermekkli-
nikát, amely 2014-ben ünnepelte fennállásának 175. évfordulóját, amely jubileum egyben a hazai 
gyermekgyógyászat 175. születésnapja is volt.

– A Bókay-klinika hazánkban az első, Európában pedig a negyedik hasonló intézmény volt, tehát 
messzire nyúlik vissza a múltja, és ami ennél is fontosabb, szép a jelene és ilyen lesz a jövője is. Egyre 
több gyerek mehet haza gyógyultan innen. Az intézmény eredményei, az ellátás minősége alapján 
hisszük, hogy a gyógyításra szánt forintokkal még többet tehetünk a betegeinkért – mondta az igaz-
gatóhelyettes.

A kerékpározásra csábító időben több százan vágtak neki a nyílegyenes távnak, hiszen az Üllői út 
szinte belefut a célállomásba, a Bókay-kertbe.

Az érkezőket Lévai István Zoltán alpolgármester vezetésével az esemény rangjához méltón fogad-
ták Pestszentlőrincen, mert a Bókay-kertben különböző sportos és kulturális programokkal jelezték: 
a jótékonysági felvonulás nem egyszerűen VIII. vagy XVIII. kerületi rendezvény, és évek múlva re-
mélhetőleg azok is tekerhetnek, akikért most mások teszik meg ugyanezt…

Ott volt a Bókay-kertben a névadó orvosdinasztia egyik leszármazottja, dr. Bókay János, a jóté-
konysági felvonuláshoz kapcsolódó alapítvány kuratóriumának az elnöke is.

Az esemény fővédnöke dr. Szabó Attila, a gyermekklinika igazgatója és Ughy Attila, a kerület 
polgármestere volt.

  
évek múlva remélhetőleg azok is tekerhetnek, akikért most mások teszik 
ugyanezt… 

MEGÉRDEMELT 
ELISMERÉS
a megszokott módon jó hangulatú volt az idei diákolimpia kerületi zárórendezvénye 
május 23-án a Kondor Béla Közösségi Házban, ahol a legjobban szerepeltek telje-
sítményét ismerték el. 

Nem véletlen, hogy az elismeréseket Lévai István Zoltán, a kerületi sportéletért is felelős alpolgár-
mester, Galgóczy Zoltán alpolgármester és Banyár László, a Városgazda18. Zrt. vezérigazgatója adta 
át az iskolásoknak.

A Brassó Utcai Általános Iskola igazgatója, a kerületi diákolimpia főszervezője, Tasnádi András 
elmondta, hogy a rendezvény keretében ismerték el a kerületi sportpontverseny legjobb, legeredmé-
nyesebb iskoláit is.

– Ennek legjobbjai a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola, a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Vajk-sziget Általános Iskola, a Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola, 
valamint a Pogány Frigyes Szakközépiskola. Az abszolút győzelmet a Gloriett iskola szerezte meg, 
amely így megismételte a tavalyi sikerét. Az ünnepség keretében adták át a Jó tanuló, jó sportoló 
elismeréseket és a megérdemelt pénzjutalmakat is: az idén három fiú és három lány részesült az 
elismerésben.
 

MÁR MEGINT
A GLORIETT!

 
Ha bármelyik gloriett-talentum a legszerényebb énjét veszi elő, akkor is büszkén 
járhat-kelhet a kerületben (sőt nem csak ott), mert amit a ii. korcsoportos 4. osztá-
lyos csapat produkált a diákolimpia fonyódi labdarúgódöntőjében, arról csak elis-
meréssel lehet írni.

Büszke lehet Varga István és Gombos László edző, büszkék a szülők és az egész Gloriett iskola, s 
persze elsősorban a főszereplők, a focisták „érhetnek az égig”.

A Varga–Gombos edzőpáros irányította „aranycsapat” a májusi fonyódi döntőben hatszor nyert 
(a fináléban 4-1-re a Hajdúszoboszló ellen), és csak egyszer kapott ki. A csapat ezzel duplázott, hi-
szen tavaly is ők lettek az olimpiai bajnokok, akkor a 3. osztályosok között.

Az igazi poént azonban az jelenti, hogy Varga István az edzői pályája során immár hetedszer (!) 
ölelhette át olimpiai bajnok srácait a dobogó tetején.

A maga nemében világrekord ez, csak gratulálni lehet hozzá.
Varga István egyébként nemrégiben vehette át – akár életműdíjként is felfoghatóan – a Magyar 

Diáksport Szövetség plakettjét és oklevelét. A Gloriett iskola 63 éves testnevelője nyugdíjba vonulva 
ősztől már csak a „gyermekeire”, a diákolimpia bajnokaira figyel majd.

a BajNoKoK
a ii. korcsoportos diákolimpia országos döntőjében ez a csapat szerezte meg 
az aranyérmet: vörös dominik, Kerekes olivér, palaga Noel, Bezzeg olivér, 
Kovács patrik, tóth alex, tóth zsombor, tóth dániel, szita Bence, Csiki Márk, 
izzó olivér, Berta Botond. 

KIteKIntő



Városkép p 2016. június 15. XXV. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16 Ilyen „riázást” biztosan nem hallott még a régi piactérsPort

Ha valaki netán nem tudta, hogy va-
lami készül a régi piactéren, az rög-
vest tisztában lehetett azzal, miről 
van szó, amikor odaért az önkor-
mányzat által felállított és működ-
tetett hatalmas szurkolói sátor elé. 
Piros-fehér-zöld zászlókba bújt em-
berek gyülekeztek, de milyen sokan! 
Valamennyien a magyar futballvá-
logatott Eb-bemutatkozását várták, 
azt, hogy visszahozzunk valamennyit 
régen volt dicsőségünkből, legyőzzük 
a nyugati szomszéd Ausztria váloga-
tottját.

nem csAk A FrAnci-
ák tuDnAk
A sátorban az ahhoz szükséges kellé-
kek is „gyülekeztek”, hogy focihan-
gulat költözzön a szék- és padsorok 
közé. A büfé előtt hosszú sor kanyar-
gott, fogyott a sör, az üdítő, a gyros, 
meg a ki tudja, hányféle jó falat. A 
padsorok pillanatok teltek meg, hogy 
a később jövőknek már csak a „két-
forintos mozijegy” jusson, vagyis a 
földön ülve nézzék a Bordeaux-ból 
óriáskivetítőn érkező Eb-közvetítést.

Egyvalaki már ekkor tökéletesen 
elégedett lehetett.

– Ilyenkor érzi az ember, hogy volt, 
van értelme a munkájának. Ilyen-
kor, amikor százak jönnek el, hogy 
együtt szurkoljanak, hogy itt érezzék 

jól magukat – mondta mosolyogva a 
sátor „örökös főnökasszonya”, Kissné 
Baumann Gizella.

A Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia sportszakmai igazgatója joggal 
lehetett boldog, mert a rajtra minden 
tökéletes volt: nehogy azt higgyék a 
franciák, hogy csak ők tudnak ren-
dezni, vendéget fogadni…

Az A kApuFA…
Akivel csak beszéltünk, akit csak 
kérdeztünk a meccs előtt, mindenki 
egyöntetűen a győzelmet emlegette, 
még az iksz sem jött szóba.

Aztán nem sokkal később, a mér-
kőzés kezdete után fél perccel, az 
optimizmust cáfolva, hirtelen nagy-
nagy csönd lett a sátortető alatt, 
mintha mindenki egyszerre ment 
volna haza. Kapufát lőtt az „ellen”, s 
ha ez bement volna…

– Egyszer nekünk is lehet sze-
rencsénk, bár ezt most elég korán 
megkaptuk – mondta egy fiatalem-
ber, akit legközelebb akkor láttam 
viszont, amikor már felszabadultan 
„csápolt” a lefújás után.

Voltak persze, akiknek nem csu-
pán szórakozás volt a magyar–oszt-
rák mérkőzés napja. Burján Attila, az 
Eb-sátor műsorvezetője, az aktuális 
vendéget, a korábbi válogatott lab-
darúgót, Dajka Lászlót kérdezte. Az 
egykori Honvéd-kitűnőség mindenki 

számára érdekeseket mondott, olyan 
rutinnal, amelyet a pályán szerzett.

leHet ismételni
A második félidőben már úgy érez-
hette magát az ember, mintha nem is 
sátorban, hanem igazi stadion igazi 
lelátóján ülne. Akkora volt a hang-
zavar, akkora a szurkolás, amekkora 
egy Eb-meccshez illik.

Egy mellettem ülő legényke a töb-
bieknél is nagyobb ordításban tört ki, 
azt hajtogatva, hogy „nyertem, nyer-
tem”. Kiderült, hogy ő lett a házi gól-
totó egyik nyertese. Lehet, hogy a jó 
szerencséjének még nincs vége, mert 
szombaton, 18-án Izland ellen játszik 
a válogatottunk. Ha megint ennyire 
megérzi az eredményt, újra nyerhet.

Akár még az a csoda is előfordul-
hat, hogy ezen a napon ismét a „Ria, 
ria, Hungária!” lesz a sláger.

 
ia szurkolói sátor az 
európa-bajnokság vé-
géig, július 10-ig várja a 
drukkereket.. 

izlaNdi iKsz
a magyar válogatott után 
lépett pályára izland, 
amelynek a nála esélye-
sebbnek ítélt portugália 
volt az ellenfele. Nos, 
a focit jószerével csak 
húsz-harminc éve isme-
rő szigetország focistái 
1-1-es döntetlent értek el 
a ronaldóval felálló dél-
európai csapattal szem-
ben. szombaton 6 órától a 
Marseille-ben játszó ma-
gyar válogatottnak ismét 
minden tudására szüksége 
lesz a szép folytatáshoz.

az eleje is, a vége is olyan volt, ahogy mi akartuk

� több száz szurkoló gyűlt össze a franciaországi lab-
darúgó európa-bajnokság csoportmérkőzései első for-
dulójának zárónapján a piac téren felállított sátorban. 

mindenki abban reménykedetett, hogy a magyar válogatott 
legyőzi az örök rivális Ausztriát. ez történt, így az nyert, aki 
magyar győzelemre tippelt a góltotón. A válogatottunk 2-0-
ra diadalmaskodott, nagyot lépve ezzel a továbbjutás felé.

LecKét aDtaK  
„a SógoRoKnaK”

HÁROM FORDULÓ, 
NULLA PONT

 
a bajnokság utolsó fordulójában, egerben elszenvedett veresége után 
kiesett az első osztályból a pler-Budapest férfi kézilabdacsapat.

 

A hónap első napján fejeződött be az NB I-es bajnokság, amelynek egyik búcsúzója a 
pestszentlőrinci csapat, amely a története során még sosem szerepelt másodosztály-
ban, mindig az első osztályban volt. A PLER az utolsó fordulóban az Egerrel mérkő-
zött idegenben. Ha nyert volna, vagy döntetlent ér el, bent maradt volna, a vereség 
azonban a kiesést jelentette. Pedig a félidőben még 2 gólos volt a csapat előnye (11-
13), amiből a végére 8 gólos hátrány lett (29-21).

Talán érthetetlen a második félidei összeomlás (18 kapott gól), de ha rátekintünk 
az utolsó fordulókra, sok minden megfejthető. Ezekben a lőrinci csapat egyetlen 
pontot sem szerzett (vereség hazai pályán a Ceglédtől, vereség Mezőkövesden, mint 
ahogy Egerben is). Ha azt nézzük, hogy egyetlen ponton múlt a kiesés, akkor egyér-
telmű, hogy a bennmaradás nem az egri csarnokban dőlt el a 31. és a 60. perc között, 
még ha az valóban nagy reccs volt is… 

Az okokat bizonyára megkeresik, és meg is találják azok, akiknek ez a feladatuk. 
A szakemberek, a csapat előtt áll ez a kérdés, nekik kell tudni, miért „fogytak el” a 
bajnokság tán legfontosabb szakaszára, a végjátékra.

A Ceglédtől hazai pályán elszenvedett, súlyosnak is mondható 5 gólos vereség for-
dulópont lehetett, mert a hiányzó 2 pontból néhány nappal később 4 lett, ugyanis a 
Mezőkövesddel szemben 5 góllal maradt alul az együttes.

Miközben, ha nem is látni-, de tudnivaló volt, hogy a csapat nagyobbik (jobbik?, 
rutinosabb?) fele csak fizikailag van a pályán, lélekben már másutt jár. Annál a klub-
nál, amelyikhez menet közben szerződött… Így ment, így készült az első osztályú 
tagságról döntő egri összecsapásra a PLER-Budapest.

A kiesés tény, nem lehet már mit kezdeni vele. De ilyenkor szokták azt mondani: 
meg kell állni egy pillanatra, nagy levegőt véve végiggondolni, hogy ki mit, hol és 
mikor rontott el. Ha választ találtunk ezekre a kérdésekre, akkor már csak azt kell 
tisztázni, hogy vissza akar-e jutni a csapat az első osztályba. Ha igen, akkor az NB 
I/B valamennyi találkozóján „meg kell enni” a soros ellenfelet.

Ha így lesz, akkor egy más PLER jut majd vissza az első osztályba…

eredmények
12. forduló: PLER-Budapest–Cegléd 23-28 (12-14)

13. forduló: Mezőkövesd–PLER-Budapest 30-25 (14-13)
14. forduló: Eger–PLER-Budapest 29-21 (11-13)

KetteN – UgyaNarról
Kovács Milán, a pler Kézilabdasport Kft.ügyvezető igazgatója: 
Csalódott, szomorú vagyok, mert hittem a bennmaradásban. egy-
előre csak annyit jelenthetek ki bizonyossággal, hogy minél előbb, 
a lehető leggyorsabban vissza kell jutnunk az első osztályba.
Hutvágner istván vezetőedző: ahogy sokakat, úgy engem is 
megviselt a kiesés. Különösen, ha eszembe jut, hogy milyen jól 
kezdtük a rájátszást. sajnos a végére elfáradt a csapat, ennek 
tudom be, hogy a legfontosabb meccsekre már nem tudtunk új 
lendületet venni.

ÚJRA SIKERES
sok mindenben hasonlított a tavalyihoz a május 28-án megrendezett 
városgazda úszókupa. abban azonban semmiképpen, hogy míg egy év-
vel ezelőtt száz gyerek állt rajtkőre a vilmos endre sportcentrumban, 
addig az idén már 150-nél több amatőr úszó tette ezt, köztük óvodás-
korúak is.

A profi pályához vezető út első tempóit láthattuk a Városgazda Utánpótlás Akadé-
miája által szervezett úszókupán. Az esemény főszervezője a szakosztály vezetője, 
Horváth Zoltán volt. 

– Azt hiszem, olyan verseny volt ez, amelynek a megszervezése sok energiát vett 
igénybe, de amikor látta a gyerekeket a dobogón, elszállhatott minden fáradtsága. 

– Valahogy így volt, de nem is maradt idő az elfáradásra. Egyrészt, mert annyi 
volt a dolog, hogy lekötött valamennyiünket, akik dolgoztunk a verseny sikeréért, 
másrészt azért nem jutott eszünkbe a fáradtság, mert olyan sok ügyes gyereket lát-
tunk.

– Erre szokták mondani, hogy felszínre kerültek a csiszolatlan gyémántok…
– Mivel a Városgazda Utánpótlás Akadémia amatőrök, tehát nem igazolt úszók 

részére írta ki ezt a versenyt, tényleg azt hozták magukkal a lánykák és a fiúk, amit 
amatőrként tudnak.

– És mit tudnak?
– Hogy valójában mit, az majd akkor dől el, amikor igazi edzésen igazi edzők 

irányítják őket.
– Látott olyan gyermeket, akiben lehet fantázia?
– Inkább azt mondom, hogy jó mozgásúakkal találkoztam, de sok időm nem volt, 

mert igyekeztem mindenhol ott lenni.
– Mivel tudom, hogy reggeltől délutánig tartottak a futamok a különböző korosz-

tályokban, nem is kérdem, hogy hány volt…
– Rengeteg, az egyiket indítottuk a másik után, miközben már a következőt szólí-

tottuk, és figyelnünk kellett az eredményhirdetésekre is. Nem volt üresjárat…
– Milyen díjakat kaptak a dobogósok?
– Mindenkinek igyekeztünk sikerélményt adni, ez nagyon fontos. Ezt az érmek 

mellett oklevelekkel akartuk hangsúlyosabbá tenni. 
– Mondta, hogy tavaly pontosan százan voltak. És most?
– Most meg pontosan 156-an…

a szenzációs magyar győzelmet az eb-sátorban is önfeledten ünnepelték a szurkolók

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc


