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FeJlődiK A BóKAy-Kert

Most már a finanszírozási lehetősége-
ken múlik, hogy mivé fejlődik a kerület 
közkedvelt parkja, a Bókay-kert. A 
fejlesztési tervekkel foglalkozó mun-
kacsoport a lakossági véleményeket 
is figyelembe véve elkészítette a jelen-
tését. A szükséges források felkuta-
tásával egy modern sport-, kulturális 
és szabadidő-centrum jöhet létre a 
kerület szívében.

A tisztáBB Kerületért

A XVIII. kerületi önkormányzat ebben 
az évben is várja a lakókörnyezetük 
tisztaságáért tenni akaró polgárokat, 
akik az április 22-i Föld napja alkalmá-
ból 26-án rendezendő kerülettakarítás-
sal tehetik tisztábbá a közterületeket. 
Tavaly ilyenkor összesen 39 köbméter 
hulladék gyűlt össze. idén is több 
helyszínre várják azokat, akik tennének 
a környezetükért.

itt A mAJális!

Sportos és családi programokban is 
bővelkedik a nyári előszezon a Bókay-
kertben. A szabadtéri szezon kerék-
párversennyel indul április 27-én, majd 
a minden korábbinál színesebb május 
1-jei majálissal folytatódik. A régi népi 
hagyományok felidézése mellett béke-
beli hangulattal, színes programokkal, 
közkedvelt együttesek koncertjeivel 
várják a látogatókat.

A nAgy versmondás 

A költészet napját minden évben április 
11-én, József Attila születésnapján ün-
neplik. A Kossuth téren négy kerületi 
iskola diákjai tisztelegtek a költészet 
örök mivolta előtt. A tanulók József 
Attila Születésnapomra című versé-
nek közös elszavalásával állítottak fel 
guinness-rekordot. A versmondást 
Jordán Tamás Kossuth-díjas színész, 
rendező vezényelte.

hArCBAn A Pler

Végre nyugodtan írhatunk elismerően 
a PLEr kézilabdázóiról, hiszen a leg-
utóbbi 4 mérkőzésből 3-at megnyer-
tek. Újra elérhető közelségbe került 
a bennmaradás kiharcolása. A siker 
érdekében szurkoljunk együtt, buzdít-
suk a csapatot! Legutóbb hihetetlen 
izgalmak után 27-26-ra győzték le a 
győrieket a Lőrinci Sportcsarnokban, 
és szereztek 2 értékes pontot.

6. oldal 7. oldal 8. oldal 15. oldal2. oldal

� Egyre ismer-
tebbek a Xviii. 
kerületben 

tavaly megnyílt 
rendőrségi irodák. 
A havanna-lakó-
telepen júliusban, 
a pestszentimrei 
imre-házban pedig 
karácsony előtt 
átadott iroda léte 
hamar bekerült 
a köztudatba, az 
emberek rövid idő 
alatt megtanulták, 
hogy ügyes-bajos 
dolgaikkal nem kell 
a távolabb lévő 
rendőrkapitányság-
ra menniük.

PusKás attila   

Amint azt Száva Flórián rendőr 
őrnagy, bűnügyi készenléti cso-
portvezető, a térfigyelő szolgálat 
vezetője elmondta, nem megle-
pő, hogy a Havanna-lakótelepi 
irodában nagyobb az ügyfélfor-
galom, de egyre többen keresik 
fel az imrei irodát is.

vÁLTozAToS 
ÜgyEK
A Csontváry utcai irodához el-
sősorban vagyon elleni bűncse-
lekmények, autófeltörések, il-
letve a késő esti rendzavarások, 
hangoskodások miatt fordulnak 
a lakosok.

– A lakótelepi ügyelet for-
galma egyértelműen bizonyítja, 
hogy valós volt a lakossági igény, 
és az itt élők körében rendkívül 
pozitív a munkánk megítélése. 
A több megkeresés csak részben 
magyarázható azzal, hogy ez az 
iroda már tíz hónapja működik 
– tájékoztatott száva Flórián. – 
A lakókörnyezet sajátosságaiból, 
az itt élők számából adódóan 
gyakoribbak a problémák. 

Az őrnagy hozzátette, hogy 
a közös képviselők, házgondno-
kok munkáját is nagymértékben 

megkönnyíti az iroda, mert a 
mindennapos bejelentésekkel 
nem kell az Üllői úti kapitány-
ságra szaladgálniuk.

– A rendőrkollégák munká-
ja is könnyebbé vált annyiban, 
hogy az autós vagy a gyalogos 
járőr is gyorsabban tud reagálni, 
mert hamarabb szerez tudomást 
egy bűnesetről vagy balesetről. 
Bűnmegelőzési szempontból pe-
dig némi visszatartó ereje van 
az irodában szolgálatot teljesítő 
rendőr jelenlétének.

FoNToS 
A MEgELőzéS
Az imrei irodával kapcsolatban 
száva Flórián kiemelte, hogy a 
Havanna-lakótelepihez hason-
lóan hamar elterjedt a híre, ami 
részben annak köszönhető, hogy 
az intézkedő rendőrök tájékoz-
tatják az itt élőket erről a lehe-
tőségről, illetve rendszeresen 
kihelyeznek szóróanyagokat.

– Pestszentimrén az idősek 
sérelmére elkövetett csalásról 

vagy annak kísérletéről szóló 
bejelentés gyakori. A közelmúlt-
ban történt, hogy egy idős bácsit 
valamilyen ürüggyel leszólítot-
tak az utcán, hazáig kísérték, és 
az otthonából több dolgot ellop-
tak.

Az effajta bűncselekmények 
elkerülésében az egymásra való 
odafigyelés is sokat segíthet. 

– ezt az a szerencsés kime-
netelű eset is bizonyítja, amikor 
egy idős hölgyet a klasszikus, 
az „unokájával baj történt, pénz 

kellene” szöveggel hívtak fel te-
lefonon, de amikor a hölgy el-
mondta a szomszédjának, hogy 
hova indul, az figyelmeztette, 
hogy valószínűleg becsapták. 
ezért a találkahely helyett a 
rendőrségi irodába ment, így 
nem valósult meg a bűncselek-
mény – mondta száva Flórián. 
– egy bűncselekmény meghiú-
sulásakor ugyan nincs látványos 
rendőri munka, viszont áldozat 
vagy károkozás sincs, és szá-
momra ez, a bűnmegelőzés a 
rendőri munka lényege.  

A két iroda felállítása egyér-
telműen pozitív változásokat ho-
zott mind a bűnmegelőzésben és 
a felderítésben, mind a lakosság 
és a rendőrség kapcsolatában. 
Az ügyeletes rendőr mindkét 
helyen munkanapokon 10 és 20 
óra között fogadja az  ügyfele-
ket. A Csontváry utcai ügyelet 
telefonszáma: 06-20-330-8515, 
az Imre-házi rendőrségi irodáé: 
06-20-321-1016. 

kucsák 
mellett  
a többség
eldőlt, hogy Kucsák 
lászló marad a kerület 
országgyűlési képviselője. 
Az április 6-i választáso-
kon a legtöbb voksot az 
elmúlt négy esztendőben 
is egyéni képviselőként 
dolgozó Kucsák lászló 
kapta. 

A Fidesz–KdnP jelöltje 
60 szavazattal előzte meg 
legnagyobb riválisát, a 
Kormányváltó összefogás 
jelöltjét, Kunhalmi ágnest.    
egy héten keresztül a XViii. 
kerületről beszélt az ország. 
Az április 6-i országgyűlési 
választások eredményeit 
ugyanis érdemben befolyá-
solta az itteni végeredmény, 
amely a szoros állás miatt 
csak április 12-én vált egy-
értelművé. 
Az már a választások 
napján látszott, hogy a Fi-
desz–KdnP nagy fölénnyel 
nyert, de az, hogy a két párt 
pontosan mennyi képviselőt 
küldhet a Parlamentbe, csak 
egy héttel később derült 
ki. mivel a 199 helyből 132 
biztosnak tűnt a kormány-
pártok számára, az itteni 
végeredményen múlott, 
hogy elérik-e a kétharmadot.
mivel Kucsák lászló a 
szavazatok 98 százalé-
kának összeszámolása 
után 22 vokssal vezetett 
Kunhalmi ágnes előtt, az 
utolsó körzetben elméletileg 
fordíthatott volna a riválisa. 
ebben a körzetben csak azt 
követően számolták össze 
a szavazatokat, miután a 
külföldön leadott voksok is 
megérkeztek.
április 12-én az utolsó 
kérdésre is választ kaptunk: 
Kucsák lászló 38 szavazat-
tal növelte előnyét, így ösz-
szesen 20 650 vokssal nyer-
te el a kerületiek bizalmát. 
A 20 590 szavazatot kapó 
Kunhalmi ágnes mögött a 
jobbik jelöltje, makai tibor 
8493, míg az lmP jelöltje, 
Kassai dániel 3448 vokssal 
végzett. A többi jelölt nem 
érte el az 1 százalékot. 

Bővebben a 3. oldalon

egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat

Bevált az új szolgáltatás

a tapasztalatokat az elmúlt héten egyeztette lévai istván zoltán alpolgármester és Kékesi andrás kerületi kapitány

Az önKormányzAt PályáziK Az AlACsKAi FeJlesztésre
Április első napján született meg az a belügyminiszteri rendelet, amely lehetőséget kínál 
a kerületi térfigyelő rendszer fejlesztésére.
– A pályázattal egy évekkel ezelőtt megfogalmazott célunk, az Alacska-lakótelepi fejlesztés 
válhat valóra – mondta Lévai istván zoltán alpolgármester. – Az önkormányzat ugyan az 
éves költségvetésben tervezte a rendszer fejlesztését, de ismerve a gazdálkodási kereteinket 
ez az összeg nagyobb méretű beruházásra nem elég. ha sikeresen veszünk részt a 100 
százalékban előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatást adó pályázaton, akkor már 
a nyáron elkezdődhet az Alacska-lakótelep korszerű térfigyelő rendszerének a kiépítése. 
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a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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KözérdeKű info
Budapest Főváros 

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

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

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

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12
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Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KeréKgyártó györgy  

„Kerületünk rendkívül gaz-
dag helytörténeti értékek-
ben – mondta Kardos Gábor, 
a Bókay-kert Fejlesztési Terv 
előkészítő Munkacsoport ve-
zetője. − Becsüljük meg ezt az 
örökséget!”

A jelentés egy hosszú mun-
kafolyamat végén került már-
cius 6-án az önkormányzat 
képviselő-testülete elé, s a célja 
az volt, hogy a 2013-ban meg-
alakított munkacsoport feltár-
ja a Bókay-kertben rejlő, még 
kiaknázatlan lehetőségeket. A 
munkacsoportot, illetve meg-
bízóját, az önkormányzatot két 
cél vezeti: az egyik az, hogy a 
kerületi szabadidős, sport- és 
kulturális életben ma is köz-

ponti szerepet betöltő park 
egy modern, a mai igénye-
ket kielégítő komplexumként 
szolgálja az itt élőket, a másik 
az, hogy megtalálják azokat a 
megoldásokat, amelyek révén 
a létesítményegyüttes vonzó 
turisztikai célponttá válhat.

A kert története a XVIII. 
század közepéig nyúlik vissza, 
amikor grassalkovich Antal 
majorsági központot hozott itt 
létre. ebből az időből maradt 
fenn a grassalkovich-kápolna, 
amely a kerület egyetlen mű-
emléke. 1870-ben már kúria 
állt itt, amely a környék kultu-
rális központjának számított 
egészen az 1951-es államosí-
tásig. 

Történeti szempontból na-
gyon fontos az a gesztus, ame-

lyet Herrich szidónia, a kúria 
épületét tervező Herrich Kár-
oly lánya tett: a nehéz sorsú 
emberek felé mindig nyitott 
hölgy a szülei halála után jel-
képes összegért adta át az in-
gatlant arra a célra, hogy azt 
a helyi ifjúság használhassa. 
Az államosítás után az akkori 
vezetés, követve a példát, úgy 
döntött, hogy a kertet továbbra 
is megtartja ifjúsági parknak. 
A Bókay-kert többé-kevésbé 
azóta is ezt a célt szolgálja, és 
a jövőben is ez lesz a fő felada-
ta. Az azonban vitathatatlan, 
hogy a kerttel kapcsolatban 
eddig nem volt egységes kon-
cepció. Átalakítások, fejleszté-
sek, javítások mindig történ-
tek benne, egységes arculatot 
azonban soha nem próbáltak 
adni neki.
A fejlesztési terv kidolgozásá-
nak ötletét már 2011-ben fel-
vetette az önkormányzat, illet-
ve a parkot kezelő Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
Az elkészített tervanyag a 
szakértői ötleteket, javaslatokat 
összegezte, amelyeket az ön-
kormányzati képviselők több 
szekcióban tárgyaltak 2013-
ban, majd az összegző fejlesz-
tési koncepció kidolgozására 
munkacsoport hoztak létre. A 
munkacsoport a városvezetés-
sel közösen felhívásban kérte a 
kerület lakosainak, szerveze-
teinek javaslatait. Az egyezte-
tő megbeszéléseken, lakossági 
fórumokon véleményezték a 
terveket, és újabb ötleteket 

gyűjtöttek. ezek alapján va-
lamint a városvezetés által 
megfogalmazott javaslatok 
figyelembevételével készült el 
a szabályozási terv alapjait je-
lentő koncepció, amely újra a 
testület elé került.

− Az egyeztető fórumok tá-
mogatták az összegző javasla-
tomat, miszerint a Bókay-kert 
és a grassalkovich-kápolna 
területének − amely az 50-es 
évekig kulturális-helytörténe-
ti és területi egységet alkotott 
− fejlesztési koncepciója ismét 
egységes és koordinált szabá-
lyozási terv alapján valósuljon 
meg – mondta Kardos gábor. 
– A nagy ívű, több fejlesztési 
cél megvalósítását kitűző terv-
koncepció a felkért tervezők 
ötleteinek, illetve a lakossági 
fórumokon elhangzó vélemé-
nyeknek a figyelembevételével 
határidőre elkészült. A terve-
zet alapján a képviselő-testület 
eldöntheti, hogy mely elemek 
megvalósítására akar és tud 
pályázni a most induló pályá-
zati időszakban. A tervek kö-
zött a Bókay-kert helytörténeti 
értékű épületeinek műemléki 
hasznosítása éppúgy szerepel, 
mint egy helytörténeti-infor-
mációs központ kialakítása, az 
uszoda és a strand bővítése, a 
sportpályák háttér-infrastruk-
túrájának korszerűsítése, par-
kolók létesítése, kalandpark, 
sétaútvonalak és egy korábbi 
elképzelést megvalósítva a 
szent Lőrinc-kápolnáig vezető 
kálvária kialakítása is.

�Most már a finanszírozási lehetőségeken 
múlik, hogy mivé fejlődik a Bókay-kert. 
A fejlesztési tervekkel foglalkozó munkacso-

port a lakossági véleményeket is figyelembe véve 
elkészítette a jelentését. A szükséges források 
felkutatásával egy modern sport-, kulturális és 
szabadidő-centrum jöhet létre a kerület szívében.

az egykor birtokközpontként működő Herrich–Kiss-villa helytörténeti-információs központtá alakítása a legfontosabb 
tervek közé tartozik

Modern sport-, szabadidős és kulturális centrumot álmodnak a kerületbe
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A BókAy-kert 
újjászületése
Elfogadta a fejlesztési koncepciót a képviselő-testület

A tervek között a Bókay-kert helytörténeti értékű épü-
leteinek műemléki hasznosítása éppúgy szerepel, mint 
az uszoda és a strand bővítése, a sportpályák háttér-
infrastruktúrájának korszerűsítése, parkolók létesítése, 
kalandpark, sétaútvonalak és egy korábbi elképzelést 
megvalósítva a Szent Lőrinc-kápolnáig vezető kálvária 
kialakítása is.
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3KözéletA Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az országgyűlési választásokat a kerületben

� Eldőlt, hogy 
Kucsák László 
marad a kerület 

országgyűlési képvi-
selője. Az április 6-i 
választásokon a legtöbb 
voksot az elmúlt négy 
esztendőben is egyéni 
képviselőként dolgozó 
Kucsák László kapta. A 
Fidesz–KDNP jelöltje 60 
szavazattal előzte meg 
legnagyobb riválisát, a 
Kormányváltó Összefo-
gás jelöltjét, Kunhalmi 
Ágnest.    

sütő-nagy zsolt  

nem túlzás azt állítani, hogy 
egy héten keresztül a XVIII. 
kerületről beszélt az ország. Az 
április 6-i országgyűlési válasz-
tások eredményeit érdemben be-
folyásolta az itteni végeredmény. 
Az már a választások napján 
látszott, hogy a Fidesz–KDnP 
nagy fölénnyel nyert, de hogy a 
két párt pontosan mennyi kép-
viselőt küldhet a Parlamentbe, 
az csak egy héttel később derült 
ki. Mivel a 199 helyből 132 biz-
tosnak tűnt a kormánypártok 
számára, az itteni végeredmé-
nyen múlt, hogy elérik-e a két-
harmadot.

Mivel Kucsák László a szava-
zatok 98 százalékának összeszá-
molása után 22 vokssal vezetett 
Kunhalmi Ágnes előtt, az utolsó 
körzetben elméletileg fordít-
hatott volna a riválisa. ebben 
a körzetben csak azt követően 
számolták össze a szavazatokat, 
miután a külföldön leadott vok-
sok is megérkeztek.

Április 12-én az utolsó kér-
désre is választ kaptunk: Kucsák 
László 38 szavazattal növelte 

előnyét, így összesen 20 650 
vokssal nyerte el a kerületiek 
bizalmát. A 20 590 szavazatot 
kapó Kunhalmi Ágnes mögött 
a Jobbik jelöltje, Makai Tibor 
8493, míg az LMP jelöltje, Kas-
sai Dániel 3448 vokssal végzett. 
A többi jelölt nem érte el az 1 
százalékot. 

Kucsák László a végeredmény 
ismertetését követően elmondta, 
hogy támogatóival együtt egész 
héten bíztak abban, hogy az 
utolsó szavazatok megszámlálá-
sa után is az első helyen lesz 

– Mindenekelőtt szeretném 
kifejezni köszönetemet a mun-
katársaimnak, az önkéntese-

inknek, az aktivistáknak, akik 
fáradtságot nem ismerve segítet-
tek. Hálával tartozom azért az 
önfeláldozó munkáért, amellyel 
mellém álltak ezekben a hóna-
pokban is, hiszen nemegyszer 
este, hétvégén vettek el család-
juktól, szeretteiktől, barátaiktól 
időt, hogy a közös ügyünket 
támogassák. És azoknak is kö-
szönettel tartozom, akik rám 
szavaztak, akik elmentek, és ki-
álltak a fejlődés mellett, azért, 
hogy munkánk révén a XVIII. 
kerület és a nemzet egyaránt 
gyarapodjon. Remélem, hogy 
továbbra is meg tudom szolgálni 
a bizalmukat!

Kucsák László felidézte, 
hogy a kampányt különösen ér-
dekessé tette a baloldal jelöltcse-
réje, ami azért vált szükségessé, 
mert Simon Gábor, az MSZP 
volt elnökhelyettese adócsalás, 
magánokirat-hamisítás és fel-
bujtóként elkövetett közokirat-
hamisítás gyanúja miatt előzetes 
letartóztatásba került. 

A politikus hozzátette, re-
méli, hogy a jövőben már 
csak pozitív ügyek miatt kerül 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
a hírekbe, bár ő eddig is igye-
kezett inkább az ilyen ügyekre 
koncentrálni.

– Az elmúlt négy évben ha-

tékonyan dolgoztunk, de még 
sok tennivalónk van annak ér-
dekében, hogy mind a lőrin-
cieknek, mind az imreieknek 
minél élhetőbb legyen a vá-
rosrész. Számos fejlesztést vé-
geztünk, de több még jelenleg 
is folyamatban van. Ezek közé 
tartozik a csatornázás, valamint 
az intézményhálózat fejleszté-
se, energetikai korszerűsítése.  
Az egyik legnagyobb eredmény-
nek azt tartja a képviselő, hogy 
a kormány segítségével a kerü-
let megszabadult az elődöktől 
örökölt nyomasztó adósságtól.

– Lezárult egy korszak a ke-
rület életében, még ha Orbán 

Viktor miniszterelnök szavaival 
élve csak a munka felénél já-
runk is. A kormány célul tűzte 
ki a munkát terhelő adók to-
vábbi csökkentését, az energia-
rendszer megújítását és a teljes 
foglalkoztatottságot. Ehhez mi 
itt a kerületben napról napra 
próbálunk hozzátenni valamit. 
Idén befejeztük a Pestszentimrét 
megújító és megszépítő átfogó 
fejlesztést, javában zajlik a ko-
rábban csak ígérgetett csator-
názás, nemrég tettük le egy új 
bölcsőde alapjait az Attila utcá-
ban, hamarosan megkezdődhet 
a Béke tér fejlesztése, s a köny-
nyebb és biztonságosabb közle-
kedés érdekében lesz, ahol kör-
forgalmat, és lesz, ahol zebrákat 
alakítunk ki. Az itt élők nyugal-
mának növeléséért tervezzük a 
térfigyelő hálózat fejlesztését, 
amely az Alacska-lakótelep 
bekapcsolásával remélhetőleg 
már az idén bővülhet. Az élet 
minden területén igyekszünk 
kellemesebbé tenni a kerületiek 
mindennapjait, és én hiszem, 
hogy a választók a szavazata-
ikkal ezt a munkát honorálták. 
Azon leszek, hogy a fejlődést a 
következő négy esztendőben is 
érzékeljék.

április 12-én az utolsó 
kérdésre is választ 
kaptunk: Kucsák 
lászló 36 szavazattal 
növelte előnyét, így 
összesen 20 650 
vokssal nyerte el a 
kerületiek bizalmát. 
A 20 590 szavazatot 
kapó Kunhalmi 
ágnes mögött a 
Jobbik jelöltje, makai 
tibor 8493, míg az 
lmP jelöltje, Kassai 
dániel 3448 vokssal 
végzett.

A folytonosság A fejlődés AlApjA
 Továbbra is Kucsák László képviseli a kerületieket a Parlamentben   

Kucsák lászló maradt az országgyűlési képviselő a választások lebonyolítását több százan segítették

hirdetés
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4 Közélet Katasztrófa megelőzésére versenyezve készültek fel a diákok 

Mi lesz a sorsa 
az állomásnak?
Pink János szemeretelepi lakos je-
lezte szerkesztőségünknek, hogy a 
szemeretelep vasúti megállóhely épüle-
tét ismeretlen tettesek megbontották. 

Olvasónk az alábbi kérdéseket tette fel ezzel 
kapcsolatban: Mi lesz az állomásépület sorsa? 
Amennyiben lebontják, ez mikor történik meg?

A megállóhely mellett különálló házban 
található, lakatlan gondnoki lakást ugyancsak 
feltörték. A rongálások miatt egyrészt csúnya 
látvány fogadja a Gyömrői úton, a Ferihegyi 
gyorsforgalmi úton közlekedőket, köztük a 
repülőtérre tartó külföldieket, másrészt – és 
ez még nagyobb baj – az épület életveszélyessé 
vált. 

Kőszegi János, a településrész önkormányzati 
képviselője megkeresésünkre elmondta, hogy 
2013 decemberében a MÁV Zrt. szakemberei 
helyszíni szemlét tartottak, és ígéretet tettek 
arra, hogy tavasszal lebontják a megállóhely 
épületét.  

– A MÁV nem gondos gazdaként járt el, mert 
hagyta, hogy szétlopják az épületet – mondta az 
önkormányzati képviselő. – A helyszíni szemle 
alkalmával felvetettem, hogy ha a gondnoki 
lakás épülete felújítható, akkor abból célszerű 
zárt kerékpártárolót létesíteni, amelynek 
fenntartását vállalná az önkormányzat.

Bojtor Tibor, a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és 
Gazdálkodási Igazgatóságának

ingatlanüzemeltetési vezetője az alábbi 
tájékoztatást juttatta el szerkesztőségünkhöz: 
„A MÁV a vagyonkezelője az állomásépületnek 
és a mellette lévő gondnoki lakásnak. Az előbbi 
épületben, miután a bérlő visszaadta, jelentős 
rongálások és bontások történtek, emiatt az 
épület részlegesen életveszéses állapotba került. 
Az épület teljes elbontásának végrehajtásához 
szükséges a bontási költségek fedezete, amely 
a korábban elfogadottakra, programozottakra 
történt felhasználásokra tekintettel idén már 
nem áll a rendelkezésünkre. Ezért egyelőre 
csak a veszélyes szakasz elbontását, majd a 
fennmaradó részeken a nyílások befalazását 
tudtuk elvégezni, megakadályozva az illegálisan 
betelepülő és így veszélybe kerülő hajléktalanok, 
valamint az épületet tovább bontók bejutását. A 
befalazásig a területet elhatároltuk. A gondnoki 
lakás további hasznosítását illetően egyeztettünk 
az önkormányzat képviselőjével. A magunk 
részéről támogatjuk az elképzelt funkciókat 
önkormányzati üzemeltetés keretében.”

Ê fe
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Rekord 
Ferihegyen
minden eddiginél nagyobb volt a már-
ciusi utasforgalom a liszt Ferenc nem-
zetközi repülőtéren. A most közzétett 
statisztika szerint az év harmadik hó-
napjában egészen pontosan 662 575 
érkező vagy induló utas vette igénybe 
a Budapest Airport terminálját és an-
nak szolgáltatásait.

 

Az eredmény már csak azért is figyelemre mél-
tó, mivel sok évben márciusra esnek a húsvé-
ti ünnepek, és ekkor – érthető okokból – még 
erősebb a forgalom. Ilyen volt tavaly is, amikor 
március 31-én volt húsvét. Most viszont csak 
április végén lesz, ezért is számít jelentős bővü-
lésnek, hogy a Budapest Airport idén márciusi 
forgalma 5 százalékkal haladta meg a tavalyi év 
harmadik hónapjáét. Egyes légitársaságoknál 
mind a hagyományos, mind a diszkont szektor-
ban a járatok kihasználtsága meghaladta a 90 
százalékot, ami igen jónak számít nemzetközi 
összehasonlításban is. Március ráadásul a téli 
menetrendi időszak utolsó hónapja, hiszen a 
nyári menetrend, amelynek kezdete egybeesik 
a nyári időszámítás bevezetésével, az eddiginél 
jóval több új járatot és az eddiginél is nagyobb 
forgalmat ígér.  

A 2014-es nyári menetrendben 37 légitársaság 
85 célállomásra kínál utakat Budapestről. 
A felkínált kapacitás alapján minden idők 
legerősebb forgalmára számíthat a hazai 
repülőtér. A tapasztalt utazók, különösen 
az internetes akciókra vadászó fiatalabbak 
számára pedig a mostani előfoglalási szezonban 
még rendkívül kedvező árú repülőjegyek 
foglalhatók nyárra a hagyományos és a diszkont 
légitársaságok járatain. Ami a forgalom 
növekedését illeti, a Budapest Airport idei 
átlagosan 7,4 százalékos forgalomnövekedése 
jelentősen túlszárnyalja a 4,2 százalékos európai 
uniós átlagot, és lényegesen jobb, mint a régiós 
versenytársaké (Bécs, prága és Varsó).

Ünnepfa 
a kerületnek
A német nemzetiségi önkormányzat ra-
gaszkodik a gyökereihez, megtartja sa-
ját ünnepeit, feleleveníti a szokásokat. 
érdekes hagyomány az ünnepfaállítás. 

A helyi német közösség ugyanakkor szeretne 
valami olyat adni a kerületi lakosoknak, ami-
nek révén erősödne a többi nemzetiség, illetve a 
különféle társadalmi csoportok összetartozása 
is. Ez az ötlet vezérelte az úgynevezett ünnepfa 
állítását, amely két év előkészület után idén má-
jusban megtörténhet.

– A csaknem 9 méter magas ünnepfa 
helyéül a pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, közkeletű nevén a piros 
iskola teherautó-bejárata melletti területet 
választottuk – mondta Fekete György, a XVIII. 
kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. – A német városok főterein szokás olyan 
fát állítani, amelyen a város nevezetes cégeinek 
cégérei szerepelnek. Hogy itt sem csupán egy 
alkalomról legyen szó, körülnéztünk, hogy 
mi az, ami tartósan is szolgálná a kerületet. 
Mivel pestszentlőrinc-pestszentimrén nem 
működik német vállalkozás, vagy csak 
nagyon kevés, újdonságnak számít az állandó 
ünnepfa, amelyen a nevezetes német ünnepek 
kovácsoltvas szimbólumai lesznek láthatók.

Az ünnepi téren nemcsak a németek, hanem 
– ahogyan Márton-napon – az egész helyi 
közösség együtt ünnepelhet majd, mivel több 
német ünnep egybeesik a magyar egyházi és 
állami ünnepekkel. Fekete György úgy véli, 
hogy mindezen túl kulturális eseményeknek is 
része, helyszíne lehet az ünnepfa és környéke.

Ê Pa

A felmenő rendszerű országos katasztrófavédel-
mi ifjúsági versenyt a Magyar polgári Védelmi 
szövetség hirdette meg a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságának fővédnökségével. 
Az első forduló helyi szintű, majd az általános 
és középiskolások győzteseinek területi, vagyis 
fővárosi, illetve megyei döntőjével folytatódik a 
verseny. A második forduló legjobbjai az orszá-
gos versenyen mérhetik össze a tudásukat. 

A Bókay-kertben április 10-én tartott kerületi 
versenyen 11 általános iskolából összesen 14 csa-
pat vett részt. (Középiskolások nem neveztek.)  

A diákokat székely péter Csaba, a XVIII. ke-
rületi önkormányzat közbiztonsági referense kö-
szöntötte, majd lévai István Zoltán alpolgármes-
ter nyitotta meg a programot. 

A gyerekek a 16 állomáson a katasztrófavéde-
lem, azon belül a tűzoltóság, illetve a polgárőrség 
és a rendőrség munkájával, valamint az elsőse-

gélynyújtással kapcsolatos ismereteikről tehettek 
tanúbizonyságot. 

A verseny célja az, hogy a diákok megismer-
jék a katasztrófavédelemben használatos eszkö-
zök alkalmazását, így katasztrófa esetén kellő 
felkészültség birtokában tudjanak segíteni bajba 
jutott embertársaikon. A verseny lebonyolításá-
ban a kerületi polgári védelmi kirendeltséggel 
együttműködött a kerületi rendőrkapitányság, 
a területileg illetékes katasztrófavédelmi kiren-
deltség, a Vöröskereszt helyi szervezete és a pol-
gárőrség is.  

A megmérettetésen a Kandó iskola ért el 
első helyezést, a második a Kassa, a harmadik a 
Bókay iskola lett. 

A fővárosi katasztrófavédelmi ifjúsági ver-
senyt április 15-én tartják a Hajógyári-szigeten. 
Kerületünket a Kandó csapata képviseli. 

Ê fülep erzsébet 

Az élet lehet a tét
Katasztrófavédelmi versenyen mérték össze tudásukat és ügyességüket a kerületi 
általános iskolás diákok április 10-én a Bókay-kertben. A Kandó téri általános isko-
la csapata szerepelt a legjobban, így ők képviselik Pestszentlőrinc-Pestszentimrét 
a fővárosi megmérettetésen.

népszerű a program
Az időjárás változásainak az emberi szervezetre való hatásáról gyűjtenek adatokat 
a kerület csaknem valamennyi általános iskolájában. Az önkormányzat környezeti 
monitoring-programjának részeként márciusban indult akcióhoz 15 iskola csatla-
kozott. 

A KLIK által támogatott program fő célja az 
egészség- és környezettudatosságra nevelés. eb-
ben a félévben az adatgyűjtés zajlik. A mért érté-
keket a diákok a jövő tanévben induló környezeti 
szakkörök egyik tematikus feladataként dolgoz-
zák fel, és a Meteo Klinika közreműködésével 
lesz egy szélesebb körű adatgyűjtés is. 

A kerületi diákok a program szakmai felügye-
letét adó ICI Interaktív Zrt. irányításával évek óta 
végeznek légszennyezettség-méréseket az iskolákba 
kihelyezett műszerek segítségével. A programhoz 
Csongrád város önkormányzata is csatlakozott, 
így a gyerekek a fővárosi mellett kisvárosi, illet-
ve egy lakott területen kívüli mérés (Csongrád-
Bokrospuszta) adataival is dolgozhatnak. A tavaly 
novemberben hetedik alkalommal végzett többhe-
tes mérés eredményeiről készült beszámolók már 
olvashatók a www.zold18.hu internetes oldalon.

Az őszi mérési adatok megmutatták többek 
között, hogy egy alapvetően kevésbé szennyezett 
területre milyen káros hatással van például az a 
napi gyakorlat, hogy a gyerekeket a szülők autó-
val viszik iskolába.

A program során a diákok játékos formában 

tanulják meg, hogy miért káros a légszennyezés, 
mekkora szerepe van a szervezet rendellenes mű-
ködésében, a légúti betegségek kialakulásában. 
A légszennyezés nagyban hozzájárul az idősebb 
emberek szellemi képességeinek romlásához és az 
agyi katasztrófáktól az infarktusig számos kóros 
jelenséghez. 

– A diákok gondolkodása a leginkább alakít-
ható, ők a legfogékonyabbak a környezetbarát 
szemlélet, a környezettudatos életmód elfogadá-
sára, kialakítására – mondta Pintér Ferenc, az ICI 
Interaktív Zrt. elnök-vezérigazgatója. 

Az adatok ismeretében a gyerekek megoldá-
sokat is javasolnak arra, hogy a hétköznapokban 
miként tehetünk saját környezetünkért.  Ilyen a 
gépjárművek tudatos használata, a fölösleges au-
tózás csökkentése, a kerékpár, illetve a közösségi 
közlekedés használata.

A monitoring-program célja az is, hogy a gye-
rekeken keresztül a szülőkhöz is eljusson az üze-
net, miszerint az egészségesebb életmód fontos 
eleme a környezet-, időjárás- és egészségtudatos-
ság a hétköznapokban is.

Ê Pa
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5KözéletA 65 éven felüliek táborának növekedésével is számolt az önkormányzat

� Több ezer cso-
mag várta a 
kerületi nyug-

díjasokat a húsvét 
alkalmából rendezett 
élelmiszerosztási akció 
kezdetén. Az önkor-
mányzat a karácsonyi 
ételcsomagosztáshoz 
hasonlóan a 65 éven 
felülieket kereste meg, 
akik április 15-én és 
16-án vehették át a 
tartós élelmiszereket és 
a húsvéti meglepetést.

PusKás attila   

A reggel 8 órai kezdés előtt egy 
órával már több száz várakozó 
állt sorba a Lőrinci sportcsar-
nok és a Pestszentimrei sport-
kastély előtt. A nagy létszámra 
tekintettel ezért hamarabb, már 
negyed 8-kor megkezdték a cso-
magok kiosztását. 

ÜNNEPi TArTALoM
– A korábbi tapasztalatokból ki-
indulva idejében, már az osztást 
megelőző napon számos pakkot 
elkészítettünk, így a folyamatos 
csomagolás mellett is akadály-
mentes, gördülékeny volt a ki-
osztás – mondta Csomó Tamás 
alpolgármester. 

Az önkormányzat a húsvét 
alkalmából a lehetőségekhez 
mérten aktualizálta az élelmi-
szercsomag tartalmát.

– Az ünnepre gondolva ka-
lács, kolbász és a hozzá való 
torma került a liszt és a száraz-
tészta mellé – sorolta az alpol-
gármester.

NőTT A LéTSzÁM
Az akcióról 19 500, a kerületben 
élő 65 éven felüli nyugdíjast ér-
tesített az önkormányzat, ami 
ezerrel több embert jelent az el-
múlt évhez képest.

– Jelentős növekedés ez az 
ezer fő, de számoltunk a nagy 
érdeklődéssel, így aki eljött, an-
nak biztosan jutott az adomány-
ból – tette hozzá Csomó Tamás.

A megmaradó csomagokat a 
kerületi civil és karitatív szer-
vezetek segítségével juttatja el 

az önkormányzat a leginkább 
rászorulókhoz. A kerületben 
gyakori a hasonló tartós élelmi-

szer- vagy melegétel-adomány. 
Az önkormányzat és a helyi civil 
szervezetek igyekeznek rendsze-

resen segíteni azokon, akiknek 
az alapvető élelmiszerekre is alig 
telik. 

– Azt gondolom, hogy az ef-
fajta segítség természetes, füg-
getlenül attól, hogy a politikai 

ars poeticámba is beleillik – fo-
galmazott Csomó Tamás. – Az 
önkormányzat a kerület közös-
ségének a közössége, és minél 
több alkalmat kell találnunk 
arra, hogy segítsünk. egy-egy 
ilyen akcióban megnyilvánul a 
közösség tagjainak az egymásra 
utaltsága. A hivatalos oldal, az 
önkormányzat gesztusa ez a ke-
rület lakosai felé. Az üzenet, túl 
azon, hogy sokaknak egy ilyen 
kis ételcsomag is sokat számít, 
az, hogy nekünk a meglévő 
helyzetben kell minél jobban és 
többet segíteni. 

Húsvéti finomságok 
Az ételcsomAgBAn
Az akcióról 19 500, a kerületben élő 65 éven felüli nyugdíjast értesített az önkormányzat
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a folyamatos csomagolás mellett is akadálymentes, gördülékeny volt a kiosztás

idén is lesz 
KrUmPli és 
KAráCsonyi 
CsomAg
A húsvéti akción kívül, a 
tavalyi évhez hasonlóan, 
az idén is további élelmi-
szerosztásra lehet még 
számítani.
– Az őszi burgonyaosz-
tást és a karácsonyi 
élelmiszercsomagot 
tudom még megemlíteni. 
Merészség volna ennél 
többet ígérni, de az biz-
tos, hogy az önkormány-
zat minden lehetőséget 
megragad, hogy ha még 
több lehetőség adódik, 
akkor segíteni tudjon.
Az alpolgármester ki-
emelte, hogy a rászoru-
lók továbbra is számít-
hatnak a kerületi civil 
és karitatív szervezetek 
segítségére is.

A zene 
mindenKié
A lions Klub Pestszentlőrinc egyesület A zene min-
denkié címmel jótékonysági kórushangversenyt ren-
dez április 18-án 18 órakor a városháza dísztermé-
ben.

előzetes letartóztatásban marad 
simon gábor korábbi szocialista 
országgyűlési képviselő, folytató-
dik az ügyében megkezdett eljá-
rás. 

A simon-ügynek még nincs vége, ugyanis a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság április 10-
én újabb három hónapra meghosszabbította 
a szocialisták egykori második emberének 
előzetes letartóztatását. 

KÖvETELT, DE NEM 
vÁLASzoLT
simon gáborról február elején robbant a 
hírbomba: a Magyar nemzet Online által 
közölt cikk azt állította, hogy simon gábor 
évekkel ezelőtt olyan százmilliós összegeket 
helyezett el ausztriai bankszámlákon, ame-
lyek eredete nem tisztázott. Mivel az isme-
retlen eredetű vagyon a 2000 és 2010 közötti 
időszakban keletkezett – vagyis akkor, ami-
kor a 12 éven át regnáló szocialista vezetésű 
önkormányzatban simon gábor tanácsadói 
szerepet töltött be a polgármester mellett 
–, a kerület jelenlegi, konzervatív vezetése 
azonnal sajtóközleményben követelt magya-
rázatot simontól és az MsZP vezetőségétől. 
Mindezt az is indokolta, hogy 2010-ben a 
Fidesz–KDnP pártszövetség által delegált 
új vezetőség 12 milliárdos hiánnyal vette 
át a kerületi kasszát, és bár a deficit okai-
nak felkutatása azonnal megkezdődött, sok 
mindenre ma sincs pontos magyarázat.

sem simon, sem az MsZP nem adott vá-
laszt, a képviselő viszont lemondott mandá-

tumáról, és kilépett a szocialista pártból. A 
bíróság pedig az ellene megkezdett eljárás 
idejére elrendelte az előzetes letartóztatást. 

A KErÜLET 
PéNzE TűNhETETT EL
A nyomozás február óta súlyos eredményeket 
hozott. Kiderült, hogy simonnak nem csak 
Ausztriában, hanem itthon és svájcban is 
vannak számlái, vagyis a már korábban fel-
fedezett, mintegy negyedmilliárd forintnak 
megfelelő betétet tartalmazó két számla mel-
lett még három, amelyeken csaknem egymil-
lió eurós tranzakciókat bonyolítottak le. 

A legfontosabb fejlemény azonban az, 
hogy a Magyar nemzet cikke szerint a pén-
zek egy része valaha a XVIII. kerületieké 

volt. A jelenlegi önkormányzat már 2011-
ben feljelentést tett a pakuratavak ügyében 
– akkor a rendőrség nem talált bizonyí-
tékot, most azonban az oknyomozócikk  
szálai ide vezettek. A szocialista vezetésű 
önkormányzat 2001-ben eladta a korábban 
pakuratavak borította területet az Auchan 
egy helyi érdekeltségének, majd ugyanen-
nek a cégnek 950 millió forintot fizetett ki 
kármentesítésre. Pikáns részlet, hogy – az 
mno.hu újabb cikke szerint – ezt a munkát 
egy vállalkozó mindössze 100 millió forin-
tért is elvégezte volna, de az önkormányzat 
elállt a már megkötött szerződéstől.

A rendőrség folytatja a vizsgálatot, si-
mon gábornak pedig továbbra is előzetes-
ben kell maradnia. 

Ê városkép

TOVÁBBRA Is eLőZeTesBen 
sIMOn gÁBOR
Az ügyben megkezdett vizsgálat folytatódik

Az est folyamán a négy kó-
rusból álló összkart Mohai 
Tibor karnagy vezényli majd. 
A jótékony célú hangverse-
nyen fellép a Speciális Oktató 
és Fejlesztő Intézmény (SOFI) 
gyermekkórusa, a kerületi né-
metszármazású polgárok egye-
sületének Liederschatz kórusa, 

a Vörösmarty Mihály Ének-ze-
nei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium végzett diákjaiból 
és szülőkből álló Vörösmar-
ty Családi Kórus és a Sonore 
Vegyeskar. Az eseményt az 
önkormányzat támogatásávál 
rendezik meg.

Ê-csernai-
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6 Az eldobált hulladék mellett a falfirkákkal is szembeszállnak Közélet

� A Xviii. kerületi 
önkormányzat 
ebben az évben 

is várja a lakókörnye-
zetük tisztaságáért 
tenni akaró polgárokat, 
akik az április 22-i Föld 
napja alkalmából 26-án 
rendezendő kerülettaka-
rítással tehetik tisztábbá 
a közterületeket.

PusKás attila    

Tavaly ilyenkor összesen 39 
köbméter hulladék gyűlt össze. 
ez a mennyiség jelentős javulás-
ról tanúskodik, hiszen a korábbi 
években átlagosan 80 köbméter 
szemetet szedtek. Remélhetőleg 
idén még kevesebb szemetet ta-
lálnak.

A zsákokba szedett szemét 
összetétele rendkívül vegyes 
volt, az elektronikai hulladéktól 
kezdve az autógumikon, a saj-
nos szokásosnak mondható ház-
tartási szeméten át a veszélyes 
hulladéknak minősülő anyago-
kig sok mindent szedtek össze 
a lakosok. 

NEM cSAK 
huLLADéK
A takarítás már nem csupán 
szemétszedést jelent. A tavalyi 
évhez hasonlóan a Lakatos-la-
kótelepen is külön figyelmet 
fordítanak a graffitikra. Kádár 
Tibor önkormányzati képviselő 
csapata ezúttal is kifejezetten a 
villamosmegállók és a játszó-
terek falfirkászainak „műve-
it” fogja eltüntetni. Az effajta 
szennyeződés sokszor nagyon 
nehezen jön le, mivel a firkálók 
gyakran üvegfestékkel dolgoz-
nak, így nemcsak vegyszerrel, 
hanem kaparóval is készülni kell 
a rajzok eltávolítására. Az előző 
takarítás különlegessége volt az 
egy köbméternyi összeszedett 
autóalkatrész. 

TELi BogrÁcS 
iS LESz
A Kapocs utcai kiserdőben a 
már hagyományosnak tekint-
hető hangulatos bográcsozással 
várják a szemétszedésben részt 
vevőket a Rákosmenti Mezei 
őrszolgálat munkatársai. 

Az önkormányzat a Föld 

napja alkalmából cserjeosztást 
is tart az intézmények részére, 
amire folyamatosan érkeznek a 
jelentkezések a környezetvédel-
mi csoporthoz. 

Az akcióból az FKF Zrt. is 
kiveszi a részét a szelektív hul-
ladékgyűjtő sziget körüli rend-
kívüli takarítással, és a Kapocs 
iskola mellett kukásautó-bemu-
tatót is tartanak.

Az önkéntes hulladékgyűjtő-
ket szokás szerint 9 órakor vár-
ják a szervezők 12 helyszínen. 

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

tAKArítási 
helyszíneK

szálfa utca – a nagykőrösi 
úti máv-állomás környéke

Találkozó: a szálfa és a 
Vasút utca sarkán. szervező: 

rákosmenti Mezei Őrszolgálat.
l

A szálfa utca, 
a lőrinci út és 
a határ utca 
közötti erdő

Találkozó: a lőrinci út és a 
szálfa utca sarkán. szervező: 
Bauer Ferenc önkormányzati 
képviselő, ujvári Miklósné 
(Együtt pestszentimréért 

Egyesület).
l

Kapocs utcai erdő
Találkozó: a Kapocs utcai iskola 
melletti parkolóban. szervező: 
Csabafi róbert önkormányzati 

képviselő.
l

Büdi-tó
Találkozó: Nefelejcs utca – 

Gölle utca megálló. szervező: 
Csörnyei Ferencné (lakatos-

lakótelep Környezetéért 
Egyesület), pásztor János 
önkormányzati képviselő.

l

sas utcai erdei 
tornapálya

Találkozó: a sas utcai erdő 
bejárata. szervező: rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat, Tóth Kálmán 
(Vasvári pál polgári Egyesület).

l

Közdűlő utcai 
erdei tornapálya

Találkozó: a Közdűlő utcai 
erdő bejáratánál. szervező: 

Galgóczy Zoltán önkormányzati 
képviselő.

l

Flór Ferenc utca – 
Kőrös utca, erdő

Találkozó: ugyanott az erdő 
bejárata. szervező: pethő Ágota 

(Zöld sorompó Egyesület).
l

Az álmos utca 
melletti erdő

Találkozó: az Álmos utca és 
a Felsőcsatári utca sarkán. 
szervező: dömötör István 
önkormányzati képviselő.

l

A szakály és a vág utca 
által határolt üres terület

Találkozó: a szakály és a Gulner 
Gyula utca sarkán. szervező: 
szarvas Attila önkormányzati 

képviselő.
l

havanna-lakótelep
Találkozó: Kondor Béla 

Közösségi Ház. szervező: Kiss 
róbert és Vilmányi Gábor 
önkormányzati képviselő.

l

lakatos-lakótelep
Találkozó: építő utca 12., 

pingvin játszótér. szervező: 
Ternyák András önkormányzati 

képviselő.
l

A lakatos-lakótelep 
graffitimentesítése

Találkozó: a piros iskola 
előtt. szervező: Kádár Tibor 
önkormányzati képviselő.

tegyük szeBBé 
környezetünket!
Idén is várnak mindenkit a Föld-napi takarításra
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APróK FAlvA 
nAPKözi otthonos óvodA

1185 Barcika tér 8.
Április 28-án 9–11.30-ig és 15–17 óráig

BóBitA óvodA
1181 Kondor Béla sétány 2.

Április 24-én 17 órakor tájékoztató 
a szülőknek.

Április 25-én 16–17.30-ig nyílt nap 
a gyermekeknek és a szülőknek.

CsePeredő óvodA
Kindergarten Cseperedő

1184 építő u. 5. 
Április 24-én 9.30–11 

és 15.30–17 óráig

CsodAvilág óvodA
1182 üllői út 709.

Április 23-án 9–11.30-ig és 15.30–17.30-ig

gyöngyszem óvodA
1188 Vezér u. 46.

Tarka-Barka Tagóvoda 
1188 podhorszki u. 51–55.

Pillangó Tagóvoda 
1188 damjanich u. 10/B
Április 23-án 9–12 óráig

hétszínvirág óvodA
1182 Halomi út 113/A 

Április 18-án 10–11.30-ig

KereKerdő óvodA
Zöldike Tagóvoda

1183 Kosztolányi dezső u. 28.
Április 17-én 9–11 óráig

nAPrAForgó óvodA
1186 Tövishát u. 6.

Április 28-án 17 órakor, 29-én 8.30–11 óráig 
várják az óvodásokat és szüleiket.

nAPsUgár óvodA
1188 Eke u. 16. Április 25-én 9.30–12 óráig

nyitniKéK óvodA
1185 Fülek u. 4. Április 24-én 8–11.30-ig

Április 25-én 8–11.30-ig

zenevár óvodA
1181 reviczky u. 52–56.

Április 30-án 8.30–11 óráig

zöld liget óvodA
1188 Ady Endre u. 127.

A beiratkozás, előjegyzés hetében 
várják az érdeklődő családokat.

ÓVODAI nyíLT 
nAPOK, 2014

Az óvodai beiratkozások előtti napokban az intézmények szeretettel várják az érdek-
lődő szülőket és a leendő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvónőkkel, 
a dadusokkal, és bepillantást nyerhessenek a nevelési programok megvalósításába.

www.bp18.hu
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

KözéletÚjdonságokkal, megszépülve vár mindenkit a Bókay-kert

�Sportos és 
családi prog-
ramokban is 

bővelkedik a nyári 
előszezon a Bókay-
kertben. A kíná-
latban a kerékpá-
rosoktól kezdve a 
kutyásokon át a 
tánc- és a zene-
kedvelőkig minden 
korosztály megta-
lálhatja májusban a 
neki való szórakozá-
si lehetőséget. 

PusKás attila   

Kerékpárversennyel indul a sza-
badtéri szezon április 27-én. A 
Tour de Bókay elnevezésű „brin-
gafutam” stílszerűen a VIII. 
kerületi Bókay utcából startol 
10.45-kor, és körülbelül 12 óra-
kor lehet csatlakozni az Üllői 
út-Bartók u. sarkán a LIDL-nél. 
A cél pedig Pestszentlőrincen, a 
Bókay Kertben, a dél-pesti régió 
talán legszínvonalasabb köz-
parkjában lesz. (Bővebb infor-
máció a bp18.hu honlapon.)

A szervezők tavaly állítottak 
első alkalommal májusfát a  ha-
gyományos május 1-jei majáli-
son. A régi népi hagyományt fel-
idéző, zenés-táncos, rendkívül 
vidám hangulatú esemény idén 
sem maradhat ki, így most is a 
májusfaállítással kezdődik az 
első nagyszabású tavaszi családi 
program, amely évek óta béke-
beli hangulattal, színes progra-
mokkal és gasztronómiai külön-
legességekkel várja a családokat.

A délelőtt a sportos bemuta-
tók, a közös táncház és a színház 
jegyében telik. A nagyszínpa-
don a nemes Fitness melegíti be 
a közönséget, várhatóan ugyan-
olyan sikerrel, mint tavaly, 
amikor a nagy meleg ellenére 
tucatnyian mozogtak együtt a 
színpadon és a nézőtéren.

Lesz többféle harcművészeti 
bemutató, és koncertek nélkül 
sem maradnak a majálisra kilá-
togatók. Fellép többek között az 
Aznap, az Island és az enniHol 
zenekar, a Fesztiválszínpadon 
délután Péter szabó szilvi éne-

kel, este pedig az Anima sound 
systemet hallhatjuk. Az egész 
napos programot a Ladánybene 
27 koncertje zárja a nagyszín-
padon.

– A színpadi programo-
kon kívül a hagyományos vi-
dámpark, kisállat-simogató és 
ugrálóvár segíti elő a kellemes 
időtöltést. Természetesen nyitva 
lesz a kert legnagyobb újdonsá-
ga, a kalandpark is, amely ezen 
a napon kedvezményes árakkal 
várja az érdeklődőket – mondta 

Sonnenwendné Lengyel Orsolya, 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. rendezvényszer-
vezési csoportvezetője. 

A kalandparkban az ext-
rém szórakozási forma kedvelői 
olyan egyedi akadályokon pró-
bálhatják ki az ügyességüket, 
amilyeneket Magyarországon 
máshol nem találhatnak meg. A 
hetven játékelem alaposan pró-
bára teszi a gyerekeket és a fel-
nőtteket egyaránt. 

A vásári árusok hagyomá-

nyos portékái is megtalálhatók 
lesznek az édességektől a cse-
csebecséken át a vattacukorig 
és a léggömbig.

tour de BókAyvAl 
indul A szezon
Változatos programok vezetik be a nyarat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

az elmúlt években több olyan koncertet is tartottak, amelyre megtelt a Bókay-kert

tánC, KUtyáK 
és gyermeKnAP
A majálist május 3-án 
követi a hagyományos 
Tébláb-fesztivál, amely 
akár a néptánc ünnepé-
nek is nevezhető. A nap 
folyamán kirakodóvásár, 
kézműves sátor és válto-
zatos produkciók fogadják 
az érdeklődőket. 
harmadik alkalommal 
hozhatják el május 11-én 
kedvenceiket a Bókay-
kertbe a kutyás családi 
napra azok, akik szívesen 
töltik az időt más kutya-
kedvelőkkel.  Az érdek-
lődők számos bemutatót 
nézhetnek meg – enge-
delmességi, ügyességi 
feladatokkal –, és ismét 
lesz alkalom a négylábú 
kedvencekkel való közös 
sportolásra is.
A májusi hónap zárása-
ként a nyár valódi nyitánya 
a május 25-i gyermeknap 
lesz. A részletes program 
még formálódik, de annyi 
bizonyos, hogy a Bókay-
kert és a városgazda 
Xviii. kerület Nonprofit zrt. 
Sport-, rendezvény- és 
Médiadivíziójának szerve-
zőcsapata mindent bevet, 
hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan színvonalas 
programokkal, önfeledt, 
vidám szórakozással teljen 
a gyerekek ünnepnapja. 

FényárbAn
úsziK A Kert
A tavasz beköszöntével felújított, minden tekintetben 
kitűnő minőségű futópályán lehet sportolni a Bókay-
kertben. A pálya egyik újdonsága a világítás, amely a 
kert más területeit is érintő fejlesztés része.

egynyári virágok, a régi, pusztulás-
nak indult növények helyett új te-
lepítésű cserjék, sövények és galy-
lyazással felfrissített fák fogadják 
a Bókay-kertben a látogatókat, a 
kikapcsolódni vágyókat.

A Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
kertészeti munkatársai március óta folya-
matosan frissítik, pótolják a növényeket a 
kezelésükbe tartozó önkormányzati intéz-
mények körül. A gallyazást két kosaras autó 
segíti, és folyamatban van a fű kaszálása 
a közterületeken. A gyomok levágásával 
egyúttal az allergiások panaszait is igyekez-
nek enyhíteni. A kaszálás körültekintően és 
szakszerűen történik, a felverődő kövektől 
ponyva védi az autókat.

FAÁPoLÁS, riTKíTÁS
A munkálatokat a Bókay-kertben is nagy 
szakértelemmel végezték. A legnagyobb 
feladatot a faállomány karbantartása jelen-
tette.

– Több tucat fát kezeltünk, gallyaztunk, 
és sajnos 54 fát ki kellett vágni. ezek a fák 
betegek, balesetveszélyesek voltak. Az, hogy 
ilyen állapotba kerültek, évtizedes folya-
mat következménye, viszont azáltal, hogy a 
Bókay-kert bekerült a Városgazda által ke-
zelt intézmények körébe, a jövőben biztosan 
nem lesz szükség ilyen drasztikus beavatko-
zásra – mondta Farkas László, a városüze-
meltető cég kertészeti osztályvezetője. 

SzíNES virÁgoK
Farkas László arról is beszámolt, hogy meg-
rendelték a kert díszítéséhez az egynyári vi-
rágokat.

– A színes virágokat április utolsó heté-
ben ki tudjuk ültetni, így a május 1-jei ma-

jálison már teljes pompájukban csodálhat-
ják meg azokat a látogatók.

A fákon, virágokon kívül a cserjék, sö-
vények növényzetét is felfrissítik. A játszó-
térnél cserélni kellett a fagyalbokrokat, és 
a kert több pontján is megújul a sövény. A 
parkolót határoló tujasort kicserélik, a ter-

vek szerint lomblevelű örökzöldek – korall-
berkenye vagy babérmeggy – kerülnek a he-
lyére. Mindkét növény virágzik, így egyrészt 
látványosabbak, másrészt háromméteresre 
is megnőnek, ezért takarnak, miközben az 
utca felől érkező zajtól és portól is védik a 
kertet.

sZÉPÜL, FRIssÜL A PARK
Virágok, új telepítésű cserjék és felfrissített fák fogadnak 

A világítás kiépítése régi igénye 
volt az itt sportolóknak, mert 
bár a Makói utca felől beszűrő-
dött némi fény a kertbe, az esti 
sportolásra nem volt alkalmas 
a pálya. A Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. erre az 
igényre reagált, amikor elkezd-
te korszerűsíteni a Bókay-kert 
világítását. 

A munkálatok nem korlá-
tozódtak a futópályára, hanem 
új világítótesteket helyeztek el 
a szélmalom utca fele vezető 
sétányon, s a Park uszoda és 
strand mellett este sétálóknak 
sem kell már a sötétben tapo-
gatózniuk. 

– A futópálya világítása kü-
lön projektként a pályafelújítás 
része volt, s beleillett a fejlesz-
tési tervbe. A strand melletti 
sétányon is új kandelábereket 
állítottunk, és a szélmalom 

utcától a főépületig, illetve az 
iskola felé vezető bekötőúton is 
újakra cseréltük a régi oszlopo-
kat. A futópályán és a kert töb-
bi részében összesen 15 plusz 
15 darab kandelábert állítot-
tunk fel, így most a kert teljes 
világítása egységes – mondta 
Tóth László, a Városgazda In-
tézményüzemeltetési Divízió-
jának vezetője.

A lámpák szürkületkap-
csolós automatikával működ-
nek. Az új világítás biztonsági 
szempontból is előnyös, lévén 
hogy a nagyobb fényerőnek 
köszönhetően átláthatóbb lett a 
kert. Később a főépületnél lévő 
mozgásérzékelős lámpákat is 
szeretnék kandeláberekkel ki-
váltani. A modern, esztétikus 
világítótestekben természe-
tesen energiatakarékos izzók 
vannak.

A Fidesz Kerületi 
CsoPortJA máJUs 
1-Jén szeretettel 
várJA Az 
érdeKlődőKet 
A szélmAlom 
UtCAi BeJárAthoz 
Közeli sátráBAn!

FizETETT PoLiTiKAi hirDETéS
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8 A költészet napját színvonalas programokkal ünnepeltük április 11-énKultúrA

� A költészet napját 
minden évben 
április 11-én, 

József Attila születés-
napján ünneplik meg 
azok, akiknek a vers, 
a költészet hozzátar-
tozik az életéhez, a 
mindennapjaihoz. Az 
elmúlt hét péntekén 
arról kaphattak tanú-
bizonyságot a Kossuth 
téren a kerületi lako-
sok, hogy mifelénk 
bizony sokak számára 
jelent sokat a szép, 
míves szó, a vers. 
Négy kerületi iskola 
diákjai tisztelegtek a 
költészet örök mivolta 
előtt. A tanulók József 
Attila Születésnapomra 
című versének közös 
elszavalásával írták 
be az iskolájuk nevét 
a Nagy versmondás 
egyre gazdagabb 
történetébe, s állítottak 
fel guinness-rekordot. 
A versmondást Jordán 
Tamás Kossuth-dí-
jas színész, rendező 
vezényelt.

rótH ferenc   

Már a kezdés is jelezte, hogy 
rendben lesznek a dolgok, mert 
Kalina Katalin, az ötletgazda 
sztehlo gábor evangélikus Óvo-
da, Általános Iskola és gimnázi-
um igazgatónője szinte másod-
percre pontosan köszöntötte az 
1700 diákot.

– Büszkék vagyunk, hogy 
mi is csatlakozhatunk azokhoz 
a városokhoz és kerületekhez, 
iskolákhoz és intézményekhez, 

amelyek meg akarják mutatni, 
hogy a költészet örök, s hogy a 
diákok sem legyintenek csupán, 
amikor meghallják, hogy verset 
fognak tanulni. Legyen olyan 
szép és emlékezetes ez a nap 
mindnyájunknak, amilyen oda-
adással készültünk az előadás-
ra – mondta az igazgatónő, akit 
Ughy Attila követett.

A polgármester, aki a sztehlo 
jogelődjébe, az akkor még 
steinmetz nevet viselő intéz-
ménybe járt, s ott tanulta meg 
ezt a verset is, árulkodó mon-
datokkal és gondolatokkal kö-
szöntötte a Pogány Frigyes, a 
Karinthy Frigyes, a Vörösmarty 
Mihály és a sztehlo gábor iskola 
tanulóit.

– Higgyétek el nekem, nem 
a guinness-rekord megdöntése 
a fő cél ezen a szép délelőttön. 
sokkal inkább az, hogy együtt le-
gyetek, hogy közösen szavaljátok 
el József Attila e csodás költemé-
nyét. Jómagam tudom – célozta 
meg a mondatával Ughy Attila a 
fiúkat –, hogy versekkel, verssor-
okkal udvarolni, csodákat tenni 

is lehet. Mert azok olyan szépek 
tudnak lenni, hogy sok mindent 
elmondanak helyettünk. 

e szavak után is azok, versek 
következtek. Részben a diákok, 
részben a „karmester”, Jordán 
Tamás lenyűgöző előadásában.

KAPoTT  
horgEr…
A csaknem 2000 diák, mintha 
mindig ezt csinálta volna, per-
cek alatt állt rá a vers hullám-
hosszára, ritmusára, ütemére 
meg minden olyan szépségére, 
ami azt eredményezte, hogy a 
Kossuth tér éppen zöldellni kez-
dő fái is új rügyeket bontsanak, 
mert „ők” is megtudhatták, mit 
gondolt a mosónő fiából lett 
halhatatlan költő a kávéházi 
szegleten a 32. születésnapján, 
miközben „helyretette” az egye-
tem fura urát, Horger Antal urat 
– nem is középiskolás fokon.

JorDÁN-
vArÁzSLAT
A diákok érchangú egysége mel-
lett nem lehetett nem észrevenni 
Jordán Tamás színpadi létét. 
Részben azért, mert mikrofon 
nélkül töltötte be a nem kicsi 
teret, részben azért a csodáért, 
ahogy háromszor, mindany-
nyiszor más stílusban, előadó-
művészete tökéletességével adta 
át a „születésnapi” élményt a 
hallgatóságának, hogy aztán 

úgy szavalja el a költő egyik sze-
relmes versét, hogy attól tényleg 
felizzon a Kossuth tér s még a 
félénkebb fiúk keze is elinduljon 
megkeresni a lányét…

Nem volt hosszabb az élmény 
hatvan percnél, de aki látta, hal-
lotta, az egyetérthet azzal, hogy 
verset, költészetet így, csak így 
lehet közel hozni a ma fiatalja-
ihoz. s ha e röpke óra hatására 
akár csak egynek is az eszébe jut, 
hogy verseskötetből vett sorok-
kal udvaroljon, már megérte…

ezerHétszáz 
középiskolás szAvAlt
Szavakkal hajtottak fejet a költő és a költészet előtt
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Kerekes Eleknek, a gulner gyula 
Általános Iskola igazgatójának kö-
szöntőjét követően a 6. osztályos 
Kerényi Luca Emma Wass Albert 
egyik versét adta elő, Krámli Kinga 
pedagógus énekelt, Varga Anna ta-
nár a saját költeményét mondta el, a 
gulner színpad tagjai pedig Weöres 
sándor-verseket jelenítettek meg 
mozgással Horváthné Révész Virág 
és Sánta Ferencné Császár Emőke 
rendezésében.

– Az iskolában 1994-től műkö-
dik a színjátszó csoport – mondta 
Horváthné Révész Virág. – A költé-
szet napja alkalmából Weöres sán-

dor verseit képekkel, hangokkal, 
érzésekkel, színekkel jelenítettük 
meg. A kellékként használt kendő-
ket a kolléganőm a rajz szakkörös 
diákokkal készítette. 

Frech’ Gábor pedagógus, előadó-
művész Tiszta szívvel címmel 40 
perces önálló József Attila-emlékes-
tet tartott.

– Az emlékest váza József Atti-
lának a szabad-ötletek jegyzéke két 
ülésben című írása, természetesen 
kihagyva a gyerekek fülének nem 
való szövegrészeket – fogalmazott 
az előadóművész. – A műsor a költő 
pszichoanalitikus naplója, megtűz-

delve versekkel. Az előadással arra 
szeretnék rávilágítani, hogy melyek 
azok a pontok, események, amelyek 
József Attilát a tragédiához vezették.

A szabad-ötletek jegyzéke két 
ülésben címet viselő írás József Atti-
la személyes vallomása magáról, két-
ségeiről, az elveszettségéről. A költő 
neurotikus beteg volt, gyömrői edit 
kezelése alatt állt. A Japán kávé-
házban maga elé tett egy füzetet, és 
teleírta azt, majd otthon folytatta 
az írást. A pszichoterápiában ma is 
használatos eszköz a beteg írásainak 
elemzése. A páciens ilyenkor kont-
roll nélkül írja le azt, ami éppen az 
eszébe jut. ezért is szerepel a címben 
a szabad ötletek, a két ülésben pedig 
azt jelzi, hogy a költő a gondolatait 
két részletben írta le.

Ê fülep

az 1700 versmondónak köszönhetően a kerület guinness-rekordot állított fel  

sZABAD-öTLeTeK 
JegyZÉKe KÉT ÜLÉsBen

gUinness, 
de meddig?
A Nagy versmondás egyik  
életre hívója, Fűzfa Balázs 
szombathelyi irodalomtör-
ténész a Kossuth téri közös 
szavalás után elmondta, 
hogy hivatalos, „hitelesít-
hető” a rekord, de rögvest 
hozzátette azt is, hogy áp-
rilis 24-én Keszthelyen lesz 
a következő Nagy versmon-
dás, s az ottani szervezők 
szerint háromezernél több 
diák szavalja majd el Nagy 
László Ki viszi át a szerel-
met? című versét.
ha így lesz, akkor csak egy-
kori guinness-rekordtartó 
lesz a kerület négy iskolája, 
de nem baj.
A bajnokok nevét mindig 
megőrzik…

A gulner iskola diákjai nagy lelkesedéssel készültek a köl-
tészet napja tiszteletére rendezett ünnepségre, amelyet a 
korábbiaktól eltérően nem az intézmény falai között ren-
deztek meg, hanem a városháza dísztermében. 

TiszTelgés 
a mesTerek 
előTT
önálló esttel állított emléket há-
rom inspiráló művésznek április 
12-én Földes lászló a rózsa mű-
velődési ház színpadán. József 
Attila, Jim morrison és vlagyimir 
viszockij versei és dalai csendül-
tek fel.

Földes László, közismert becenevén Hobo, 
Kossuth-díjas bluesénekes, dalszerző, 
előadóművész és a Hobo Blues Band 
alapítótagja és énekese. A gyakran önma-
gát is „csavargó” jelzővel illető művész ka-
landos pályafutása során számos albumot 
és könyvet publikált, s több színházi és 
filmes alkotásban is szerepelt.

A Hármasoltár című előadás-sorozatá-
nak részeként április 12-én Hobo önálló 
esttel lépett fel a Rózsa Művelődési Ház-
ban. Műsorára, amely József Attila költő, 
Jim Morrison, a The Doors énekese és dal-
szövegírója, valamint Vlagyimir Viszockij 
színész, énekes, költő, a 60-as, 70-es évek 
orosz bálványának verseire és dalszövege-
ire épült, sokan voltak kíváncsiak.

A művész gyermeki őszintesége és 
hitelessége elvarázsolta a közönséget. A 
több mint egyórás előadás alatt minden 
fölösleges fény- és hangeffektust mellőzve 
szólalt meg a költészet és a zene a színpa-
don. Váltogatták egymást a megzenésített 
versek, a dalok és a szavalatok, amelyek a 
szerelem, a szabadság és a halál témáját 
járták körül. Az est valóban tisztelgés volt 
a nagy mesterek előtt.

Ê csernai 

Az utolsó 
állomás…
rejtelmek címmel önálló József 
Attila-estet adott orosz dávid 
színművész a költészet napja 
tiszteletére április 11-én a Kon-
dor Béla Közösségi házban. 

Orosz Dávid nagy átéléssel jelenítette 
meg József Attila életének utolsó idősza-
kát a Rejtelmek című, női hangokkal kí-
sért egyszemélyes előadásában. A címadó 
vers az ötrészes Flóra-ciklus második da-
rabja. A színművész a költő és a magán-
ember szerelmi vívódását villantja elénk 
Flórával fűződő kapcsolatának lírai fel-
idézésével. 

– József Attila költészete gyermek-
korom óta közel áll hozzám – mondta a 
művész. – Már diákként foglalkoztam az 
eszmélet című verssel, tanulmányt írtam 
róla. De nagyon szeretem a gyermekké 
tettél című verset is. Mindkettő annyira a 
szívemhez nőtt, hogy ha álmomból felza-
varnának, akkor is pillanatok alatt rájuk 
tudnék hangolódni. ez utóbbi költemény-
nyel korábban számos országos versmon-
dó versenyt is nyertem. 

Orosz Dávidnak ez az ötödik olyan 
versszínházi előadása, amelynek kö-
zéppontjában József Attila áll. Az első a 
Tiszta szívvel, a második a Külvárosi éj, 
a harmadik A város peremén, a negyedik 
a Rejtelmek, ha zengenek című est volt. 
ez utóbbiban két férfi és egy nő szerepel, 
azaz Flóra, József Attila és Illyés gyula.

Orosz Dávid arról is beszélt, hogy Ily-
lyés gyuláné (Flóra) megírta József Atti-
lával való megismerkedése és kapcsolata 
hiteles történetét. A színművésznek a 
párja hívta fel a figyelmét a könyvben egy 
mondatra, amely arról szól, hogy a ba-
latonszárszói állomáson Flóra és a költő 
úgy vált el egymástól, hogy egy hét múl-
va találkoznak…

 – Úgy érzem, hogy a Rejtelmek című 
előadásomhoz sikerült a legjobban ösz-
szeválogatnom a verseket. ebben azt 
próbálom megfejteni, hogy vajon mi tör-
ténhetett József Attilával. Máig sem lehet 
tudni, hogyan jutott végül olyan lelkiál-
lapotba, hogy a vonat elé vetette magát. 

Ê f. e.
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És ami még 
belefér…

 
diákok és szülők éjszakája címmel 
nagy sikerű programot szervezett a 
gloriett általános és sportiskola diák-
önkormányzata április 11-én az intéz-
ményben. 

A gyerekek jó bulinak tartották a késő éjsza-
káig tartó programot. Az iskolában lehetett 
csocsózni, gombfocizni, pingpongozni, kézi-
labdázni, vagy táncolhatott retrozenére, a 90-
es évek és az ezredforduló slágereire, esetleg 
filmet nézhetett. A star Warsból az 501-es lé-
gió effektekkel tarkított lézerkardos bemutatót 
tartott, a „női szakaszban” pedig nagy sikere 
volt a smink- és a frizurakészítésnek, amit profi 
szakemberek végeztek. Aki időközben elfáradt, 
az heverészhetett az iskola előcsarnokában el-
helyezett matracokon, és ha megéhezett, meg-
szomjazott, akkor felkereshette az iskolai büfét.

– nagy sikere volt a retro tanítási óráknak, 
amelyeknek az volt a lényegük, hogy nem a gye-
rekeket, hanem a szülőket feleltették a tanárok 
a matematika- és a történelemórán, sőt nekik 
kellett dolgozatot is írniuk – mesélte Petrilla 
Csaba diákönkormányzatot segítő tanár. – A 
rendezvény a gloriett iskola fennállásának 25. 
évfordulójára szervezett programsorozat része 
volt. A szülők kezdeményezték a programot, 
amit aztán a diákönkormányzat megszervezett 
„És ami még belefér” szlogennel.

Az est folyamán sok olyan programra volt 
lehetőség, amely az iskolai keretek közé máskor 
nem fér be. 

Két sikeres volt tanítványt bemutató filmbe-
játszás, majd a velük való kötetlen ismerkedő 
beszélgetés is színesítette az estet. eljött Kántor 
Janka, az Attraction Látványszínház Produkció 
tagja (az árnyszínház tánccsapata tavaly tehet-
ségkutató versenyt nyert nagy-Britanniában). A 
másik vendég Székely Márton volt, a kézilabda-
válogatott kapusa. 

Ê-fülep- 

Húsvéti 
készülődés
húsvéti alkotóműhelyt rendezett április 
13-án a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat idősekért Fiatalokért 
Közalapítvány az imre-házban. Piros-
lottak a hungarocell tojások, és meg-
kezdődött a tojásvadászat.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat Idősekért Fiatalokért Közalapítvány 
évente több ezer fiatalt mozgósítva szervez 
változatos programokat a kerületben. A szo-
ciális tevékenységen túl az oktatómunkához 
kapcsolódva rendeznek versenyeket, múze-
umlátogatásokat és kirándulásokat. Emellett 
az alapítvány havi rendszerességgel tart kü-
lönféle kézműves foglalkozásokat, főként az 
ünnepekhez kapcsolódóan. 

Diráné Huszár Gertrúd, a közalapítvány 
kuratóriumának titkára elmondta, hogy az 
alkotóműhelyekben főleg olyan technikákat 
tanítanak meg a gyerekeknek, amilyenekkel 
az óvodában vagy az általános iskolában idő 
és alapanyag hiányában nem találkoznak. 
– A gyerekek egyik kedvence a gyöngyfűzés, 
amivel az állatkáktól az ékszerekig sok min-
dent alkothatnak. Nagy népszerűségnek ör-
vend emellett a dekupázsolás, de tartottunk 
már üvegfestést, makramézást, és készítet-
tünk hálószobai lámpát is – mesélte. 

Az alapítvány Imre-házban rendezett hús-
vétváró foglalkozásán a betérők festhettek 
hungarocell tojásokat, illetve húsvéti szalvé-
ták felhasználásával díszíthették ki azokat. 
Háromdimenziós ajtódíszeket készíthettek, 
valamint nyuszi, tojás vagy tulipán alakú fa-
lapok közül válogathattak, amelyeket aztán 
ki-ki a saját ízlése szerint festhetett be. Ami-
kor pedig az asztalok megteltek a szebbnél 
szebb alkotásokkal, megkezdődött a tojásva-
dászat. Kicsik és nagyok marka hamarosan 
megtelt apró csokitojásokkal.

Ê csernai

A művészet 
nagy varázslója
hincz gyula Kossuth- és munkácsy-dí-
jas festőművész, grafikus  alkotásaiból 
ötödik alkalommal nyílt kiállítás április 
10-én a Fehéren Feketén galériában.  
ezúttal a grafikáiban gyönyörködhet a 
közönség május 12-ig.  

Nádasdi Mihály, a Fehéren Feketén galéria 
tulajdonosa minden év tavaszán tematikus 
kiállítással emlékezik meg Hincz gyuláról 
(1904–1986). Az idén különös jelentőséget ad a 
tárlatnak az, hogy 110 éve április 17-én született 
a neves művész.

A legutóbbi alkalommal Hincz Gyu-
la ázsiai úti élmények hatására készített ké-
peit láthattuk, ezúttal pedig sokszorosított 
grafikákat bocsátott a galéria rendelkezé-
sére Hincz Jenő, a művész unokatestvére. 
Hincz gyulát a legtöbben Weöres Sándor Bóbita 
című verseskötetének illusztrátoraként isme-
rik, holott a gyermekkorunkból ismert rajzok 
mellett festményei és más grafikái is figyelemre 
méltók, sőt pályája során foglalkozott kisplasz-
tikával, szobrászattal és égetett kerámiával is. 
Mindezen túl monumentális üvegművészeti 
munkák, gobelintervek, színpadtervek jelzik 
munkásságának széles skáláját.

– ebből a rendkívül széles spektrumú élet-
műből válogatott kis szeletet látunk – mondta 
Feledy Balázs, a kiállítást megnyitó művészeti 
író. – Azt mondhatjuk, hogy Hincz a XX. száza-
di magyar képzőművészet egyik „nagy varázs-
lója”. stílusát és technikáját tekintve is rendkí-
vül sokoldalú művész volt. ezúttal a grafikáit 
tekinthetjük meg, abból is a sokszorosított gra-
fikákat, amelyeknek nagy része rézkarc, de lát-
hatunk linómetszeteket és szitanyomatokat is. 

Feledy Balázs kiemelte: nagyon jó, hogy a 
kiállítás a költészet napjához kapcsolódik, mert 
Hincz gyula grafikai világa tele van költészet-
tel, líraiság hatja át azt. 

A tárlatot Szarvas Attila, az önkormányzat 
oktatási, közművelődési, sport- és ifjúsági bi-
zottságának elnöke nyitotta meg, aki szintén 
méltatta Hincz gyula munkásságát. 

Ê fülep erzsébet

Költészetnapi 
kultúrgála
A vajk-sziget általános iskola diákjai, 
pedagógusok és szülők színvonalas 
műsorral ünnepelték meg április 11-én 
a költészet napját.  A kultúrgálán vers-
sel, prózával, zenével, dallal szerepel-
tek a diákok.

A Vajk-sziget Általános Iskola hosszú éveken át 
januárban, a magyar kultúra napjához közel eső 
időpontban tartotta meg művészeti seregszem-
léjét, a kultúrfesztivált, amely egyben az iskolai 
szavalóverseny döntője is volt. Egy évvel ez-
előtt azonban az azóta kultúrgálának nevezett 
verses, zenés, táncos délutánt a magyar költé-
szet napjához igazították. 

Ezen a délutánon a diákok már a versenyzés 
feszültsége nélkül léphettek a színpadra, hiszen 
ők már mind az iskola korcsoportonkénti vers- 
és prózamondó versenyének legjobbjai voltak.

A tornateremben tartott két felvonásos, 
csaknem kétórás műsor az 1–2. osztályos tanu-
lók néptáncbemutatójával kezdődött, majd Ertli 
Mária, az iskola igazgatója megnyitotta a gálát. 
A délután folyamán közel 30 diák állt színpad-
ra, akik a hagyományokhoz méltó műsorral ör-
vendeztették meg a közönséget. A szavalatok 
mellett hallhattunk többek között zongora- és 
fuvolaszólót, valamint furulyaduót is. A műsort 
a 3–5. osztályos tanulók moldvai táncokkal zár-
ták.

Ê cs. m.

A Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítványt 
2007-ben Gergely Alexandrának emléket ál-
lítva hozta létre a családja Vujity Tvrtko író, 
újságíró, televíziós személyiség támogatásá-
val. Alexandra az iskolás lányok megszokott 
életét élte, míg szervezetét meg nem támadta 
a Ewing-szarkóma nevű, a csontokból első-
sorban gyermekeknél kialakuló rosszindulatú 
daganatos betegség. Alexandra azonban nem 
adta fel, emberfeletti erővel küzdött a beteg-
ség ellen, és létrehozott egy blogot is, ahol ki-
tartásával nemcsak a betegtársainak mutatott 
példát, hanem minden embernek. 

A 17 éves korában elhunyt Alexandra em-
lékére létrehozott bajai alapítvány két célt 
tűzött ki maga elé: a magyarországi Ewing-
szarkómás gyermekek és családjaik anyagi 
támogatását és évente egy emlékdíj átadását 

annak a személynek, aki példaértékű maga-
tartásával hozzájárul a közösségépítéshez, és 
akit az emberek hétköznapi hősnek tekinthet-
nek. 

Az alapítvány hetedik emlékdíját Hozleiter 
Fanny Mosolyka blog- és újságíró vehette át. 
Fanny gyermekkorától izomsorvadással küzd, 
de életszeretetével és lehengerlő őszinteségével 
napról napra bebizonyítja, hogy a korlátok 
csak a fejünkben léteznek. Az Ughy Attila pol-
gármester által megnyitott ünnepélyes díjáta-
dón fellépett a Rolldance Kerekesszékes Kom-
bi Táncegyüttes és a Kovács Klára–Oroszlán 
Krisztián versenytáncpáros. A műsorvezető 
Pethő Attila Príma-díjas zenetanár volt, aki 
Terray Orsolya énekest is kísérte zongorán. 
Közösen Fanny két kedvenc dalát adták elő. 

Ê csernai mariann

Mosolyka civil elismerése
„Az élet nem azzal mérhető, hogy milyen sokáig lélegzünk, hanem a pillanatokkal, 
amiktől elakadt a lélegzetünk” – vallja hozleiter Fanny. Fanny április 13-án vehette 
át a Pestszentimrei Közösségi házban a hetedik alkalommal odaítélt gergely Ale-
xandra emlékdíjat. 

Rendhagyó produkciót hozott el a XVIII. kerület-
be április 11-én Beszterczey Attila, Czakó Ádám 
és Ruzicska László. Az impulzív előadásban a há-
rom színművész a versek szövegét, a költő mon-
danivalóját kifejező színészi játékkal adta át a 
közönségnek. A Kossuth-díjas költő, műfordító 
versei érzékletesen ábrázolják saját életútját. sza-
bó Lőrinc valamennyi költeménye gondolkodás-
ra késztet, az általános iskolások által is olvasott 
verssorai éppúgy, mint az inkább csak a költészet 
iránt jobban érdeklődők által ismert versei. 

A PIK színpadán a felnőttek számára a játé-
kossága ellenére komoly mondanivalóval bíró 
Lóci-versektől a szerelmes verseken át az olyan – 
a több évezredes európai rend és saját kora ellen 
lázadó – költeményig, mint a Hazám, keresztény 

európa, számos interpretáció elhangzott. A szí-
nészek mozgása, a hangsúlyaik hűen adták vissza 
szabó Lőrinc egyéniségének egyik legsajátosabb 
jellemvonását. Azt az indulatátvitelt, amelynek 
segítségével – németh László író szerint – a költő 
azonosulni tudott az általa gyűlölt tárggyal vagy 
jelenséggel.

A Vizet című előadás az alkotók szándéka 
szerint egy leélt élet versbe zárt gondolatainak az 
átadása. s bár a teljesen megújult PIK színházter-
mében nem várta telt ház a művészeket, a néhány 
tucat költészetbarát néző figyelmén, a vibráló 
feszültségen és az előadás végén feltörő tapson 
lemérhető volt, hogy a célt ezen a délutánon si-
került elérni.

Ê P. a.

színjáték szabó Lőrinc verseivel
„hogy a napfény ráesett, szinte szívdobogva nézem ezüstszikrás börtönében az 
ezüsthideg vizet.” Az egy pohár víz című verssel kezdődött a költészet napján a 
szabó lőrinc verseiből összeállított színielőadás a Pestszentimrei Közösségi ház-
ban.
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gépcsodák 
mAjálisA
A legritkább esetben fordul elő, hogy egy munkagép – 
mondjuk, egy traktor – beindításának hallatán öröm-
mel állapítjuk meg: elkezdődött az ünnep.

 

sokkal inkább tippelnénk a munkanap kezdetére, pedig léteznek 
olyan ünnepségek, amelyek ünnepélyes megnyitását a gépindítás 
jelenti. Ilyen a gépmajális is, amelynek idén hatodik alkalommal 
ad helyet az Új Tündérkert Étterem kertje.

Az eseményt a Hofherr-dutra Emléktársaság szervezi évről 
évre. A szervezet így kíván emléket állítani annak a hajdan Kis-
pest és pestszentlőrinc határában működő gyárnak, amelyet a 
Hofherr család alapított és tulajdonolt, amely a szocializmus évei-
ben Vörös Csillag Traktorgyár névre hallgatott, és amely csaknem 
száz évig volt a magyar mezőgazdasági gépgyártás legnagyobbja. 
A cég ipartörténeti értéke is felbecsülhetetlen, neki is köszönhető 
a környék infrastruktúrájának folyamatos fejlődése, Kispest és 
lőrinc növekedése, emellett műszaki szakemberek és munkások 
tízezreinek adott kenyeret az évtizedek alatt.

A Gépmajálist minden év május 1-jén rendezik az Új Tündér-
kertben. Gépindítással kezdődik, majd az ünnepi beszédek és a 
Hofherr-emléktábla megkoszorúzása után a traktorok, autók, te-
herautók tesznek egy kört a környéken.  A kertben egész napos 
kiállítás látható, nemcsak a Hofherr-dutra, illetve a Vörös Csillag 
gyár egykori termékeiből, hanem veterán autósok, motorosok, a 
Csepel Autógyár szakemberei és magángyűjtők is bemutatják a 
tulajdonukban lévő járműveket, gépeket, eszközöket. 

A Gépmajális 10 órakor kezdődik.
Ê K. gy.

új Helyszínen 
A rock-mAjális
A kerületi amatőr zenekarok fesztiváljaként lett ismert 
az elmúlt két évben a rock-majális, amelyet idén áp-
rilis 30-án rendeznek meg. Az örömzenélést kedvelők 
ezúttal új helyszínen, a vasút utca 58. szám alatt lévő 
építőanyag-áruház parkolójában találkozhatnak. 

– sokan kérdezték, hogy miért nem az eredeti helyszínen, a ne-
mes és a Vasút utca kereszteződésében tartjuk a rendezvényt. en-
nek oka az, hogy ott nincs elegendő villamos energia az árusok és 
a zenekarok ellátására. A  Hősök terén kicsi a hely, a sportkastély-
ban pedig más rendezvény lesz – indokolta a helyszínválasztást 
Perge László, a majális szervezője. 

A fellépők között ott lesz többek között a perge Blues Band, 
amelyről perge lászló elmondta, hogy a vele együtt játszó zené-
szek húsz-harminc éve lépnek fel különböző zenekarokban, és tu-
lajdonképpen profinak számítanak.

A színpadon az első nagyzenekar a Helyszínelők lesz, s fellép a 
rocktones és a különleges nevű Illegitim Kapcsolat is.

– A műsor első része viszont a rockpalántáké lesz, akik egy 
ilyen utcabálon szokhatják a közönséget, a nyilvános szereplést. 
A zene a legjobb eszköz arra, hogy elmozdítsuk a fiatalokat a szá-
mítógép mellől, a színpad varázsa pedig magabiztosságra, önálló-
ságra nevel. Nem beszélve a zenélés öröméről, amely fantasztikus 
élményt ad, ha azt egy zenekarban műveled – mondta perge lász-
ló, aki további zenekarok jelentkezését várja a Facebookon (rock-
majális pestszentimrén). 

A fesztivál helyszínén 10 órától vállalkozói miniexpót rendez-
nek, amelyen helyi mesteremberek kínálják a szolgáltatásaikat. A 
majális részeként ételt is fognak osztani a rászorulóknak a Vasút 
utcai Königsburg sörözőben. 

Ê P. a.

újrA nemzetközi 
téBláB-fesztivál 
Fergeteges mulatsággal ünnepli 23. születésnapját a 
tébláb Alapfokú művészeti iskola. A négynapos fesz-
tivál ezúttal is az autentikus folklór jegyében zajlik.

A Budapestért és Pro Urbe-díjas Tébláb Alapfokú Művészeti Is-
kola magas színvonalú szakmai munkásságával évek óta színesí-
ti a XVIII. kerület életét. Tánccsoportjai egész évben változatos 
programokon és számos nemzetközi fesztiválon vesznek részt. Az 
iskola, a hagyományaihoz híven, idén tavasszal 22. alkalommal 
rendezi meg a nemzetközi néptáncfesztivált.

Gorácz József, a Tébláb Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója elmondta, hogy a mostani fesztivál ki-
emelt vendégei a Macedóniából érkező táncosok lesznek.  
  – A négynapos fesztivál április 30-án a macedón táncosok köszön-
tésével veszi kezdetét. Május elsején a Bókay-kertben és a Gép-
majálison fellépésekkel, májusfaállítással és hagyományos vásá-
ri forgataggal ünnepelnek a táncosok. Másnap, pénteken a tánc 
világnapja alkalmából a rózsa Művelődési Házban több kerületi 
tánciskolával és egyesülettel karöltve tánctanítás és táncházi ka-
valkád várja az érdeklődőket.

A fesztivál utolsó napján, május 3-án a Bókay-kertben a Tébláb 
szinte összes lőrinci és kőbányai csoportja mellett fellépnek azok a 
határon belülről és túlról érkező néptánccsoportok is, amelyekkel 
évek óta szoros szakmai és baráti kapcsolatokat ápol az iskola. 
érkeznek táncosok Isaszegről, Maglódról, a Vajdaságból és a Fel-
vidékről is.

Ê csernai 

hirdetés

HÚSVÉTOLÁS A VIDÁMSÁG JEGYÉBEN 
 
Húsvét mindkét napján, április 20-án vasárnap és 21-
én  is már reggel 9 órától vár mindenkit a 
vidámpark a Bókay-kertben!  
 
A színes, izgalmas, klasszikus vásári forgatag a család minden 
tagjának, korosztálytól függetlenül remek szórakozást kínál! 

Kikapcsolódni vágyó vendégeinket 
– természetesen a teljesség igénye nélkül: 
 

 
Kicsiknek: 

körhinta, 
játszóházas csúszda, 
akkumulátoros kisautó, 
Walt Disney légvár, 
póni lovaglás. 

 
 
 

Nagyoknak: 
céllövölde, 
dodgem, 
az igazán bátraknak pedig 

 
a Break D

! 
 
 

 
 

Helyszín: Bókay-kert 
(1181 Budapest, Szélmalom u. 33.) 

Lord Archibald Cavendish Benkóczy Zoltán /
Straub D

Jane, az unokája     Oszter Alexandra/
       Szabó Erika
Ronald, az unokaöccse Beleznay Endre
Horace, az ügyvédje Benedek Gyula
Ruth, J          Fogarassy Bernadett
Grace, J Balázs Andrea
Patsy, J Vanya Tímea
Tom, Ronald barátja Kotány Bence
Nick, Ronald barátja Straub Péter
Alan, Ronald barátja Boros Ádám
Willibald Straub D
Thimothy az inas Fogarassy András

koreográfus: Ullmann Kriszta
: Straub D
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n otthon végezhető munka! Termékcsomagolás, egyebek 06-90-603-607 (www.

mediafonebt.webnode.hu  635 Ft/perc, 06-209104517, 06-12228397)

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 megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88

 06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n 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 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! 
Reálos áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282
 

n ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos tetők szigetelését, 
külső-belső szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–
Betonozást, Festést-Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét 
bármely napján. 20% - kedvezménnyel!  Tel: 06-20-501-47-62 

n metszés, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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

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

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

n megnyitott! UtánFUtó KölCsönző újból üzemel  a Bakonybánk utca 
48/A-ban. Változatlan bérlési árakkal várom a régi és új ügyfeleimet! Tel.: 06-20-563-20-83

Könyv
n Könyveket könyvtárakat vásárolunk. Nagyobb mennyiségnél ingyenes 

kiszállással. Azonnali készpénzfizetéssel. Pestszentlőrinci Antikvárium. Üllői út 451. 
Menyhárd Máté, 0620-594-3221, 0620-576-6315

állás/mUnKAlehetőség
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 

18.kerületben, elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 
4-6.; e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

üdülés
n üdülés! mátraszentimrén 2014.07.08 – 14-ig a SILVER szállodában két szobás 4 – 

5 fős apartman + konyha teljes felszereléssel átadó. 2500 Ft. éj/fő. Részletre is! Érdeklődni: 
(061) 294-5993

régiség/mŰtárgy 

n Kiemelt áron KészPénzért vásároloK! színházak vagy kúriák 
részére festményeket, porcelánokat Herendi, zsolnay kerámiákat, 
régi kitüntetéseket, bronz szobrokat, antik bizsu ékszereket és egyéb 
dísztárgyakat. teljes hagyatékot felvásárolok! azonnali készpénz! 
tel.: 0620-946-5884, üzlet: szinyei merse Pál 3 (szinyei és aradi 
sarok)

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

ingAtlAn/elAdó-KiAdó

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. 
fizetési kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg 
bizalmával!

n BudaPest legolcsóBB éPülő laKásai 185.000- forint/
négyzetméter ártól, Kamatmentes részletre leKötHetőK! 
www.emiliahaz.hu,  06/30-9420-278

n eladó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken egy 
280m2 luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 65 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
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függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!
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JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:
Telefon:Telefon:Telefon:  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49
E-mail:   E-mail:   E-mail:   szervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.hu
Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 

Bókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, Főépület

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
ba keres munkatársakat:

KERTÉSZ
Kertész

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés alapfeltétel.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Kertész”

„D” munkatársat keresünk.
Több éves tapasztalat, megbízhatóság, önálló, munkavégzés és jó problémamegoldó képesség 

alapfeltétel.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ” ”

N ünk munkavállalókat. 
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

-s végzettség megléte alapelvárás.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ” ”

GIPSZKARTON-
S - ünk kollégákat.

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, valamint a szá -
alapfeltétel.

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Gipszkarton- ”

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest,

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés

Park Uszoda. Városház u 40. – 14 m² - büfé+kieg. terület
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó

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

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

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

Sina Simon sétány 7. fsz. 69. – 52 m² - iroda
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt 
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

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

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

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 

– 16 m² - ajándékbolt
– 41 m² - autósbolt  

– 45 m² - nyílászáró bemutató
- - 25 m² - raktár
– 17 m² - raktár

-325 – 2138 m² - területhasználat
-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

40. fsz. 2. – 18 m² -
– 23 m² -

út 365. fsz. 11. – 16 m² - garázs
– 16 m² - garázs
– 15 m² - garázs

– 333+156 m² - drogéria
– 26 m² - raktározás
– 19 m² - iroda

2. oldalfsz. 2. – 33 m² - iroda
– 29 m² -

-8. – 27+11 m² - iroda 
– 81 m² - autósbolt
– 98 m² - szerviz

-8. – 21+22 m² - zöldséges
1. – 98 m² - pizzéria

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

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

az OTP 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. április 22. 9.00 - 16.00 óra
Pályázati eredmény hirdetése: 

2014. április 24. 16.00 óra
295-48-01/128 mellék

www.vagyon18.hu,
www.varosgazda18.hu

3. oldal

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tul felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

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

Baross u 27. fsz. 7. – 19 m² - raktár
Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár

Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u 23. fsz. 294. – 21 m² - borozó

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

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Forgó u 39 – 377 m² - hobby telek

Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

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

Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² -
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda

Havanna u 44. fsz. 1. – 26 m² - kulcsmásoló
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u 50. fsz. 227. – 23 m² - zöldséges

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

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

- 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lakatos út 9. fsz. 1. – 113 m² - húsbolt

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  

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

1. oldal

www.bp18.hu
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12 KultúrA Egy szamárfül, ami több lett az alkalmi viccelődésnél

Fergeteges 
dzsesszmuzsika 
A világhírű dzsessz-zenész, tommy víg 
április 7-én a Fehéren Feketén galériá-
ban lépett fel.  A művész elkápráztatta 
a közönséget kedves egyéniségével, 
muzsikájával, képeivel és humorával. 

Jazz18 sorozatában Berki Tamás dzsesszénekes 
havonta egy alkalommal bemutatja a galériá-
ban a kortárs hazai dzsesszpaletta néhány iz-
galmas egyéniségét. ezúttal Tommy Víg, azaz 
Víg Tamás vibrafonost, dobost, komponistát 
és hangszerelőt hívta meg. A dzsessz-zenész 
hozott magával egy fiatal, rendkívül tehetséges 
dzsesszklarinétost is, Fritz Józsefet, akivel több 
zeneszámot együtt játszottak. 

Tommy Víget dobos csodagyerekként 
tartották számon, miután 1946-ban mindössze 
hétévesen megnyerte a Metro-Goldwyn-Mayer 
cég tehetségkutató versenyét. 1956. november 
18-án az aknamezőkön átjutva hagyta el 
Magyarországot, és az Egyesült Államokban 
telepedett le, ahol világraszóló karriert futott 
be. Játszott a legnagyobbakkal, és játszottak 
vele a legnagyobbak… Fél évszázad után aztán 
hazatelepült a feleségével, Miával, a koreai 
származású dzesszénekesnővel.  

– Ma este improvizatív dzsesszt játszok, 
amelynek az a lényege, hogy rögtönözve 
komponálok – mondta Tommy Víg.  – Ez izgalmas 
dolog. Néha nagyon jó, de néha nem annyira, 
mert az előadásomat befolyásolja, hogy éppen 
milyen lelkiállapotban vagyok. A közönség és 
a művész kedélyállapota hat egymásra, ebből 
adódik az éppen akkori rögtönzés hangulata.  

Az est természetesen fergetegesre 
sikeredett. A zenész meglepetéssel is szolgált, 
megtudhattuk, hogy hobbija az absztrakt 
képek festése, amelyekből néhányat el is hozott 
Nádasdi Mihály galériájába. 

– 1958-ban Amerikában egy nagy hajón 
dolgoztam, amelyen egy alkalommal salvador 
dalí is utazott. Az első hegedűsünk odavitte 
egy rajzomat a művészhez, aki komoly arccal 
csak annyit válaszolt, hogy érdekes. Akkor 
már tudtam, hogy zenész maradok – mesélte 
mosolyogva a zenész. 

A Jazz18 program keretében május 22-én 
19 órakor „a jövő dzsesszdívái” lépnek fel a 
Fehéren Feketén Galériában.

Ê fülep erzsébet 

Belevetették 
magukat
harmadik éve vesznek részt a Piros is-
kola diákjai az AgryA (Fiatal gazdák 
magyarországi szövetsége) által meg-
hirdetett vesd bele magad! program-
ban. 

A diákok a gazdák felajánlásával vetőmagokat 
kapnak azért, hogy azokat az otthoni konyha-
kertben elvessék, és a család majd a saját ter-
mesztésű zöldségeket fogyassza. 

Az idén a pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskolából, közismert nevén a piros 
iskolából már az elsősök és a harmadikosok 
is kertészkedtek. A kisdiákok örömmel 
vitték haza a vetőmagokat, de nemcsak 
otthon veteményeztek, hanem az iskolában is 
készítettek veteményeskertet.

– A program célja az, hogy felhívja a 
gyerekek figyelmét arra, hogy nem is olyan 
nehéz megtermelni otthon a friss zöldségeket 
– mondta Angyal Klára, a piros iskola 
pedagógusa. – Borsót, sárgarépát, hagymát 
és még sorolhatnánk: sok-sok zöldségfélét 
könnyűszerrel lehet termeszteni a saját kertben. 
A diákok figyelemmel kísérhetik a növények 
növekedését, fejlődését, és megízlelhetik majd, 
hogy milyen a maguk által termesztett zöldség. 
Így láthatják, hogy milyen nagy az eltérés 
az otthon termelt friss és a boltban vásárolt 
zöldségek között.  Természetesen a cél az, hogy 
a gyerekek közvetítésével a szülők is lássák a 
különbséget, és felismerjék, hogy mennyire 
fontos a friss zöldség fogyasztása.

Ê f. e.

Felelősségteljes 
fogyasztás
Fogyasztói társadalomban élünk, an-
nak minden előnyével és hátrányával 
együtt. állandóan változó divat, hibát-
lan külső, készételek. de hogyan hat ez 
a személyiségüket építgető fiatalokra? 
ezeket a témákat járják körbe az euró-
pai Unió egész életen át tartó tanulás 
programjának keretében a Comenius 
projekt résztvevői.

A Comenius Felelősségtudatos fogyasztás prog-
ramja 2012-ben indult nyolc ország – Dánia, 
Észtország, Lengyelország, Magyarország, né-
metország, Portugália, Románia és Törökország 
– részvételével. A német nyelvre épülő prog-
ramhoz Magyarországról a Pestszentimrei Ady 
endre Általános Iskola felső tagozatos tanulói 
csatlakoztak.

Miholics Tímea magyar–német szakos tanár, 
projektfelelős elmondta, hogy iskolájukban 
kiemelt szerepet tölt be a nyelvoktatás. 
– Úgy gondoltuk, hogy egy nemzetközi 
együttműködéssel hatékonyabban tudjuk 
támogatni diákjaink nyelvtanulását, és 
hogy a program keretében egyúttal a 
fogyasztáscentrikus szemléletmódjukon is 
változtathatunk. A célunk nem az volt, hogy 
önellátó életmódra sarkalljuk a gyerekeket, 
hanem hogy megmutassuk, van választásuk, 
nem kell a reklámok bűvkörében élniük.

A diákok az elmúlt két év alatt számos saját 
terméket hoztak létre a program keretében. 
Készítettek kézkrémet, összeállítottak egy 
szakácskönyvet a részt vevő nemzetek egészséges 
ételeivel, reklámfilmet forgattak, és fagyasztott 
ételeket teszteltek. Az utolsó találkozóra pedig 
egy különleges, elektronikus divatmagazinnal 
készülnek, amelyben az iskola diákjai 
szerepelnek, bemutatva a felelősségtudatos 
öltözködést. A program záróeseményeit április 
27-től május 2-ig Magyarországon tartják. A 
külföldi diákokat az Ady iskola tanulói látják 
vendégül, akik számos színes programmal várják 
a partnerországokból érkező gyerekeket, többek 
között egy környezettudatos, újrahasznosításra 
épülő divatbemutatóval.

Ê csernai mariann

HÍreK
jubilált a Piros iskola énekkara
A pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (piros iskola) énekkara 
március végén ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból jubileu-
mi hangversenyt és énekkaros találkozót 
rendeztek. A műsorban többek között a 
jelenlegi és korábbi kórustagok, valamint 
pedagógusok léptek fel. 

járművekről verseltek a gyerekek
A Fővárosi pedagógiai szakszolgálat XVIII. 
kerületi Tagintézményének logopédiai 
munkaközössége április 8-án Járművek 
címmel versmondó versenyt rendezett a 
beszédterápiára járó gyerekeknek a lőrinci 
Nagykönyvtárban.  

szívdesszert
A Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók 
keretében április 11-én vers- és prózamondó 
versenyt rendezett a Kondor Béla Közösségi 
Ház a 7., 8. osztályos általános iskolásoknak 
és középiskolásoknak.  A versenyzők a 
magyar népköltészetből és a kortárs magyar 
irodalom vidám műveiből válogathattak. 

tíz év merítése képekben
A tízéves pódo-Híd roma–magyar kulturális 
fesztivál képzőművészeti diákpályázata 
keretében meghirdetett rajzverseny 
első helyezettjeinek interaktív kiállítása 
nyílt meg április 1-jén a XVIII. kerületi 
pedagógiai Intézet esélyteremtő műhelyének 
szervezésében a  lőrinci Nagykönyvtárban. 
A Csontváry iskola diákjai csoportokba 
rendeződve jelenítették meg egy-egy kép 
tartalmát. 

− ez humor, és nem vicc – fogalmazott Feledy 
Balázs művészeti író az 5KOR Képzőművész 
Csoport szokott módon szellemes és derűt keltő 
kiállításának megnyitóján április 1-jén a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

A megállapítás jogos: A tévesztés című kiállításon 
bemutatott művek – noha keletkezésükre erős 
hatással volt a tény, hogy első alkalommal a 
bolondok napján kerülnek a közönség elé – nem 
akartak viccesek lenni. Ha van közös e rendkívül 
sokféle esztétikai minőség szerint, eltérő 
műfajokban és különböző technikákkal készült 
alkotásokban, az éppenséggel az, hogy a humort 
komolyan veszik. és ha már jellemezni kell, akkor 
inkább az (ön)irónia, a fricska, a groteszkségben 
rejlő bölcselet jellemző rájuk.

Huller Ágoston és Árvay Zolta első ízben 
öt évvel ezelőtt szervezett április 1. apropóján 
kiállítást, elsősorban az 5KOr tagjainak 
felkérésével, ám az ötlet olyan sikert aratott, 

hogy a kiállítás sorozattá válhatott szamárfül 
összefoglaló címen, alkalmanként más-más 
tematikával és a kiállítók körének folyamatos 
bővülésével. Aki végignéz a kiállítók névsorán, 
elsőre megállapíthatja: a kortárs festészet, grafika, 
fotó, kerámia, plasztika (és ki tudná végigsorolni 
valamennyi műfajt) legsikeresebb alkotói közül 
hozzák el egyre többen az alkalomra szánt 
műveiket.

Az ötlet mögé már a kezdet kezdetén sokan 
odaálltak: köztük a már említett Feledy Balázs, 
P. Szabó Ernő művészettörténész, a Kondor Béla 
Közösségi Ház szervezői vagy éppen Kucsák 
László országgyűlési képviselő, alpolgármester, 
aki nem először nyitotta meg a kiállítást 
performerként csatlakozva az esthez. Ezúttal 
például az egy évvel ezelőtt megkezdett Kálnoky 
lászló-féle királydráma-paródiát szavalta tovább 
a közönség derültségére. 

Ê K. gy.

szamárfül, avagy A tévesztés
Alkalmi viccnek indult, és ez lett belőle: ötödik alkalommal rendezte meg az 5Kor 
Képzőművész Csoport a szamárfül című április 1-jei kiállítását.

A Buli, ami visszavár
hivatalosan nem tervez jubileumi koncertet demjén Ferenc, ettől függetlenül idén 
csendben minden fellépése ünnep, hiszen 50 esztendeje, 1964-ben kezdte a pálya-
futását istván bátyjával a számum együttesben. Az április 4-én a sportkastélyban 
tartott koncert pedig felejthetetlen élmény volt, s nem csak a rajongók számára.

− nagyon szeretek ide jönni, mert egészen cso-
dálatos a sportcsarnok atmoszférája, a közönség 
pedig együtt él a számaimmal. Legutóbb két éve 
volt itt koncertem, de a rendezőknek már jelez-
tem is, hogy szívesen jönnék minden évben, mert 
annyira jó itt a hangulat – mondta a koncert után 
Demjén Ferenc.

Elég magas labda, de a Városgazda Zrt. sport-, 
rendezvény- és Médiadivíziójának vezetője, 
Csempesz Iván azonnal hozzátette: – szeretnénk 
is élni a lehetőséggel.

Elképzelhetjük, milyen hangulatú volt ez a buli, 

ha már a közkedvelt rózsi is így áradozott. Azért 
mindenkit megnyugtathatunk: április 4-ről nem 
zengett az ének, ellenben az elmúlt 50 év klasszikus 
slágerei felcsendültek. Ahogy a rendszeres demjén-
koncertlátogatók közül többen is megjegyezték, a 
három itt tartott buli közül ez volt a legjobb. s bár 
teljesen nem telt meg az aréna, ennek is meg volt 
az előnye, mert így a szokásos, elmaradhatatlan 
vonatozásra is maradt hely. A kilátogató mintegy 
1300 rajongó pedig okkal bizakodhat, hogy a vonat 
ugyan nem vár, de rózsi jövőre is visszatér. 

Ê s. n. zs.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázLépések ezrei, amelyek a lelket is edzik

�Az idén már 
nyolcadik alka-
lommal rendezik 

meg az élő  rózsa-
füzér zarándoklatot, 
amelynek két szaka-
sza – a Soroksárról 
induló 7. és a rákos-
keresztúrról induló 
8. – is a kerületben, a 
havanna-lakótelepen 
lévő Szent László-
templomnál ér véget, 
ahol szentmisével 
várják a zarándo-
kokat. A 7. útvonal 
szakaszvezető-helyet-
tese, Tordai Béláné, 
éva asszony mesélt 
az elmúlt évekről és 
arról, miként őrzi a 
korábbi zarándoklatok 
emlékét.

– Mielőtt bármit is kérdeznék, 
engedje meg, hogy felolvassak 
néhány sort: „A Rózsafüzér ál-
dással és védelemmel veszi kö-
rül a várost, felfűzi megannyi 
gyöngyszemként értékeinket, 
az útba eső helyszíneket, a nap 
imáit, örömeit, küzdelmeit és 
mindannyiunkat, hiszen ahogy 
Andreas Schätzle atya, a város 
körüli zarándoklat szellemi 
atyja mondta: az Élő rózsafü-
zér élő gyöngyszemekből áll, 
mivel Isten szemében mindany-
nyian értékes gyöngyszemek 
vagyunk.” Ismerős?

– Hát hogyne, én írtam e so-
rokat az öt évvel ezelőtti zarán-
doklat előtt, s jó hallani, hogy 
ezek a gondolatok mindmáig 
érvényesek.

– Illik szólni legalább né-
hány szót az említett atyáról, 
Andreas Schätzle-ről, akinek 
nevéhez fűződik a zarándoklat 
ötlete.

– Egy bécsi katolikus atyá-
ról van szó, akinek a gondolata 
2003-tól vált valóra, s ma már 
egyre többen követik azt szer-
te Európában. Ha ő nem lenne, 
akkor nem lenne a zarándoklat 
sem, s bizony sok tízezren len-
nének lelkileg szegényebbek az 
ő gondolatai nélkül.

– Az elmúlt években nem egy 
alkalommal volt már szeren-
csém végigkövetni a pestszent-
lőrinci szakaszt, az emelkedett 

hangulatú és hitű plébánia-
templomi szentmisét. A han-
gulat valóban egyedi, oldott, 
könnyed, hogy ne mondjam, 
baráti. Akár egy kedves kirán-
dulás…

– Ha a baráti szót használja, 
közel jár az igazsághoz, hiszen 
azok, akik évente találkoznak 
egymással, mára már tényleg ba-
rátokká lettek, azok pedig, akik 
először fognak kezet valamelyik 
szakasz teljesítésének a reggelén, 

pontosan a zarándoklat semmi-
hez sem hasonlítható hangulata 
révén lesznek barátokká, mire 
teljesítik a kilométereket.

iMÁK MÁSoK 
hELyETT iS

– Ön már, mondhatni, profi 
szervezője a kerületi szakasz-
nak. Milyen szép és örökre szó-
ló élményekkel gazdagodott az 
évek során?

– Mielőtt válaszolnék, en-
gedje meg, hogy elmondjam, ki 
ennek a szakasznak a vezetője. 
Bernáth Mária a „főnök”, a za-
rándoklat kerületi szakaszának 
a vezetője. élményből pedig van, 
maradt rengeteg. legjobban tán 
az fogott meg, s ez nem egyszer 
előfordult már az eddigi hét év 
során, hogy sokan, idősek, be-
tegek, magatehetetlenek, kértek 
bennünket, hogy mondjunk el 
egy imát szűz Máriához az ő 

nevükben is, mert ők bizony ott 
vannak, lesznek velünk egész 
nap. Csak hát már nem bírják a 
kilométereket.

– Ha már a távot mondja: a 
7. szakasz viszonylag könnyű 
terepen halad, sík területen, 
„járható” utakon. Gondolom, 
nem mindenütt van ez így.

– Nem bizony, mert amikor 
a kezdetekkor végigjártuk a tel-
jes útvonalat, voltak sokkal ne-
hezebb részek. sőt jobb, ha azt 

mondom: jószerével csak nehe-
zebbek voltak.

JÖJJENEK, 
éLJéK MEg!
– Hogy egy kicsit ünnepron-
tó legyek: saját szememmel 
láttam azt is, hogy évről évre 
kevesebben vesznek részt a za-
rándoklaton és a szentmisén is. 
Mi lehet ennek az oka?

– Mi is feltettük már ezt a kér-
dést, mert nem lehet nem észre-
venni a létszám fogyását, miköz-
ben a templomainkba ugyanany-
nyian, mondhatom, ugyanolyan 
sokan járnak, mint évekkel ez-
előtt. Talán kényelmesség, talán 
lustaság, talán nemtörődömség, 
nem tudom igazán megvála-
szolni. Nem öröm ez, sőt ellen-
kezőleg, szomorúságot okoz, de 
éppen múltkorában beszéltünk 
néhányan arról, hogy ha csak 
tízen vagy húszan maradnánk, 
akkor is zarándokolnánk. Ten-
nénk, mert nekünk, ellentétben 
a távolmaradókkal, meggyő-
ződésünk, hogy ezt a páratlan 
hangulatú napot nem szabad 
elfeledni, ezeket a kilométereket 
le kell gyalogolni, hogy aztán 
este a szent lászló-templom-
ban olyan imádságos lelkülettel 
vehessünk részt a szentmisén, 
amit csak át- és megélni lehet, 
beszélni róla jóval kevésbé.

tordai éva, a 7. sza-
kasz vezetőhelyettese: 
„valamennyien büszkék 
vagyunk arra, hogy Jé-
zus és szűz mária mun-
katársai lehetünk.”

sok százAk sok 
száz kilométere
Az Élő rózsafüzér zarándoklat az idén is körbeöleli a várost 
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a pihenőpontokon közös énekléssel színesítik a zarándoklatot

tUdtA-e, hogy…
…az első magyarországi 
élő rózsafüzér zarándoklat 
(2007. május 13.) pontosan 
90 évvel volt az első fatimai 
jelenés után?
…hogy május 17-én 19 
órakor a terézvárosi plébá-
niatemplom esperes-plébá-
nosa, horváth zoltán istván 
celebrálja a szentmisét a 
Szent László-templomban?
…hogy a Soroksári 
Nagyboldogasszony Főplé-
bániától induló 7. szakasz 
egyike a leghosszabbaknak 
a maga 18,5 kilométerével?

Az örök élet 
munkásAi
Az unitárius egyházban is a húsvét a legnagyobb ke-
resztény ünnep. ennek jegyében kértük szent-iványi 
ilonát, a gyülekezet vezetőjét, hogy ossza meg a 
gondolatait olvasóinkkal.

egy éve kezdte meg a szolgálatot 
a Kossuth téri református gyü-
lekezetben sándor Balázs lelkész 
és a felesége. Az évforduló kap-

csán beszélt a lelkész úr a húsvét 
jelentőségéről és a gyülekezetre 
váró nyári feladatokról.

„Húsvétra készül a világ. A 

húsvét a keresztyéneknek az 
értük meghalt Krisztus feltáma-
dásának az ünnepe. Nemcsak a 
természet megújulása, hanem 
a Krisztussal való meghalás 
és a vele való feltámadás lehe-
tősége is. Ezt hirdetik már két 
évezrede Krisztus követői, s ezt 
ünneplik katolikusok, reformá-
tusok, evangélikusok, baptisták 
– és minden ma élő keresztyén, 
2014-ben is.”

vENDég 
zAMBiÁBóL
Sándor Balázs elmondta, hogy a 
Kossuth téri reformátusok nem 
csupán a templom, a templom-
kert rendbetételével, takarításá-
val, felékesítésével, virágok ülte-
tésével készülnek a legnagyobb 
tavaszi ünnepre, hanem a lélek 
felkészítésével, megtisztításával 
és felékesítésével is. ezt szolgálják 
az ünnepet megelőző rendezvé-
nyek. Virágvasárnap délutánján 
egy zambiai orvos-misszioná-
rius, dr. Keszi Krisztina volt az 
egyházközség vendége. ekkor 
felnőttek és gyermekek gondol-
hatták át újra Istenhez fűződő vi-
szonyukat, elkötelezettségüket. A 
húsvéti bábelőadással a gyüleke-
zet tagjai óvodákba és iskolákba 
vitték el a húsvéti örömüzenetet.

Egy évE 
LőriNcEN
A nagyhéten minden este 19 
órától, nagypénteken pedig 
délelőtt 10 órától is Jézusnak a 
keresztfán elmondott szavai ké-
szítik fel a híveket az ünnepre, 
hogy a feltámadott Úrral méltó-
képpen találkozzanak húsvétva-
sárnapon és húsvéthétfőn is a 10 
órakor kezdődő úrvacsorán.

A Kossuth téri reformátusok 
lelkésze és felesége, sándor 
Gabriella egy éve, április 13-án 
érkezett lőrincre a családjával. 
Elmondták, hogy az elmúlt 
esztendő ünnepei, vasárnapjai, 
hétköznapjai, örömei és bánatai 
otthonossá tették őket a 
gyülekezetben is, a városrészben 
is. Boldogan készülnek a 
húsvétra, hogy saját maguknak 
és másoknak is szép ünneppé 
tegyék azt.

TANuLJ ANgoLuL!
Az ünnepi készülődést a májusi 
és a nyári programok előkészí-
tése teszi teljessé. A gyülekezet-
ben szervezik az anyák napját 
és a gyermeknapot, és már a 
nyári táborokba is lehet jelent-
kezni. A június 23-án kezdődő 
óvodás vakációs bibliahétre, 
a június 30-án induló iskolás 
vakációs bibliahétre és a július 
20-tól meghirdetett, anyanyel-
vi tanárokkal megtartott angol 
bibliahétre. Július 28-tól ifjú-
sági tábora lesz a közösségnek 
Mátraalmáson, július 10. és 13. 
között pedig a székelykeresztúri 
testvérgyülekezet meglátogatá-
sát tervezik.

HÚsVÉT És nyÁR 
A KOssUTH TÉRen

– Húsvét az örök élet hitének, 
az élet diadalának az ünnepe. 
A názáreti Jézus élete, tanítása 
és példája az Istenben bízó em-
ber számára örömüzenet. Jézus 
életéből, tanításából a születés-
től a keresztre feszítésen át az 
Istentől született élet öröme 
sugárzik felénk. Az evangéli-
umban feljegyzett jézusi taní-
tások, példázatok és bizony-
ságtevések mind-mind arról 
szólnak, hogy Jézus az ember 
számára felmutatta, hogyan 
lehetséges Isten mellett meg-
maradni, Isten ügyét szolgálni 

és az örök élet igazságáról bi-
zonyságot tenni. Húsvét ünne-
pén ezt a Jézus által megmu-
tatott, Istentől származó szent 
örömöt ünnepeljük, vagyis az 
Istentől született élet örömét.

Ezért számunkra húsvét az 
örök élet ünnepe, amely nem 
holnap vagy holnapután kezdő-
dik, s nem akkor, amikor gyá-
szos koporsóba zárnak, hanem 
attól a „pillanattól”, amikor 
rádöbbenünk: Isten ajándéka-
ként az örökkévalóság hordo-
zói vagyunk. születésünkkel 
nyertük azt az alkalmat és 
kaptuk azt a visszafordíthatat-
lan lehetőséget, hogy szellemi 
és lelki tehetségünkkel az örök 
élet munkásai legyünk.

Virágvasárnap, április 13-
án, családi nap volt a Havanna-
lakótelepi gyülekezetünkben. 
A gyermek-istentiszteletet a 
hittanórás és konfirmandus 
gyermekek kézműves foglal-
kozása követte, amelyet hús-
véti tojásfestéssel és ajándékok 
készítésével tettek még emlé-
kezetesebbé.

A templomunkban húsvét-
vasárnap 11 órától úrvacsora-
osztással egybekötött ünnepi 
istentisztelet lesz.

mátraalmástól székelykeresztúrig mindenütt ott lesz-
nek a reformátusok.
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14 Vidám locsolóbállal zárul a húsvét a RózsábanProgrAmAjánló

mondj egy jó 
locsolóverset!
tojást guríthatnak, kakast kergethetnek, sőt locsoló-
verssel is versenghetnek azok, akik elmennek húsvét-
hétfőn 19 órakor a rózsa művelődési házba, a Kikelet 
hagyományőrző egyesület locsolóbáljába.

A vidéken felnőtt, ma már idősebb hölgyek hol nevetve, hol némi 
borzongással emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor húsvét-
hétfőn a fiúk a kútból húzott friss, tehát jéghideg vízzel öntötték 
őket nyakon a saját udvarukon. Régi idők letűnt szokásának tűnhet 
az efféle locsolkodás, pedig nem az – a Kikelet fiú táncosai is fel-
elevenítették néhány évvel ezelőtt. Olyan jól sikerült, hogy idővel 
locsolóbált is szerveztek mellé, vagyis hétfő este újból összejöttek, 
hogy közös táncos ünnepséggel zárják a húsvétot.

− ez adta az ötletet, hogy más régi húsvéti népszokásokat is 
felelevenítsünk. Beleástuk magunkat a témába, és így találtunk rá 
ezekre a hajdani falusi játékokra – mesélte Vörösné Éles Csilla, az 
egyesület elnöke.

A bálon természetesen nem csak az egyesület tagjai vehetnek 
részt. Mindenkit várnak, aki szívesen vesz részt a mulatságban. Az 
idei eseményen a zenét Olasz györgy és a Turi család szolgáltatja.

Ê K. gy.

Bejárni 
kárpátAlját
munkácsi kultúrtörténeti barangoláson vehet részt az, 
aki ellátogat április 25-én 17 órakor a Polgárok házába 
Popovics Béla munkácsi tanár, helytörténész, honis-
mereti vezető előadására. 

A programot a 2005-ben alapított Kárpátaljai Irodalmárok, Művé-
szek, Alkotók Közössége (KIMAK) szervezi, amelyet a lőrinci illető-
ségű Üde színfolt egyesület lát vendégül. 

− A Kárpátaljai szövetség egyik elnökségi ülésén 2005-ben az 
az ötlet vetődött fel, hogy a szövetségen belül létre kellene hozni a 
Kárpátaljáról elszármazott írók, költők, képzőművészek magyar-
országi egyesületét. Az elképzelés a szülőföldön maradt alkotók 
bevonására, a velük való együttműködésre is számított. A Kárpát-
aljai Irodalmárok, Művészek, Alkotók Közössége szeptember 9-én 
Balatonföldváron tartotta meg alakuló ülését – mondta Kovács sán-
dor tanár, helytörténész, idegenvezető, a KIMAK elnöke.

Az elmúlt kilenc évben rendezvények hosszú sorát szervezte a 
társaság. Hogy csak az utóbbi néhány hónap programjait említsük: 
bemutatták a Beregszászi népszínház történetét, ízelítőt adtak a 
kárpátaljai magyar sajtó és média terméséből, előadást szerveztek a 
két világháború közötti Magyarországról. 

− Mivel itt tanítok, a felnőttek gimnáziumában, magam is kö-
tődöm a XVIII. kerülethez, így szerettem volna, hogy a helyiek is 
megismerhessék a munkánkat. erre az bátorított, hogy a Polgárok 
Házában több sikeres Kárpátalja-estet szerveztünk már, sőt az Üde 
színfolt tagjaival együtt beutaztuk Kárpátalját – avatott be Kovács 
sándor.

A KIMAK ezért hirdeti meg itt az április 25-i rendezvényét, 
amelyen Ughy Attila polgármester mond köszöntőt.

Ê K. gy.

A feHér ruHás 
vándor
Az egyik legjelentősebb lengyel dokumentumfilm a      
ii. János Pál pápa személyiségét és életútját bemutató 
alkotás, A fehér ruhás vándor. A 2005 tavaszán elhunyt, 
majd hat évvel később boldoggá avatott ii. János Pál 
azon köztiszteletnek örvendő történelmi személyisé-
gek sorába tartozik, akik egész életüket mások megse-
gítésének szentelték. 

Az alkotók a teljességre törekedve járták végig Karol Wojtyła életé-
nek legfontosabb állomásait a korai lengyelországi évektől – amikor 
krakkói érsekként, majd bíborosként egyre szélesebb körben vált is-
mertté – egészen halála percéig.

számos helyszínt bejárva ismerhetjük meg a pápa látogatásainak 
mindmáig tartó hatását, és szemtanúi lehetünk az ellene elkövetett 
merényletkísérletnek is. Fontos egyházi és közéleti személyiségek, 
filmesek, újságírók és sokan mások nyilatkoznak II. János Pálról, 
köztük a Dalai Láma, Tibet lelki vezetője, Lech Walęsa, a Lengyel 
Köztársaság volt elnöke és Plácido Domingo énekes.

segítségükkel közel kerülhetünk egy olyan nagyszerű egyéni-
séghez, aki üzenetével milliók életét változtatta meg, reményt adva 
még a legelkeseredettebb embereknek is.

A vetítés időpontja és helyszíne: április 27. (vasárnap) 16 óra, Pol-
gárok Háza (Üllői út 517.). 

Programok
PestszentlőrinC-
Pestszentimre  
önKormányzAtA

üllői út 400.
Telefon: 296-1300
www.bp18.hu
Nyugdíjasok Akadémiája
Április 26. 9 óra: Dr. Jászberényi 
József: Három év, amely megren-
gette a világot (a magyar sport 
aranykorának társadalomtörténeti 
háttere)
Május 10. 9 óra: Dr. Soós Andrea 
Klára: A személyes adatok védelme
Május 17. 9 óra: Molnár Beáta: Az 
idősek és a generációk közötti szo-
lidaritás európai éve – jó példák, jó 
gyakorlatok
Az előadásokon való részvétel a 
nyugdíjasoknak ingyenes. 

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 26. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 
Ft.
Április 26. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Április 27. 11 óra: Minden egér 
szereti a sajtot – a Fogi Színház 
gyermekműsora. Belépőjegy: 
990 Ft.
Május 3. 15 óra: Számít6tsz rám 
klub
Május 4. 15 óra: Az ördög nem 
alszik – bohózat két részben. 
Belépőjegy felnőtteknek 2200 
Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
1500 Ft. 
Jógatanfolyam, gerinctorna, baba-
mama játszóház és személyiség-
fejlesztő drámacsoport is működik 
a Rózsa Művelődési Házban. A 
részletekről az elérhetőségeinken 
lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek vált-
hatók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövete-
lekre előzetes egyeztetés alapján. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 
órától 19 óráig, hétvégén a rendez-
vényekhez igazodva.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 26–27. 10 óra: Rock and 
roll-verseny

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Április 23. 18 óra: PLER-
Budapest–Mezőkövesd NB I-es 
férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 26. 10 óra: Erima fiú 
kézilabdatorna
Április 27. 16 óra: PLER II–Békés 
NB I/B-s férfi bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Május 1. 18 óra: PLER-Budapest–
Orosháza NB I-es férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Május 9. 18 óra: PLER-Budapest–
Cegléd NB I-es férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Május 11. 10 óra: Erima leány 
kézilabdatorna

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 22. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
Április 22. 15 óra: A zene útján. 
Bach hatása fiaira és Liszt Ferenc-
re. Darvassi Andrea előadása.
Április 24. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– játékok anyával
Április 24. 17 óra: A gondolkodás 
tudománya, avagy a változó agy 
– Sonnleitner Károly életmód-ta-
nácsadó előadása az egészséges 
életmódról
Május 8. 17 óra: A zöldségfélék 
gyógyhatása az újabb kutatások 
ismeretében – gazdaságos rák-
megelőzés. Tóth Gábor okleveles 
élelmiszer-ipari mérnök és táplál-

kozáskutató előadása
A Galéria 18 kiállítóteremben 
április 28-ig a Soá holokauszt-
emlékkiállítás látható. Május 6-án 
17 órakor Lőrincz Zsóka fotókiállí-
tása nyílik meg.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Április 18. 17 óra: Hol volt, hol 
nem volt… – mesedélután kicsik-
nek és nagyoknak
Április 24. 15 óra: Játékklub 
időseknek. Legyen a vendégünk 
egy kávéra vagy teára és egy jó 
beszélgetésre!
Április 25. 17 óra: Mesekuckó – 
Bakó Dóra bábelőadása
Május 8. 15 óra: Játékklub 
időseknek. Legyen a vendégünk 
egy kávéra vagy teára és egy jó 
beszélgetésre!
Május 9. 13 óra: Társasjáték klub

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Április 25. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Május 7. 17 óra: Mese gyerme-
keknek
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 17. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
Április 19. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Április 20. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 22. 18 óra: A Biblia igazi 
világa – Pais István professzor 
előadás-sorozatának 10. része
Április 23. 18.45: Zumba Nikivel 
Április 23. 15 óra: URBACT sza-
badegyetem: Mitől válhat vonzóbbá 
egy lakótelep? Előadók: Dombrádi 
Krisztián és Hunyadi György.
Április 24. 19 óra: Egy csendes 
zug – kamaraszínházi előadás a 
Figurák színjátszó társulat bemu-
tatásában
Április 25. 18 óra: a Liliomkert 
Óvoda alapítványi bálja
Április 26. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Április 26. 15 óra: Fejem fölött 
gyorsan repülnek az évek – Fényes 
György jubileumi nótaműsora. 
Fellépők: B. Tóth Magda, Erős 
Melinda, Ötvös Csilla, Gránát 
Zsuzsa, Szabó Szilvia és Fényes 
György. Kísér a HAKME Cigányze-
nekar, közreműködik a Hévízgyörki 
Nyugdíjas Klub.
Április 27. 8.30: Ingyenes jóga
Április 27. 9 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinc Sakk-kör szer-
vezésében
Április 27. 10 óra: Ingyenes önvé-
delmi oktatás felnőtteknek
Április 27. 10 óra: Test-lélek-
szellem – öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart  Vlagyimir Linnyik 
bioenergetikus
Április 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 28. 10 óra: Tündér Tercia – 
zenés interaktív előadás Búza Tímea 
rendezésében. Szereplők: Huszárik 
Kata, Nemcsók Nóra, Molnár 
Adrien, Dankó Erika, Bágyi Dávid. 
Zene élőben: Blazsovszky Ákos.
Április 30. 18.45: Zumba Nikivel
Május 3. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Május 3. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör zenés 
összejövetele
Május 4. 10 óra: Test-lélek-szellem 
– öngyógyító meditációs gyakorlatot 
tart Vlagyimir Linnyik bioenergetikus
Május 4. 10 óra: Ingyenes önvédel-

mi oktatás felnőtteknek
Május 4. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Május 6. 18 óra: A Biblia igazi 
világa – Pais István professzor 
előadás-sorozatának 11. része
Május 7. 18.45 Zumba Nikivel
Május 10. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Május 10. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Május 10. 19 óra: Egy őrült naplója 
– monodráma a Figurák színjátszó 
társulat előadásában
Május 10. 10 óra: Véradás a Ma-
gyar Vöröskereszt szervezésében
Május 11. 8.30: Ingyenes jóga
Május 11. 10 óra: Ludas Matyi 
– mesejáték a Korhinta társulat 
előadásában
Május 11. 10 óra: Ingyenes önvé-
delmi oktatás felnőtteknek
Május 11. 10 óra: Test-lélek-
szellem – öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart Vlagyimir Linnyik 
bioenergetikus
Május 11. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

városházA díszterem
városház utca 16.

Április 18. 18 óra: A zene minden-
kié – kórushangverseny a Lions 
Klub Pestszentlőrinc Egyesület 
szervezésében
Április 27. 18 óra: Tanuld a zenét 
– Fellegi Ádám Liszt-díjas zongora-
művész hangversenye
Május 5. 15 óra: a XVIII. kerületi 
Pedagógiai Intézet munkáját segítő 
pedagógusok köszöntése az intézet 
szervezésében
Május 9. 17 óra: A magyarság 
ősi felfogása az élet értelméről – 
könyv- és CD-bemutató Dibácziné 
Ambrus Enikő szervezésében

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Május 1.: Traktormajális az Új 
Tündérkertben. Az eseményen 
saját sátorral veszünk részt, és 
egész nap szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.
Állandó kiállítás: Pusztától a park-
városig. A XVIII. kerület története. 
A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a híressé-
gekhez kapcsolódó elnevezéseket, 
épületeket, szobrokat talál az 
érdeklődő. Az alkalmazás a honla-
punkon érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan értesül-
het a programjainkról, rendszere-
sen megosztunk képeket, videókat, 
helytörténeti érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyezte-
téssel.
Vizek és kövek – különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjtemé-
nyéből. 
A Tomory-teremben az Ady Endre 
Általános Iskola történelem szak-
körének munkái láthatók Időutazás 
a középkori Magyarországra – Múl-
tunk emlékei címmel.
Tablókiállítás a városrész kiemel-
kedő helytörténészeinek emlékére: 
100 éve született Tomory Lajos; 
In memoriam Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óra között. Április 19-én 
(húsvéthétfőn), valamint május 

1–3. között zárva tartunk.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

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

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 17. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves foglalkozás felnőtteknek. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag költsége.
Április 23. 17.30: Kertbarát klub. 
Tervezett téma: A magyar szaba-
dalmú gyökéritató vásárlási lehető-
séggel egybekötött bemutatása. A 
részvétel ingyenes.
Április 24. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves foglalkozás felnőtteknek. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag költsége.
Április 25.: Barangoló klub
Április 26. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves foglalkozás gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált anyag költsége.
Április 26. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub a Magic Duóval. Belépőjegy: 
500 Ft.
Április 29. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: mindennapi 
problémák a párkapcsolatban. Elő-
adó: Timár Veronika. Belépőjegy: 
400 Ft.
Április 30. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves foglalkozás felnőtteknek. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag költsége.
Április 30. 17.30: Kertbarát klub. 
Tervezett téma: A fiatal gyümölcs-
fák ápolása. Előadó: Bata Bertalan. 
A részvétel ingyenes.
Május 7. 17 óra: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált anyag 
költsége.
Május 9.: Barangoló klub
Május 9. 13.30: Nyugdíjas nótadél-
után. A részvétel ingyenes.
Május 10. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves foglalkozás gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált anyag költsége.
Május 10. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub a Magic Duóval. Belépőjegy: 
500 Ft.
A Baba-dúdoló és a Maszat-kuckó 
foglalkozások ismét a PIK Házban 
vannak. Érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet.
Tanfolyamainkra (baba-mama jóga, 
kismamajóga, hip-hop, kosárfonó, 
kung-fu és etnobic) a PIK Ház el-
érhetőségein várjuk az érdeklődők 
jelentkezését.

PolgároK házA
üllői út 517.

Április 25. 17 óra: a Kárpátaljai 
Irodalmárok, Művészek és Al-
kotók Közössége (KIMAK) és az 
Üde Színfolt Kulturális Egyesület 
közös estje. Bevezetőt mond: 
Ughy Attila polgármester. Az 
est moderátora: Kovács Sándor, 
a KIMAK elnöke. A részvétel 
ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
Április 27. 16 óra: Madách Film-
klub. Műsoron: II. János Pál – 
A fehér ruhás vándor. A vetítésen 
való részvétel díjtalan!
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között.

tUtAJozás 
lengyelországBAn
Azoknak, akik legutóbb 
lemaradtak, a nAtiK 
idén is szervez uta-
zást lengyelországba, 
május 1–4. között. A 
részletes programról 
érdeklődni, valamint je-
lentkezni a 291-0666-os 
és a +36-20-524-3043-
as telefonszámon lehet 
mogyorósiné Pécsi 
ildikónál.
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15A következő hazai meccset, a Mezőkövesd ellenit is hozni kell sPort

Az oldalt összeállította: róth ferenc

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Hihetetlen izgalmak után sze-
rezte meg a két bajnoki pontot 
az alsóházi rájátszás harmadik 
fordulójában a PLeR-Budapest, 
amely a lehető legkisebb kü-
lönbséggel (27-26) múlta felül a 
győrt a Lőrinci sportcsarnok-
ban.

A szurkolók is tudták, hogy 
„négypontos” meccsről van szó, 
mert sokan voltak, sokan jöttek 
a múlt szerdán, hogy buzdítsák 
a zöld-feketéket. ugyanis a Győr 
elleni meccstől függött, hogy 
megmaradnak-e a remények a 
rájátszás további találkozóira, 
vagy reményvesztetten és a ki-
esésbe beletörődve kell pályára 
lépni a hátralévő összecsapá-
sokon. Függetlenül attól, hogy 
matematikai esély maradt volna 
a bennmaradásra.

A matek helyett azonban in-
kább a játékkal törődtek a mie-
ink (is), így aztán kiváló mérkő-
zés kerekedett, amelyet krimibe 
illő izgalmak után a plEr nyert 
meg, a lehető legkisebb különb-
séggel, egyetlen góllal.

FESzÜLTEN, 
SérÜLTEN
Érthetően feszült volt a találko-
zó előtt Hutvágner István veze-

tőedző is, aki ettől függetlenül 
győzelmet várt a csapatától.

– Nincs mese, győzelemre 
vagyunk „kárhoztatva”, na-
gyon kell a két pont, ez ugyanis 
meghatározza az elkövetkező 
heteinket. Azt látom, érzem a 
társaságon, hogy nagyon akar, 
egy pillanatra sem mondtak le 
a bennmaradásról, ami jó jel. 
Mentálisan együtt vannak, „éle-
sen” várják a meccset, én meg, 
akárcsak a szurkolók, feszülten 
– mondta a szakember, aki sze-
rint a hazai meccseken nyerni 
kell, s kellene egy-két meglepe-
tés is.  

Aztán már ment is, hogy ad-
jon még néhány okos tanácsot a 
fiatal csapatának, amely annyira 
„tini”, hogy még a sérült csapat-
kapitány, Bakos György helyén 
játszó Lókodi Gergő sem töltötte 
be a 19. életévét.

Ami Bakost ille-
ti, éppen csak felépült a 
térdszalagszakadásából, ám újra 
csak kispados lehetett.

– Ilyen a formám, megint 
gyógyulnom kell, most a bo-
kámmal van gond. remélem 
azért, hogy a srácok nélkülem 
is nyernek – mondta a sérült já-
tékos.

A találkozó, a szokásos hang-

zavarban, úgy kezdődött, aho-
gyan azt megálmodhatták a lő-
rinci csapat hívei. gólok, gólok 
és gólok…

A 10. percben 5-2 volt az állás, 
s úgy tűnt, olyan „ütést” kapott 
a Győr, amelyből nehezen áll fel. 
Tévedtünk: felállt, amiben ben-
ne volt a hazai csapat is, mert 
ahelyett, hogy újabb pofonokkal 
leterítette volna az ellenfelet, ki-
hagyott néhány helyzetet, ami 
elég volt a vendégek feltámadá-
sához.

Ebből pedig az sült ki, hogy a 
félidő felénél már 6-6 volt a táb-
lán. (Ilyenkor áll fenn az infark-
tus vagy az agyvérzés veszélye 
a kispad mellett tehetetlenül to-
porgó edzőnél…)

„FrÁSzoS” 
végJÁTéK
A PLeR igazából nem is tudott 
kimászni a magának ásott árok-
ból, így a remélt vastagabb előny 
helyett csak 2 gólossal (14-12) 
vonulhatott az öltözőbe.

Megszökni azonban ebben a 
játékrészben sem tudott egyik 
fél sem. Olyannyira nem, hogy 
a félidő közepén a Győr vezetett 
19-18-ra, tényleg a „frászt hoz-
va” a kispadra is, a lelátó népére 
is. Néhány perccel később 22-
22 volt az állás, ami azt jelezte, 
hogy akár ikszelhetnek is a fe-
lek. Ebből a pontosztozkodásból 
elsősorban a sportot a fogadá-
sért is szeretők jöhettek volna ki 
szerencsésen. A plEr és a Győr 
semmiképpen, nekik a 2 pont 
kellett.

Hihetetlen izgalmak és „gó-

lok itt, gólok ott” széria után ná-
lunk volt a szerencse meg a hig-
gadtabb fej, így a 60. perc vége 
azt jelentette, hogy egyetlen 
gólocskával ugyan, de lőrincen 
maradt a 2 fontos bajnoki pont.

gyErE, ForTuNA!
A következő meccs – április 
23-án hazai pályán a Mezőkö-
vesd ellen – szerencsés esetben 
(értsd: PLeR-siker és az előttünk 
álló Vác veresége) azt jelentheti, 
hogy csapatunk hosszú idő után 
elkerülhet a kieső helyről, ami 
bizonyára olyan energiát szaba-
dítana fel a fiúkban, amelynek 
segítségével még harcosabban 
futhatnának neki a rájátszás to-
vábbi meccseinek.

NB I, rájátszás, 3. forduló, 
Lőrinci Sportcsarnok:
plEr-Budapest–Győr 

27-26 (14-12)

a harcosság győzelmet ért, és elérhető közelségben a bennmaradás

szurKoljunK együtt!
Kézilabdakrimi után Pler-győzelem – egygólos siker a győr ellen

�
ha érthetően mindenki kritikus volt a gyaláza-
tosan enervált őszi szereplés miatt, akkor most 
nyugodtan írhatunk elismerően a PLEr kézilab-

dázóiról, hiszen a kishitűséget levetkőzve a legutób-
bi 4 mérkőzésből 3-at megnyertek. Újra elérhető 
közelségbe került a bentmaradás kiharcolása, aminek 
érdekében szurkoljunk együtt, buzdítsuk a csapatot!   

menetelés
hutvágner istván: „Ki-
élezett küzdelem, igazi 
alsóházi rangadó, 2 pont. 
Nem játszottunk jól, de 
amikor az ellenfél veze-
tett, akkor sem adtuk fel, 
egy-egy jó egyéni teljesít-
mény átsegített minket a 
holtponton. Most megint 
lesz két hetünk felkészülni 
a Mezőkövesd ellen. Bízom 
benne, hogy addigra 
felépülnek a sérültjeink, s 
újabb győzelemmel mene-
telünk tovább.”

A produkciótól lenyűgözve 
tán még az is elfelejtett félni az 
elmúlt hét keddjén, aki egyéb-
ként „zabszemesen” száll be a 
repülőbe. Olyat láthattak az 
utasok és a sok-sok érdeklődő, 
amitől tátva maradt a szájuk. 
egy 90 tonnás Airbus mozdult 
meg úgy, hogy be sem kapcsol-
ták a motorjait.

A gépmozdító nem más 
volt, mint Sinka Popey Zsolt 
erőművész, erős ember, aki 
a fogával húzott el egy teher-
szállító Airbust. de popey, 
amint azt a 33 éves fiatalember 
beceneve is mutatja, nem hét-
köznapi. 

– Miként tudta pusztán 
emberi erővel megmozdítani 
azt a monstrumot?

– Amit a közönség látott, 
az csak a hab volt – mondta 
másnap sinka Zsolt. – renge-
teg munka előzte meg, hihe-
tetlenül sok speciális edzés, 
erősítés.

– Akkor is hihetetlen. Nem 
féltette a fogát, meg egyálta-
lán, mekkora erőt kellett ki-
fejtenie, hogy megmozduljon 
a repülő?

– Nagyon nagyot. Még most 
sem vagyok „magamnál”, bor-
zasztóan sok és nagy erőt kel-
lett kifejtenem.

– Árulja el, mekkora erővel 
tud harapni…

– Mérések szerint körülbe-
lül kéttonnányival.

– A csúcsragadozóknál 
mennyi ez?

– Azt tudom, hogy a kroko-
dil harapása a legerősebb, ez 
körülbelül 800 kiló. A legjobb 
formában lévő pitbullok 300 
kilóval harapnak rá az áldoza-
tukra.

– Ha így van, akkor az ön 
állkapcsa a világ legerősebbi-
ke.

– Gondolom, ott lehetek az 
élmezőnyben.

– Az Airbus-húzás legne-
hezebb szakasza az, amikor 
megindítja a repülőt. Miként 
lehet koncentrálni erre?

– Az erőkifejtésen túl men-
tálisan lehet és kell készülni 
rá. Fel kell hergelnie magát az 

embernek. Előttem a feladat, 
amellyel megpróbálok azono-
sulni: a megmozdítandó jármű 
súlya és nagysága.

– Az a hír járt körbe, hogy 
az elhúzott Airbus 84 tonnás. 
Hogy lett belőle 90 tonna?

– Úgy, hogy 6 tonnányi ke-
rozin is volt benne, mert azt 
nem szívták le, túl sokba ke-
rült volna. Az összsúly tehát 
90 tonna volt.

– Hány méteren át húzta a 
repülőt?

– pontosan 26 méteren át.
– Gondolom, azért nem 

tovább, mert már az ájulás 
határán volt.

– Akkor már jó lendületben 
voltunk, ment volna tovább is, 
csak mondták, hogy tovább 
nem lehet, mert be kellett tar-
tani a tisztes távolságot a fel- 
és leszálló repülőktől.

– Az ilyen erőkifejtés rend-
kívüli megterhelést jelent az 
erekre, a keringésre. Mennyi 
idő kellett, hogy „magához 
térjen”?

– Most már eltelt 24 óra, de 
még érzem, hogy nem néhány 
karton ásványvizet hoztam 
fel a boltból. Kemény volt, de 
olyan érzés ez, mintha mond-
juk új világrekordot állítottam 
volna az atlétika valamelyik 
számában. A teljes regenerá-
lódáshoz napokra van szük-
ség. Azonban a folyamatos 
kardioedzések karbantartják 
a szervezetemet, ezért egy-egy 
próba nem terheli meg kiugró 
mértékben a keringésemet.

BámUlhAt  
A hét vezér
A tervek szerint 
május végén egy 14 
személyautóból álló, 
egymáshoz kötözött 
konvojt húz odébb 
Popey. megpróbálja 
legyőzni a Ford teljes 
flottáját. még nem 
végleges, de lehet, 
hogy május végén a 
hősök terén lesz a 
mutatvány. ilyet még 
úgysem látott a hét 
vezér…

A FOgÁVAL 
HÚZTA eL 
AZ AIRBUsT
nem akármilyen produkciót láthattak az érdeklődők 
április 8-án a liszt Ferenc repülőtér betonján. hazánk 
egyik legerősebb – ha nem a legerősebb – embere a 
fogával húzott el egy Airbust.

A lőrinc 2000 sE röplabdacsa-
pata márciusban indult a szegedi 
országos tornán, amelyre több 
korosztályban 137 (!) csapat neve-
zett. A kerületiek első alkalom-
mal vettek részt e megméreté-
sen, ám ez nem akadályozta meg 
a lány szupermini korosztályban 
(10-11 évesek) indulókat abban, 
hogy a 30 csapat között az első 
helyen végezzenek.

A négycsapatos csoportból az 

első helyen jutottak tovább, meg-
előzve a Kecskeméti sportiskola 
első csapatát, a Közgáz és a Kalo-
csa gárdáját is. A második napon 
a négy közé jutásért a gödöllői 
röpiseket búcsúztatták el, majd 
az elődöntőben a Kecskeméti 
sportiskola második csapatát is 
legyőzték. A döntőben a Békés-
csaba következett, amelyet nagy-
nagy csatában, 3-2-re múltak 
felül lányaink.

A győztes csapat tagjai: deli 
Fruzsina, Galgóczy Kata, Kiss 
Zsófia, Kump Alíz, Nagy regi-
na, szundi Eszter. Edzők: Nyári 
piroska, Barkóczi Barna. deli 
Fruzsi a piros iskolába, Kump 
Alíz a Kassába jár, míg a töb-
biek a szenczy iskola tanulói. 
szundi Eszter bekerült a tor-
na legjobb játékosai közé is. 
A lányok a budapesti és a kör-
nyékbeli tornákon készülnek fel 
az országos versenyre, amelyet 
május 1–2. között rendeznek meg. 
A szakembergárda célja az, hogy 
két év múlva már a gyermekbaj-
nokságon (13-14 évesek) is indul-

hassanak. A sportághoz kedvet 
érzők az iskoláikban érdeklőd-
hetnek az edzések időpontjáról.

BIZTATÓ A KeRÜLeTI RöPLABDA-UTÁnPÓTLÁs

hirdetés

„sosem látott és hallott” kerületi sportág ifjú tehetségei 
kérnek helyet az itteni sportpalettán. A lőrinc 2000 se 
leány röplabdacsapata országos utánpótlástornán vett 
részt – sikerrel.

HíRek
„táncbronz” Ljubljanából
Szép sikert ért el a Ljubljanában megrendezett akrobatikus 
rock and roll világkupán a kerületben élő Bujtor Sára és párja, 
Czanik László. Az ifjú tehetségek a serdülő kategória 51 indu-
lója között a 3. helyet szerezték meg, bronzérmesek lettek.

Ragyogó hajrá
Nem volt igazán sikeres Marosi Ádám számára a nemzetközi 
Budapest-bajnokság „első fele”. A vívásban és a lovaglásban 
sok pontot elhullajtott az olimpiai bronzérmes öttusázónk, ám 
a zárószámban, a lövészettel kombinált futásban remekelt, s a 
22. helyről felfutott a kilencedikre.
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16 A kerületi képzőművészeti élet meghatározó személyisége Portré

�huller Ágoston 
kerületi képzőmű-
vész, az 5Kor 

Képzőművész csoport 
egyik alapító tagja 
április 19-én tölti be 
70. életévét. Tősgyö-
keres pestszentlőrinci, 
aki ma is itt él, a Liszt 
Ferenc repülőtér köze-
lében.

  
füleP erzséBet   

Bár Huller Ágoston életrajzában 
születési helyként Törökbálint 
szerepel, ő valójában tősgyöke-
res pestszentlőrinci lakos, ma 
is itt él, a Liszt Ferenc repülőtér 
közelében. Azért nem a kerü-
letben született, mert amikor 
1944 áprilisában megkezdődött 
a ferihegyi repülőtér bombázá-
sa, az édesanyja jobbnak látta, 
ha átmenetileg biztonságosabb 
helyre költöznek.  

KéT ÚT ÁLLT 
ELőTTE 
Azt szokták mondani, hogy ha 
valakinek nagyot merít valami-
lyen tehetségből a sors, akkor ad 
mellé egy másikat is.

– Több mint nyolc éven ke-
resztül a zene tanulása töltötte 
ki az időmet, mert zenei pályára 
készültem. ezt a szándékomat 
keresztülhúzta az a zenetanár, 
aki a korábbi, szeretett hegedű-
tanárom helyébe került – mesélt 
a kezdetekről a művész. – Min-
denben meg akart változtatni, 
amit addig tanultam, a játszási 
technikától a hangképzés mi-
lyenségéig. Ma is úgy vélem, 
hogy makacs, önfejű tanár volt, 
nem pedig pedagógus. 

– A dilemmámat, hogy a ze-
nei vagy a képzőművészeti pá-
lyát válasszam, az döntötte el, 
hogy általános iskolai rajztanár-
nőm, Varga Istvánné, Joli néni 
az intellektusával olyan világot 

nyitott ki előttem, amelyben 
otthonosan éreztem magam. Ti-
zenkét éves lehetettem, amikor 
egy alkalommal ásványvízért 

mentem biciklivel a Béke téri 
közértbe. A Kassa utcai isko-
la előtt pedáloztam, amikor a 
nyitott ablakon keresztül ki-

hallatszott a rajztanárnő jelleg-
zetes hangja. Éppen szakkört 
vezetett. Bekíváncsiskodtam, 
ő pedig marasztalt. örömmel 
maradtam. Joli néni értelmes és 
érthető feladataival képes volt 
magával ragadni a növendékeit. 
nyári hétvégeken a tanítványai 
a kertjében rajzoltak, festettek, 
és sokat beszélgettek arról, hogy 
a művészet szeretete mi módon 
járul hozzá az ember gondolko-
dásmódjának alakításához.

– Az első két évben Fónyi 
géza növendéke voltam. eb-
ben az időszakban derült ki, 
hogy a grafikusi megoldások-
ra való hajlam sokkal erősebb 
bennem, mint a festői – tért át 
Huller Ágoston a főiskolára. – A 
harmadik évtől a sokszorosító 
grafika tanszéken Ék sándor, 
Raszler Károly és Rozanits Ti-
bor növendékeként folytattam a 
tanulmányaimat. Meghatározó 
mestereim voltak, ők vezettek 
el Dürer, Rembrandt megérté-
séhez. sokféle szakmai-tech-
nikai részletet sajátíthattam el 
tőlük. 1968-ban vághattam neki 
a nagybetűs életnek, művészta-
nári képesítéssel és a Művészeti 
Alap által művésznek nyilvání-
tott fiatalemberként. 

ÖrÖMÖK 
éS KuDArcoK
– A kudarcok hétköznapjaival 
él az ember, a vasárnapokat vi-
szont tisztelni és becsülni kell – 

véli a képzőművész. – A kudar-
cokat illik tudomásul venni, de 
nem engedtem, hogy a hatásuk 
meghatározó legyen az életem-
ben. Én az életet szeretem, nem 
pedig a fájdalmak sulykolását, 
felhánytorgatását. egy magyar 
közmondás szerint más kárán 
tanul az okos. Én másképpen 
fogalmazok: az okos is a saját 
kárán tanul, csak nem sírja tele 
a világot a kudarcaival.
– Úgy vélem, a művésznek az 
utókorra kell hagynia, hogy az 
majd a fenséges „alkotás” szó-
val illeti-e a munkásságát. nem 
tartom igaznak, hogy a művész 
folyamatos ihletettségben él, 
csupán naponta gyakorolt mun-
káról van szó – hangsúlyozta 
Huller Ágoston. – Olyan ez, 
mint a zenésznek az ujjgyakor-
lat. Aki ezt nem teszi, nem is 
tudja, hogy milyen izgalmas az 
alkotómunka. Munka közben 
jönnek csak igazán a gondola-
tok. A sors megadta, hogy azzal 
foglalkozzam, ami örömet sze-
rez.

– Sokan mondják Ágostonról, 
hogy a közösség kovásza.

– ezen még nem tűnődtem 
el. Csaknem ötven éve dolgo-
zom kollektívában, számomra 
mindig fontos volt a közösség. 
ennek is része lehetett abban, 
hogy társaimmal létrehoztuk a 
kerületünkben az 5KOR Képző-
művész Csoportot. A munkáink 
a megjelenésükben különböz-
nek, de a szellemiségük meg-

bonthatatlanul egységes. Jövőre 
ünnepeljük azt, hogy tíz éve va-
gyunk együtt. 

KiÁLLíTÁSoK, 
MEgJELENéSEK
– sok tárlatom volt már, sok 
helyen, a munkáim a kerületi 
gyűjteménytől az amerikai kon-
tinensig magán- és közgyűjte-
ményekben láthatók. Az utóbbi 
időben főleg művésztárssal, 
illetve művésztársakkal szere-
pelek kiállítóként. Izgalmasak 
voltak a garamvölgyi Béla fes-
tőművésszel megvalósított szak-
mai programjaink, és izgalmas 
a szamárfül kiállítássorozat. ez 
intellektuális játék, amely nem 
süllyeszti a vicc szintjére a hu-
mort, hanem a vizuális megjele-
nítést filozofikus töltéssel emeli 
a képzőművészet rangjára. 

A Felesége 
A mÚzsáJA
– tudom, hogy ez prózai 
kijelentés, de csak okos 
környezetben képes 
az ember értelmesen 
élni és dolgozni 
– mondta huller 
ágoston. – szellemi 
alkotótársak vagyunk. 
A feleségem fizikus, 
de elkalandozott velem 
a képzőművészet 
világába, és több közös 
tárlatunk volt már. 

csApAtképző művész, 
A társAság kovászA 
„A sors megadta, hogy azzal foglalkozzam, ami örömet szerez”

HoneyBeast
Ladánybene 27
Anima Sound System 

Nagyszínpad Fesztivál Színpad
11.00-11.30  Nemes Fitness
11.30-12.00  Tornádó Hungary

Táncsport Egyesület
12.00-12.30  Bushido Sportegyesület
13.00 14.00  Impulse zenekar
14.00-14.30  PL Team
14.30-15.00  Botafogo
15.00-15.30  Aznap zenekar
16.00-17.00  EnniHol zenekar
17.15-18.00  Napfénypresszó zenekar
18.30-19.30  Hősök koncert
20.30-22.00 LADÁNYBENE 27

10.00-11.30  Májusfa állítás, Megnyitó
Nemzetiségi tánc 
Táncház - TÉBLÁB

11.30-12.00  Búzaszemek Gyermekszínház
12.00-12.10  Mazsorett
12.10-12.40  Harcművészeti bemutató
12.50-13.20  Island zenekar
13.30-14.30  Gitárosokkk... Mohabával! 
14.30-15.00  Zumba
15.00-15.30  Péter Szabó Szilvi
15.30-16.00  Pál Dénes
16.30-17.00  Mohamed Fatima
17.30-19.00  HoneyBeast zenekar
19.30-21.00  Anima Sound SystemHelyszín:  Bókay-kert 

1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

a Bókay kertben

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu


