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JátsZÓtErEK

A kErülEtbEN FolyAMAtosAN ellenőrzik a 
játszóterek és a fitneszeszközök állapotát, 
és ennek alapján megtörténik a karban-
tartásuk is. a játszóeszközökre szigorú 
előírások vonatkoznak, amelyek betartá-
sára kiemelt hangsúlyt helyez a kerület. 
Fontos, hogy minden játszó- és sportesz-
közt biztonságosan tudjanak használni a 
gyermekek és a felnőttek egyaránt.

virágosAn sZEBB

A tAvAsZ csAlHAtAtlAN jele a virágosítás, 
amelynek során kiemelt helyszín többek 
között a kossuth Lajos, a szervét Mihály, 
az Uzsok és a Béke tér. a fentieken 
felül megszépült a darányi Ignác utcai 
játszótér, a Városház utcában a házasság-
kötő terem és a rózsa Művelődési Ház, 
Pestszentimrén pedig a sportkastély, a 
református templom és a PIk környezete. 

AZ ÜllŐi Út

stÍlsZErűEN az Üllői útra néző Pavilon-
galériában rendezte meg a tomory Lajos 
Múzeum a Pestszentlőrinc, Üllői út című 
kiállítást. Budapest leghosszabb útjáról, 
a közel 18 kilométeres Üllői útról, amelyet 
több kerület is sajátjának tekint, számos új 
és meglepő információt ismerhetünk meg. 
az április 19-én megnyílt kiállítás szeptem-
berig látható.

élŐ rÓZsAFÜZér

tiZENEgyEDsZEr rendezik meg május 
13-án a fővárost körülölelő élő rózsafüzér 
zarándoklatot, amely kilenc pontról indul el 
a reggeli órákban, majd este a csoportok 
különböző helyszíneken hallgatnak szent-
misét. a kerületünkbe érkező két csoport, 
a 7. és a 8. a havanna-lakótelepi szent 
László-templomban vesz részt misén. a 
két szakasz szervezőit kérdeztük.

FittEBBEn 

MásoDik AlkAloMMAl szervezte meg a 
Városgazda Utánpótlás akadémia a Fitt 
akadémia elnevezésű szabadidősport-na-
pot, amelyre minden korosztály képviselőit 
várták az egészség, a mozgás, a tánc 
jegyében. az egész napos programso-
rozaton több százan mozogtak együtt 
azokkal a sztárokkal, akik az egészséges 
életmódot követik és hirdetik. 
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 
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A változatos 
programokat 
látványos 
koncertek 
színesítik 
majd a 
kossuth 
téren és 
a bókay-
kertben

kErékgyártó györgy  

szakácsok 
PortUGáLIáBóL 
Gasztronómiai forradalom zajlik a nyu-
gati világban, így Magyarországon is. 
Mind többen fordulnak a kézműves ter-
mékek felé, egyre több háziasszonynak 
és fiatalnak támad kedve kísérletezni a 
konyhában, és folyamatosan nő az ér-
deklődés más népek, országok ízkínálata 
iránt. ebből a felismerésből született a 
Tavaszi nemzetközi ízkavalkád elneve-
zésű fesztivál ötlete. Az eseményre április 
28. és május 1. között várják az érdeklő-
dőket a megújult Kossuth téren. A feszti-
vált az önkormányzat támogatja.

– hagyományteremtő szándékkal 
rendezzük meg a tavaszi ízkavalkádot 

– árulta el Csonkics Károly a szervezők 
képviseletében. – Az önkormányzat ké-
rése volt, hogy az eseménysort hangoljuk 
össze a többi kerületi május 1-jei prog-
rammal. Mint ahogy az is, hogy ha ősszel 
is létre tudunk hozni egy ilyen rendez-
vényt, akkor azt a Szeptemberi Kóstoló-
val fésüljük össze.

A gasztronómiai kínálat középpont-
jában két portugál szakács munkája áll. 
ők mutatják meg az érdeklődőknek, 
hogyan kell hazájuk, továbbá a zöld-
foki-szigetek, Angola és Brazília néhány 
jellegzetes fogását elkészíteni. ezeket az 
ételeket árusítani is fogják, tehát bárki 
megkóstolhatja őket.

– A téren vásárteret alakítunk ki – 
tette hozzá a szervező –, ahol a négy nap 
alatt őstermelők és kézműves termelők 
portékáit vásárolhatják meg a fesztivál 
látogatói.

kIsVonattaL 
a HeLyszínre
A finomságok mellé színes színpadi 
programsort kap a látogató. A második 
nap főszereplői a pódiumon a Tébláb 
Alapfokú Művészeti iskola táncosai és a 
vendégeik lesznek, a Tébláb nemzetközi 
néptáncfesztivál ugyanis egy napra 
összefonódik az ízkavalkáddal. A 
nyitónapon a Budapest Ragtime Band 
ad koncertet, a többin emlékzenekarok 
idézik majd az ABBA, az LGT és Santana 
slágereit. Színpadra lépnek nép- és 
világzenei, valamint popcsapatok is.

Természetesen a kicsikre is gondoltak 
a szervezők: őket pónilovaglás, ugrálóvár, 

körhinta, homokfestés szórakoztatja. 
– érdekesség még, hogy a terveink szerint 
a fesztivál helyszínén kisvonat jár majd 
körbe – mondta Csonkics Károly. – Sőt 
valójában azt szeretnénk, ha a látogatók 
már eleve vonattal érkezhetnének a térre. 
A szerelvény tehát elképzelésünk szerint 
a lakóparkok és a Kossuth tér között fog 
közlekedni.

A Kossuth téri eseményekkel párhu-
zamosan május 1-jén a Bókay-kertben 
várja a kerületieket az önkormányzat ha-
gyományos majálisa családi programok-
kal, a színpadon pedig a kilencvenes évek 
sztárjaival.

Bővebben a 8–9. oldalon

�Még az ínyencek között is kevesen akadnak, akiknek eszé-
be jutna például angola vagy a zöld-foki-szigetek konyhájába 
belekóstolni. a kossuth téren április 28. és május 1. között első 

alkalommal megrendezett tavaszi nemzetközi ízkavalkád elnevezésű 
fesztiválon erre is lesz lehetőség.

Segítjük 
egymást
húsvét alkalmából élel-
miszercsomaggal ked-
veskedett Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a 
kerületben élő 65 éven 
felülieknek. A kerület 
vezetése évente két 
alkalommal – húsvét 
mellett karácsonykor is 
– állít össze tartós élel-
miszerekből ajándék-
csomagot az idősebb 
korosztálynak.

az április 11–12-én meg-
tartott akció során 20 ezer 
csomag várta az arra jogo-
sultakat a Pestszentimrei 
sportkastélyban, illetve a 
Lőrinci sportcsarnokban.
a kerületben rendszeres a 
hasonló tartósélelmiszer-
adomány vagy melegétel-
osztás. Ughy attila szerint 
az ilyen és ehhez hasonló, 
különböző társadalmi 
csoportokat megcélzó 
akciókkal az önkormányzat 
és a helyi civil szerveze-
tek szeretnék elérni, hogy 
lehetőség szerint mindenki 
érezze a gondoskodás 
szándékát, és igyekeznek 
segíteni azokon, akiknek 
az alapvető élelmiszerekre 
is alig telik. 
a csomag összeállításakor 
az önkormányzat figye-
lembe veszi a nyugdíjasok 
fogyasztási szokásait, 
de az aktuális ünnephez 
is igazodik. a húsvéti 
csomagban a liszt és a 
száraztészta mellett ünnepi 
kalács, a sonkánál tovább 
elálló kolbász és torma is 
volt. kézenfekvő ajándék 
lett volna az édesség is, de 
a cukorbetegekre gondol-
va azt szándékosan nem 
tartalmazták a csomagok.
a két nap után megmaradt 
élelmiszereket a kerületi 
nagycsaládosok egye-
sülete és a tiszta Forrás 
alapítvány juttatta el a 
rászorulókhoz.

Bővebben a 2. oldalon

tUning show A géPMAJálison
a kossuth térre szervezett ízkavalkád összekapcsolódik az Új 
tündérkert étterem kertjében és a környező utcákban zajló 
hagyományos Gépmajálissal. az idén nemcsak régi mezőgazdasági 
és haszongépjárművek, valamint veterán autók várják a látogatókat, 
hanem egy tuning show is. a tulajdonosok büszkén mutatják majd be 
az ötletes módon feltuningolt járműveiket.

MAJális A KossUth térEn és A BÓKAy-KErtBEn 

itt AZ ÚJ 
FEsZtivál: 
AZ ÍZkAvAlkáD
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2 Közélet Idén is kiosztották a húsvéti élelmiszercsomagokat

Puskás AttilA   

Az április 11–12-én megtartott 
akció során 20 ezer csomag 
várta az arra jogosultakat a 
Pestszentimrei Sportkastély-
ban, illetve a Lőrinci Sport-
csarnokban.

Gyorsan 
osztottak
Már az első napon, a kedd reg-
geli 8 órai kezdést megelőzően 
hosszú sor kígyózott a Lőrinci 
Sportcsarnok előtt, de az elő-
re elkészített pakkoknak és 
a folyamatos csomagolásnak 
köszönhetően gördülékenyen 
folyt az akció. Gyorsan leapadt 
a sor, és fennakadás nélkül 
minden jogosult hozzájutott a 
húsvéti meglepetéshez.

– Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre lakosainak mintegy ötö-
de jogosult az önkormányzat 

ajándékára. A nagy többség 
minden alkalommal eljön, és 
átveszi a csomagot. Általában 
két-háromezren vannak azok, 
akik nem élnek a lehetőséggel. 
Lehet, hogy nincs rá szüksé-
gük, de vannak olyanok is, 

akik úgy gondolják, hogy más 
még náluk is jobban rászo-
rul az adományra – mondta a 
sportcsarnokba kilátogató és a 
csomagosztásban is segédkező 
Ughy Attila polgármester. 

Fontos 
a törődés
A kerületben rendszeres a 
hasonló tartósélelmiszer-
adomány vagy melegétel-
osztás.  Ughy Attila szerint 
az ilyen és ehhez hasonló, 
különböző társadalmi cso-
portokat megcélzó akciókkal 
az önkormányzat és a helyi 

civil szervezetek szeretnék 
elérni, hogy lehetőség szerint 
mindenki érezze a gondosko-
dás szándékát, és igyekeznek 
segíteni azokon, akiknek az 
alapvető élelmiszerekre is 
alig telik. 

– Törődni kell az idősek-
kel is. Számukra talán min-
denki másnál fontosabb a 
biztonság, az állandóság. Az 
évek folyamán megszokták, 
tudják, húsvétkor és a kará-
csonyt megelőző időszakban 
számíthatnak a tartós élelmi-
szercsomagra, az ősz folya-
mán pedig a burgonyaosztás-
ra – tette hozzá Ughy Attila.

A csomag összeállításakor 
az önkormányzat figyelembe 
veszi a nyugdíjasok fogyasz-
tási szokásait, de az aktuá-
lis ünnephez is igazodik. A 
húsvéti csomagban a liszt és 
a száraztészta mellett ünnepi 
kalács, a sonkánál tovább el-
álló kolbász és torma is volt. 
Kézenfekvő ajándék volna 
az édesség is, de a cukorbe-
tegekre gondolva azt szán-
dékosan nem tartalmazzák a 
csomagok.

A két nap után megma-
radt élelmiszereket a kerületi 
nagycsaládosok egyesülete és 
a Tiszta Forrás Alapítvány 
juttatta el a rászorulókhoz.

�Húsvét alkalmából élelmiszercsomaggal 
kedveskedett Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a kerületben élő 65 éven felü-

lieknek. a kerület vezetése évente két alkalommal 
– húsvét mellett karácsonykor is – állít össze tartós 
élelmiszerekből ajándékcsomagot az idősebb 
korosztálynak.
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SeGíTSéG 
Az ünnePi Menühöz
20 ezer csomag várta az időseket

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

tÖBBFélE sEgítség létEZiK
a XVIII. kerületben szinte minden korosztály számára 
próbál némi segítséget nyújtani az önkormányzat, le-
gyen szó élet- vagy iskolakezdésről, vagy akár felnőtt-
oktatásról. a Gólyahír program keretében az újszülöttek 
megérkezéséhez járulnak hozzá alapvető babaápolási 
termékekkel. Iskolakezdéskor minden évben jár az álta-
lános iskolás gyerekeknek az ingyenes kezdő füzetcso-
mag. 
az ötven éven felüliek tanulását lehetővé tevő nyugdí-
jas akadémián tavasszal a tizedik félévet kezdték meg. 
az intézménynek köszönhetően a példaértékűen aktív 
szépkorúak évről évre különféle tematikájú ingyenes 
előadások és tanfolyamok révén tartják magukat szelle-
mileg jó kondícióban.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

ughy Attila polgármester az idősek megbecsülését kiemelten fontosnak tartja
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Kiemelt figyelem a játszótéri eszközök állapotára  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3

KIEMELTEN 
FONTOSNAK 
TARTOM, HOGY NE 
CSAK A GYERMEKEK, 
DE A SZÜLEIK IS 
KELLEMESEN 
TUDJANAK
KIKAPCSOLÓDNI.

Ennek érdekében korábban a 
Csontváry utcában felújítottuk 
a játszóteret, és a pihenőparknál 
közösségi munka keretében ki-
tisztítottuk a bográcsozóhelyet, 
ahova a virágok mellett fákat is 
ültettünk. Célunk a közösségi 
akcióval az volt, hogy a kerületi 
családok kulturált körülmények 
között kapcsolódhassanak ki. 
A jövőben is több területen fogunk 
újabb és újabb játszótereket meg-
valósítani, s a meglévő játszóterek 
állagát folyamatosan ellenőrizzük, 
és karbantartjuk azokat” – zárta a 
nyilatkozatát Kucsák László.

sarkánál lévő Görögdombon 
is.  Ezzel nemcsak a gyerekek, 
hanem a felnőtt lakosság is 
élvezheti a kültéri sportolás 
nyújtotta örömöket” – mond-
ta a lapunknak Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője.
Az elmúlt időszakban nem-
csak megújítottak játszótere-
ket, de újakat is létesítettek a 
kerület több pontján. A tava-
lyi év végén 40 millió forint-
ból egy 1640 négyzetméteres 
játszóteret kapott Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre belvá-
rosa a Lőrinci Nagykönyvtár 
mögötti területen. Az ide járók 
többségének véleménye szerint 
kiváló hely ez a gyerekeknek, 
mert jó a fekvése, s a játékok 
nemcsak változatosak és érde-
kesek, de korszerűek és bizton-
ságosak is.
A jól felszerelt játszópark min-
den korosztály számára kel-
lemes kikapcsolódást nyújt. 
Az országgyűlési képviselő el-
mondta, hogy már több hasonló 
kezdeményezés volt a kerület-
ben, amikor átadtak vagy meg-
újítottak egy-egy játszóteret.
„Kiemelten � gyelünk a játszóte-
reinkre, elsődleges szempontnak 
a biztonságot tartjuk. Az eszkö-
zök folyamatos használatából 
adódóan � gyelemmel kell len-
nünk az esetleges rongálódások-
ra, és sajnos felfedezhetők szán-
dékos rongálások is. 

A HIBÁK KIJAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN 
HALADÉKTALANUL 
INTÉZKEDÜNK, 
MIVEL SOK ESETBEN 
BALESETVESZÉLYT 
JELENTENEK 
A GYERMEKEINKRE. 

A játszóterek biztonságának és 
állagának megőrzésére minden 
szükséges intézkedést megte-
szünk.

� A jó idő be-
köszöntével 
a kerületben 

folyamatosan ellen-
őrzik a játszóterek 
állapotát, és ennek 
alapján megtörténik 
a karbantartásuk is. 
A játszóeszközökre 
szigorú előírások 
vonatkoznak, amelyek 
betartására kiemelt 
hangsúlyt helyez 
a kerület vezetése. 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre külön-
féle pontjain számos 
játszótér várja az 
önfeledt kikapcsoló-
dásra vágyókat, és 
fontos, hogy min-
den játszóeszközt a 
legbiztonságosabban 
tudjanak használni 
a gyermekek.  

VÁROSKÉP        

Minden évben, ami-
kor beköszönt a 
tavasz, Pestszent-
lőrincen és Pest-

szentimrén is zsúfolásig megtel-
nek a játszóterek. A téli időszak 
után a kerület vezetése mindig 
egy átfogó vizsgálat nyomán 
pótolja a hiányzó vagy esetleg 
megrongálódott alkatrészeket. 
Az apróbb javítanivalók mellett 
újabb szabadtéri elemeket is ki-
helyeznek, amelyeknél fontos 
szempont, hogy minél többféle 
és színesebb játékból lehessen 
választani, és nemcsak a kicsik, 
de a nagyok is megtalálják a ked-
vükre való eszközöket.
„A kerületben kiemelt � gyelmet 
fordítunk a felnőtt korosztályra 
is, hiszen több helyen helyez-
tünk ki kültéri � tneszeszközö-
ket, például a Hősök terén meg 
a Nefelejcs utca és a Lakatos út 

TÖBB KERÜLETI 
JÁTSZÓTÉR IS MEGÚJULT

„ „

Thököly-játszótér, II. ütem
■ a játszótér bővítése során előreláthatólag 5 új játszóeszköz kihelyezése és 120 m2 öntött gumiburkolat fektetése
■ a zöldfelület-rendezés során 3 pad és 1 hulladékgyűjtő edény kihelyezése

Bókay-gödör, I. ütem
■ 63 fm kerítés
■ 141 m2 térkőburkolat lerakása
■ 253 m2 gumiburkolat építése
■ 6 kandeláber kihelyezése
■ 17 lombos fa és 720 cserje kiültetése
■ 955 m2-nyi terület füvesítése
■ öntözőhálózat építése
■ � tneszeszközök, street workout eszközök kihelyezése

Herrich Károly tér, I. ütem
■ futókör, játszótér, sétányok építése, fa- és cserjetelepítés

Tátrafüred téri játszótér felújítása
■ automata öntözőhálózat építése, 2 játszóeszköz kihelyezése, ivókút telepítése

Pöstyén tér
■ 2 új játszóeszköz kihelyezése

Folyamatban lévő játszótér-építési munkálatok 

TÖBB MILLIÓ FORINT A KERÜLETI 
JÁTSZÓTEREK FELÚJÍTÁSÁRA

KORSZERŰ 
JÁTSZÓTEREK 
A KERÜLETBEN

„ „
Több kültéri fi tneszeszközt 
is kihelyeznek a kerületben

Biztonságosan elkerített 
területek várják a kicsiket 
és a nagyokat egyaránt

A felújított és modern játszóterek 
minden korosztály számára kelle-
mes kikapcsolódást nyújtanak

Kucsák László, országgyűlési 
képviselő is részt vett a Csontváry 

utca játszóterének megszépítésében
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ügyfélbarát 
harmadik alkalommal rendezte meg a 
Xviii. kerületi Polgármesteri hivatal a 
helyiadó-konferenciát április 20-án. A 
városháza dísztermében az i. fokú ön-
kormányzati adóhatósági feladatokkal 
kapcsolatos jogértelmezés, joggyakorlat 
volt a téma.

A huszonhárom budapesti kerületből és az agg-
lomerációból érkező jegyzőket és adóhatósági 
szakembereket dr. Molnár Ildikó (képünkön), 
a XViii. kerület címzetes főjegyzője, egyben a 
konferencia fővédnöke köszöntötte:

– Az ügyfélbarát önkormányzatiság egyik 
biztos alkotópillére a szakmailag jól felkészült, 
kompetens szakembergárda. A képzések, to-
vábbképzések megteremtik a helyi adóztatásban 
alkalmazott gyakorlatok bemutatását, és előse-
gítik azok kontrollját, fejlesztését. ezek után mi 
mást is kívánhatnék, mint hasznos tanácsko-
zást.

Az adószakma szinte minden területére ki-
terjedő részletes és nem mellesleg komoly álló-
képességet is igénylő előadást dr. Kovács Attila, 
a nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi főta-
nácsadója tartotta. 

ezt követően a vendéglátásra is jutott idő. 
Finom falatok, ásványvíz és kávé várta a vendé-
geket. Szükség is volt az erőgyűjtésre, ugyanis 
számtalan feltett kérdés várt válaszra a prog-
ram zárószakaszában. Kovács Attila válaszaiból 
kiderült többek között, hogy egy ügyfélbarát, 
adószakmailag jól felkészített önkormányzati 
csapat nem tesz mást, mint hogy megkönnyíti 
az adóügyekben hozzájuk forduló, gyakran lai-
kus ügyfelek dolgát.

A rendezvény sikeres lebonyolításában részt 
vett dr. Hunyadkürti Szilvia aljegyző és Tasy Jó-
zsef irodavezető-helyettes is.

Ê gönczöl A.

Átfogó 
támogatási 
rendszer
A magyar munkavállalókra a gazdasági 
rabszolgaság a jellemző varga-damm 
Andrea jogász, a Jobbik veszprémi or-
szággyűlési képviselőjelöltje szerint. A 
politikus úgy véli, hogy ebből a modern 
rabszolgaságból és az általános elsze-
gényedésből elsősorban egy átfogó csa-
ládtámogatási rendszer bevezetésével 
lehetne kiutat találni.

A Jobbik XViii. kerületi szervezete nemzeti 
estek sorozatának keretében április 6-án meg-
tartott fórumon Varga-Damm Andrea úgy fo-
galmazott, hogy a jelenlegi gazdasági folyama-
tok nem a javulás, az anyagi jólét megteremtése 
mentén haladnak.

– Létrejött egy szűk kiváltságos réteg, míg a 
lakosság hatalmas hányada jövőkép, erőforrás-
ok és elképzelések nélkül, magára hagyva él – 
mondta a politikus, aki előadásában kiemelten 
foglalkozott a családok anyagi helyzetével. – Az 
egyedülállók jobban élnek, mint a kettő- vagy 
többgyermekes családok. nem véletlen, hogy 
a mai 30-as korosztályban divatos a szinglilét, 
és az sem véletlen, hogy ezek a férfiak és nők 
nem akarnak családot alapítani. hiába az adó-
kedvezmény és a családi pótlék, mindezek ön-
magukban semmit nem érnek, mert az egy főre 
jutó nettó jövedelem alapján a családok elszegé-
nyedése a jellemző.  

Arról, hogy miként lehetne ezen a negatív 
folyamaton változtatni, Varga-Damm Andrea 
úgy vélekedett, hogy hatalmas energiát kellene 
fektetni egy komplex családtámogatási rendszer 
létrehozásába.

– Olyan módszert kell kidolgozni, aminek 
eredményeképp egy család ne éljen rosszabbul, 
mint egy egyedülálló ember. Pluszforrásokhoz 
kell juttatni az embereket, amik ösztönzőleg 
hatnak a gyermekvállalásra is, mert bármilyen 
szomorú, jelenleg a több gyermek a szegénység 
egyik alapvető oka. 

Ê P. A.

Felkészültek 
a veszélyekre
Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt 
tartottak április 5-én a Bókay-kertben. 
A kerületi csapatok 12 állomáson adhat-
tak számot a tudásukról és az ügyessé-
gükről. 

Az első helyezett a Vajk-sziget Általános iskola 
csapata lett, míg a XViii. kerületi Kormányhi-
vatal különdíját a Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános iskola csapata vihette haza.

Az állomásokon különböző ügyességi és el-
méleti feladatokat kellett megoldaniuk a részt-
vevőknek. A vízből való mentést szimuláló 
horogdobás például elsőre könnyűnek tűnt, de 
bizony kellett a többszöri próbálkozás ahhoz, 
hogy egy-egy alkalommal a célpontként kitett 
autógumi belsejében landoljon a kötél végén 
elhelyezett vashorog. A gyerekek számot adtak 
többek között az  elsősegély-ismereteikről is, 
és a különböző veszélyes anyagokra, veszély-
helyetekre figyelmeztető jeleket is fel kellett 
ismerniük. A mesterséges lélegeztetés bemu-
tatása ezúttal is az egyik legvidámabb feladat 
volt. A műanyag baba „újraélesztésére” ezúttal 
is bátorítani kellett a versenyzőket, de a kezdeti 
szemérmességen túljutva a legtöbben sikeresen 
teljesítették ezt a próbát is.

– A gyermekek számára rendkívül ösztönző 
hatása van minden évben ennek a versenynek 
– mondta Székely Péter, a kerületi önkormány-
zat közbiztonsági referense, utalva arra, hogy a 
versenyre történő felkészülés, majd a részvétel 
többeknek akár a pályaválasztását is befolyásol-
hatja.

Ê P. A.

Lakossági 
ötletek 
gyűjtése
Kedves XvIII. KerületI laKosoK!

A Budapest Dialog csapata májusban né-
hány alkalommal helyszíni ötletgyűjtést 
tart a kerületben. ennek során szeretnénk 
a kerületiekkel megismertetni a Budapest 
Dialog közösségi városfejlesztő portált.  
A helyszíni ötletgyűjtés május 4-én és 
18-án lesz a kora délutáni órákban (elő-
reláthatólag 13 és 15 óra között) a kerü-
let forgalmasabb csomópontjaiban, így 
Pestszentimre központjában, a Béke té-
ren és a Kondor Béla sétányon. ezekben 
az időpontokban várjuk mindenki fej-
lesztési javaslatát, amelyet rögtön felvi-
szünk a Budapest Dialog oldalára, majd 
eljuttatjuk az illetékeseknek, akik a szak-
mai kiértékelést követően megvalósítják 
azokat.
A pontos időpontokat és helyszíneket az 
ötletgyűjtés előtti napokban meghirdet-
jük a kerület Facebook-oldalán.

Ê A budapest Dialog csapata

önkéntesek 
kerestetnek
A Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti 
idősek otthonának központi intézmé-
nye (1182 Alacskai út 22.) és telephelyei 
(1201 virág Benedek u. 36. és 1192 Mé-
száros lőrinc u. 26.) önkénteseket ke-
res. várjuk egyének, csoportok, oktatá-
si-nevelési intézmények és szervezetek 
jelentkezését.

önkénteseink az alábbi tevékenységekben vesz-
nek részt:

– ellátottak lakószobákban való meglátoga-
tása, egyéni/csoportos beszélgetés, felolvasás;

– apróbb dolgokban való segítségnyújtás;
– séta, kertbe kísérés;
– segítségnyújtás külső programra, rendez-

vényre való kísérésben;
– részvétel csoportos foglalkozásokon és 

rendezvényeken, segítségnyújtás ezek szervezé-
sében, lebonyolításában;

– társadalmi és családi ünnepek alkalmával 
műsor szolgáltatása az ellátottak számára.

Jelentkezni horváth Viktória önkéntes koor-
dinátornál (265-5106/336, 06-30-600-6738) és 
Baranyai zsuzsanna szociális-mentálhigiénés 
munkatársnál (06-30-351-1939) lehet hétköznap 
8 és 16 óra között. 

Az otthon lakói jókedvűen, nótázva várták a ven-
dégeket, Stifft Pálné, erzsike néni még verssel is 
kedveskedett nekik, így köszönve meg az önkor-
mányzat ajándékát. 

– nagy örömmel és szeretettel jöttünk – 
mondta Dömötör István alpolgármester az átadá-
son. – Miután önök itt az otthonban más hely-
zetben vannak, mint a kerület többi nyugdíjasa, 
ennek figyelembevételével állítottuk össze a hús-
véti csomagot. igyekszünk odafigyelni erre a ké-
sőbbiekben is. és mivel hallottuk Kucsák László 
országgyűlési képviselővel, hogy nagyon szépen 
énekelnek, megkértem őt, aki nagyon muzikális, 
hogy jöjjön el, és ha szeretnék, akkor gitározzon. 
ez volna az én húsvéti ajándékom. 

Kucsák László megkérdezte a nyugdíja-
soktól, hogy volna-e kedvük egy ilyen prog-

ramhoz, amire általános igen volt a válasz.  
Dömötör istván megemlítette, hogy idejövet 
látta, kevés a parkolóhely az otthon környé-
kén, ezért ígéretet tett arra, hogy ezt a gondot 
mielőbb megoldják, hogy a látogatók kényel-
mesebben tudják megközelíteni az épületet.  
Az alpolgármester felhívta a lakók figyelmét, 
hogy közérdekű problémáikkal forduljanak a 
jelen lévő Dámsa Józsefhez, a településrész ön-
kormányzati képviselőjéhez, mert azokra kö-
zösen bizonyára tudnak megoldást találni.  
Dámsa József megerősítette az alpolgármes-
ter szavait, és hozzátette, hogy az otthon és az 
Alacskai úti élelmiszerüzlet között félúton elhe-
lyeztek egy padot, hogy ha az idős emberek vásá-
rolni mennek, meg tudjanak pihenni. 

Ê F. E. 

A Városgazda XViii. kerület nonprofit zrt. 
kertészeti munkatársai a meglévő virág-
ágyásokon túl újakat is kialakítottak.

– Szinte az egész kerület virágba borult. 
Cégünk dísznövény-termesztési programja 
keretében tavaly a Városgazda haladás ut-
cai kertészeti telephelyén lévő fóliasátrakban 
fejlődött ki 46 200 „szivarpalántából” az a 20 
ezer árvácska, amely idén színesebbé teszi a 
kerületet – mondta Haigl Béla, a városüze-
meltető cég kertészeti feladatokat irányító 
osztályvezetője. – A virágosítás során ki-
emelt helyszín volt többek között a Kossuth 

Lajos, a Szervét Mihály, az Uzsok és a Béke 
tér. A fentieken felül megszépült a Darányi 
ignác utcai játszótér, a Városház utcában a 
házasságkötő terem és a Rózsa Művelődési 
ház, Pestszentimrén pedig a Sportkastély, a 
református templom és a PiK környezete. 

– A körforgalmakban a gondos ápolásnak, 
tápoldatozásnak köszönhetően egyre szebbé, 
erősebbé válnak a növények. A Városgazda 
telephelyein és az általunk kezelt kerületi in-
tézményekben is beültettük a virágágyakat – 
tette hozzá haigl Béla.

Ê városkép

Ajándék az időseknek
Az Alacskai úti idősek otthonának lakói húsvét alkalmából ajándékcsomagot kaptak az 
önkormányzattól április 13-án. 

Virágba borultak a közterületek
változékony időjárással köszöntött be a tavasz, de a közterületeken, parkokban már 
márciusban megkezdődött a különféle színes virágok kiültetése. 
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Friss cserjék az intézményeknek 
A Xviii. kerületi intézmények környezetében található növényzet felfrissítéséhez a ta-
vasz megérkezésével évek óta jelentős segítséget nyújt a helyi önkormányzat. 

Az idei akció keretében 2000 különféle cserjét osztottak ki április 6-án a Bókay-kertben. Az iskolák, 
óvodák, bölcsődék és a szociális szolgáltatók orgona, fagyal, aranyeső és lonc közül válogathattak. 
ezenfelül több száz tő levendula is gazdára talált.

– nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézményeink udvara, környéke minél zöldebb legyen.  
A kerület kertvárosias környezetének szépítéséhez ily módon is próbál az önkormányzat hozzájárul-
ni – mondta a cserjeosztás kapcsán Dömötör István alpolgármester.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre évek óta nagy sikerrel vesz részt a Szebb, virágosabb kerületünkért 
pályázaton. A versenyben az intézmények mellett a kertes házak és a lakótelepen élők is rendszere-
sen jó eredményeket érnek el a kategóriájukban. Az önkormányzat ezt a pályázatot is segíti virágok 
kiosztásával. Az ez évi versenyre május 3-ig lehet jelentkezni a környezetvédelmi csoportnál. 

A pályázati felhívás és dokumentum megtalálható a www.bp18.hu internetes oldalon.
Ê P. A.

Településképi 
Arculati Kézikönyv

és Településképi 
rendelet!

Kedves Kerületi Lakos!

Parkosítás, újonnan kihelyezett hulladéktárolók, faültetések. 
Olyan kerületi fejlesztések ezek, melyeket a helyi lakosságnak 
is köszönhetünk. 2016-ban számos javaslat érkezett a 
lakosoktól a kerület megújítását,  a közterek szebbé,  
praktikusabbá tételét illetően.

A Budapest Dialog városfejlesztő portálon keresztül  
továbbra is eljuttathatja ötleteit az önkormányzathoz. 
Kerületünk az itt lakók meglátásainak megvalósulásával 
válhat igazán élhetővé, szerethetővé.

Idén is ossza meg velünk ötleteit vagy böngésszen a többi 
lakos és az önkormányzat városfejlesztő elképzelései között.  

Támogassa a szükségesnek vélt kezdeményezéseket egy 
szavazattal, vagy akár a megvalósulást segítő felajánlással. 
Javaslatát célba juttatjuk és megvalósítjuk!

A Budapest Dialog online felületén - www.budapestdialog.hu  
-  gyors regisztráció után pár kattintással feltöltheti 
vá ro sfe j l e s z té s i  ötl etét .  J ava s l at á h oz  tets zé s  s ze ri nt 
csatolhat fotót,  készíthet rövid leírást,  és a térkép alapú 
rendszeren bejelölheti a kívánt fejlesztés pontos helyszínét. 

Gondolkodjunk közösen, egy-egy ötlet megvalósulásával 
együtt tehetjük szebbé, korszerűbbé környezetünket!
Köztereink fejlődését Önnek is köszönhetjük!

Fejlesszük közösen a kerületet!

Ön milyen
fejlesztést
javasol!?

Mi ez 
A KéziKönyV?

Készül a Településképi Arculati Kézikönyv
A Településképi Arculati Kézikönyv elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékozta-
tását segítő, szemléletformáló eszköz, amely szemléletes és könnyen érthető formában 
gyűjti össze az adott település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárá-
sokat, amelyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Jó példák bemutatásával a ké-
zikönyv segítséget nyújt majd az építtetők és az építészek számára is annak érdekében, 
hogy esztétikus otthonok és épületek jöhessenek létre. 

– Mi az a településképi rendelet?
– A települési épített és természeti környezet vizuális megjelenésének szabályozása 

érdekében a kézikönyv alapján készített településképi rendeletben kell meghatározni a 
településképet formáló részletes szabályokat, településképi követelményeket, valamint a 
helyi védelemre vonatkozó előírásokat. Az arculati kézikönyv és a településképi rende-
let készítésekor kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, 
ezért a készítés folyamatába be kell vonni a lakosokat, hogy érdemi módon szólhassanak 
bele otthonuk, környezetük alakításába, amely hosszú távon befolyásolja a település éle-
tét, a helyi lakosság lakókörnyezetét. 

A közösség bevonása érdekében a készítés folyamata alatt lakossági fórumokat tartunk, 
amelyekre szeretettel várjuk a települési környezet alakítása iránt érdeklődő lakosokat. 

A következő, tájékoztató jellegű lakossági fórum időpontja: 2017. május 10. (szerda), 17 
óra. Helyszíne: Üllői út 400. I. emelet (képviselő-testületi terem).

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatos 
véleményüket, észrevételeiket, ötleteiket továbbra is várjuk az arculati@bp18.hu e-mail 
címre! Szívesen fogadunk fényképeket is értékesnek ítélt építészeti részletekről, terekről, 
utcákról, egyedi/követendő/kortárs épületekről.

 Ughy attIla  JanKovIts vera
 polgármester főépítész

Dömötör istván alpolgármester is részt vett a cserjék kiosztásában
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�a norvég alap által 
finanszírozott tUd18 
képzéskoordinációs 

Iroda 2016 novembere 
és 2017 áprilisa között 
egyedülálló és számos 
szempontból modellértékű 
munkaerő-piaci és önkor-
mányzati innovációs kép-
zési programot valósít meg 
többek között kiváló norvég 
egyetemi szakemberek 
bevonásával. 

ZAráNDy ZoltáN    

A képzés közismereti és szakképzési tartal-
mának letéteményese a norvég Lillehammeri 
egyetem Felnőttképzési Központja, amelyet 
Rolf Rønning  és   Ingjerd Thon Hagaseth 
egyetemi oktatók képviselnek. Legutóbbi 
előadásuk és tréningjük során a közös gon-
dolkodás középpontjában az innováció, a 
kreatív és polgárbarát önkormányzatiság fo-
galmának megvitatása és interaktív esetta-
nulmányokon alapuló gyakorlati bevezetése 
állt. A nagy érdeklődést mutatja, hogy több 
mint félszáz helyi és vecsési önkormányza-
ti és civil szakember töltötte meg a TUD18 
kiválóan felszerelt Samsung Smart School-
mintatantermét az üllői úton. 

A képzést megelőzően a tanulók online 
és videotananyagok és teszt alapján önálló 
kérdésekkel és esettanulmányokkal készül-
tek az előadásokra és a kiscsoportos megbe-
szélésekre. A tréningen a problémamegoldó 
képességüket igyekeztek javítani innovatív, 
azaz újszerű szemléletű és kreatív gyakorlati 
megoldásokkal. A résztvevők megismerked-
hettek az innováció fogalmi értelmezéseivel, 
valamint esetmegbeszéléseken, tapasztalata-
ik megosztásával és megvitatásával gyarapít-
hatták saját munkájuk jövőbeni eszköztárát. 
A lillehammeri inland norway University 
szakemberei többek között az innováció 
lényegéről: a megújulni kívánó, a változást 

létrehozó új minőségű közigazgatási szak-
emberek sikerének személyes lélektani és 
szervezetfejlesztési feltételeiről, a szükséges 
kommunikációs és elemzési készségekről, a 
személyes és hivatali fejlesztési feladatokról 
beszélgettek, élénk vitát és szerepgyakorla-
tokat beépítve az előadások közé. Különö-
sen szemléletesnek bizonyult az úgyneve-
zett innovációs ciklus bemutatása, amely a 
jobbító ötletektől a megvalósításig terjedő 
folyamatot írta le. 

(lásd az ábrát)

A projektzáró konferencia április 27-én 
lesz, s arról bővebb terjedelemben számo-
lunk majd be az olvasóinknak. Addig is 
figyelmükbe ajánljuk Charles Darwin gon-
dolatát: „nem a legerősebb él túl, de nem is 
a legintelligensebb, hanem aki a legjobban 
alkalmazkodik a változáshoz.” 

További tudnivalók: 1. Bevezető az in-
novációról: http://tud18.hu/hu-hu/Lapok/
onkormanyzati-innovacio.aspx 2. Az in-
novációs kérdés: http://tud18.hu/hu-hu/La-
pok/hogyan-kell-elkezdeni.aspx.

LiLLehAMMeR AJÁnLATA 
PeSTSzenTLőRinCneK
Modellértékű munkaerő-piaci és önkormányzati innovációs képzés

 

Dél-pesti 
kerékpárosbarát 
fejlesztések
A képviselő-testület 2017. március 24-i rendkívüli 
ülésén született határozatok 

1. A képviselő-testület 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló rendeletében 59 004 252 forintot biztosít a BRFK XViii. 
kerületi Rendőrkapitányságnak a 2017. április 1-jétől decem-
ber 31-ig terjedő időszakra.

 A testület 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Budapesti Rendőr-
főkapitánysággal aláírja a megállapodást a XViii. kerületi 
Rendőrkapitányság támogatásáról.

2. A képviselő-testület, tulajdonosi jogkörében eljárva, 15 
igen szavazattal és 4 tartózkodással úgy döntött, hogy a 
Városinfo18 nonprofit Kft. könyvvizsgálójává 2018. június 
30-ig terjedő időtartamra Barabás Csabát (kamarai engedély-
szám: 000642) választja 2017. március 24-től. A könyvvizsgá-
ló éves díjazása 300 ezer forint + áfa.

 A testület 15 igen szavazattal és 4 tartózkodással felhatalmaz-
ta Galgóczy zoltán alpolgármestert, hogy a változást beje-
lentse a cégbíróságnak.

3. A testület 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással felhatalmaz-
ta a polgármestert a Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési zrt. között 2017. február 6-án 
létrejött támogatási szerződés módosításának előkészítésére 
és aláírására oly módon, hogy a szerződésben rögzített fel-
használási véghatáridőt 2017. szeptember 30-ig hosszabítsák 
meg.

 A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a 1181 Szélma-
lom u. 33. alatti ingatlanon az új BMX-versenypálya kivitele-
zése során az előzetesen betervezett zajvédőfal költségeinek 
terhére új technikai megoldásokat tartalmazó rajtgépet épít-
senek be. A képviselők felkérték a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre.  

4. A képviselők 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással felhatal-
mazták a polgármestert a Dél-pesti kerékpárosbarát fejleszté-
sek projekt keretében a műszaki dokumentáció készítésével 
kapcsolatos közbeszerzésre irányuló együttműködési megál-
lapodás előkészítésére és aláírására oly módon, hogy megha-
talmazott ajánlatkérő a XXi. kerületi (csepeli) önkormányzat 
legyen. ezen túlmenően felhatalmazták a polgármestert az 
eseti közbeszerzési szabályzat előkészítésére és aláírására, a 
bírálóbizottsági tag kijelölésére, illetve a szükséges intézke-
désekre. 

5. A testület 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy csatlakozik a norvég Alap projekt kapcsán létrejött 
hosszú távú együttműködéshez, amelynek célja egy innovatív 
munkaerő-piaci modell megvalósítása, s felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert az együttműködési megállapodás elő-
készítésére és aláírására, továbbá az egyéb szükséges intézke-
désekre. 

6. A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre díszpolgára kitüntetés adományozásáról. 

7. A képviselő-testület zárt ülésen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott i. fokú szociális segély határozatokat.

8. tájékoztatók, bejelentések 
 A képviselő-testület a napirendi pontban nem hozott határo-

zatot.
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Egy öregasszony ne politizáljon, ne foglalkozzon a 
focival és az erkölcsökkel, de főleg hagyja békén a 
tanszabadságot vagy mit!

egy magamfajta öregasszony sok hibát követhet el, de az biztos, hogy az a legnagyobb, ha a foci vagy a politika dolgaiba akar bele-
szólni – egyiket sem kell magyarázni, hogy miért. Pedig fiatal lány koromban még nagyon is benne voltam a fociban az apukám 
révén – amikor úgy ítélte meg, hogy elég komoly vagyok már, sokszor vitt magával meccsekre. Főként a Fradi-pályára jártunk, mert 
mondanom sem kell, apukámnak is zöld-fehér szíve volt, amelynek a csücskében azonban szorított egy kis helyet a szomszéd várnak, 

a Kispestnek is. ezért nem bánkódott például túlzottan, amikor a harcok után, az első bajnoki meccsen az üllői úton csak a Sárosi „Gyurka” 
góljával tudtak pontot menteni a házigazdák. Voltak apukámnak vicces emlékei is: amikor 1944 októberében (a horthy-féle proklamáció, va-
gyis a nyilas hatalomátvétel után) azzal jött haza, hogy na, ma a legjobban az oroszok lőttek – ugyanis már itt voltak a szomszédban, a meccset 
pedig kevéssel a befejezés előtt légiriadó miatt le kellett fújni, amikor 1 : 1-re állt a „csapatunk” az Újpest ellen. Sosem fogom elfelejteni, amikor 
1945-ben Szent istván-napkor én is vele voltam az üllői úton! 5 : 2-re vertük az osztrákokat, s az első gólt egy nálam nem sokkal idősebb fiú 
lőtte, valami Puskás. Mondta is apukám: erről a gyerekről még sokat fogunk hallani… Két évvel később megint „megruháztuk a sógorokat” 
(akkoriban így mondták): 24 óra leforgása alatt kétszer is (augusztus 19. és 20.), de sajnos a második meccsen leszakadt a lelátó, pedig biztos, 
hogy nem a magyar szurkolók átkozódtak…
Mindez régen volt, talán igaz sem volt. (igaz volt, tanúsíthatom!) húsvétkor különben sem focival foglalkozik az ember, hanem Jézus Krisz-
tussal. Most persze nem akarok belemenni abba a régi vitába, hogy isten volt-e Jézus, vagyis hogy ezt állította-e magáról. Annak idején  ka-
tekizmusórán a plébános úr ezt a kérdést mindig röviden elintézte: szerinte az embernek nem faggatnia kell az eget, egyszerűen csak hinnie. 
De – mondta –, és mindig felemelte ilyenkor az ujját: nem vakon kell hinni, hanem nagyon is nyitott szemmel és főleg nyitott szívvel! Lám, 
tette hozzá, Krisztus Urunk is meggyógyította a vakot és a bénát! De nem valami csodadoktor volt, nem ám! ő a bűneit bocsátotta meg a beteg 
vétkesnek, és ne kérdezzétek, hogy joga volt-e ehhez, hiszen bűnt csak isten bocsáthat meg, ugye? Vagyis világos, gyerekek? Az a vicc, hogy az 
volt, teljesen világos.
Sokszor gondolkoztam el azon, hogy miért tartják ma – és sajnos elég sokan a gyakorló szülők és pedagógusok közül – afféle „főbenjáró bűn-
nek”, hogy a gyerekek hitoktatást, vagy jó, mondjuk korszerűbben: valamiféle erkölcsi oktatást kapjanak (erkölcsi eligazítást – támpontokat!) 
az iskolában. Jó, tudom, valami szétválasztás van itten, ami fontos és szükséges…, nem vagyok én azért annyira elmaradott. Talán emlékeztek 
még arra, hogy meséltem már: mindenféle érdekes könyvek maradtak rám apukám után. Többek között egy nagyon régi, 1845-ös kiadású, 
amely a Hármas kis-tükör, melly a’ magyar Királyi Birodalomnak azaz Magyar Országnak és hozzá kapcsoltt egyébb részeinek I. Földleírását, II. 
Mostani polgári állapotját ’s III. A’ magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak részére híven ábrázolja meglehetősen régies és hosszú címet viseli 
(bizonyos Trattner és Károlyi tulajdona – mármint, gondolom, a nyomda, ahol kinyomtatták). Bevallom, még ma is szívesen bele-belelapoz-
gatok. A X. (vagyis utolsó) toldalék imádságokat és amolyan erkölcsi regulákat gyűjt csokorba. Példának okáért hogy reggel: „Szépen menj ki 
az utczára, / Sok ember’ szeme láttára.” Az utcán: „ne firkálj házak’ falára, / Vagy kerítés oldalára.” Az oskolában: „Figyelmezzél a’ leczkére, / 
’S tanítódnak intésére.” és: „Akárhol légy, tarts regulát, / Mert az isten mindenütt lát.” este pedig: „Még egy keveset olvasgass. / A’ jövő napra 
tanulgass.” 
Jaj, csak nehogy azt higgye bárki is, hogy most éppenséggel a tanszabadságot (vagy mit is?) akarom mindezzel… ellehetetleníteni! Még csak 
eszembe se jutna ilyesmi. Becsszóra!

Ötletek és
megvalósítás

innovációkreativitás

az innovációs ciklus
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7Fontos, hogy a tehetségek ki tudjanak bontakozni

Kávézói 
hangulatban
gondosan díszített, terített asztalokkal 
és tartalmas műsorral várták a Brassó 
Utcai általános iskolába az irodalom- és 
zeneszerető vendégeket április 11-én, a 
költészet napján. 

A kávézóvá varázsolt tornateremben gondos-
kodtak az előadás élvezetéhez szükséges összes 
kellékről. A hetedikes tanulók „pincérkedtek”, 
kávét, ásványvizet, sós és édes süteményt szol-
gáltak fel, s tették ezt olyan színvonalon, mint-
ha egy vendéglátóipari szakközépiskola diákjai 
lettek volna. 

– Mindenkiben ott lappang a tehetség – 
kezdte a köszöntőjét Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester, majd ezt alátámasztva Pilinszky János 
tehetségről írt versével nyitotta meg az irodal-
mi kávézó délutáni előadását.  

elindult a maratoni show: harminchat iro-
dalmi, illetve zenei produkció tette emlékeze-
tessé a csaknem háromórás műsort. A fellépők 
már többször bizonyították a tehetségüket, 
ugyanis korábban már kerületszerte versenye-
ket nyertek, illetve helyezettek voltak.  

A nyolcadikosokra narrátori feladat várt, 
amelyet remekül oldottak meg. egy hosszú pa-
don ülve, az orgonasípok emelkedő magasságára 
hajazva, az ifjú művészpalánták hatosával vár-
ták a mikrofon elé lépés varázslatos pillanatát. 
hangszeres és irodalmi produkciók váltogatták 
egymást gondosan elkészített forgatókönyv sze-
rint. Tökéletesen megfért egymás mellett példá-
ul Keviczky-Tóth Boldizsár 5. a osztályos tanuló 
csellón előadott Mozart-műve és Weöres Sán-
dor Bóbita című verse, amelyet Halasi Luca 3. 
c-s tanuló szavalt el. 

Minden műsorszámot fergeteges tapssal kö-
szönt meg a nagyrészt szülőkből álló hallgató-
ság. Szép gesztusok tanúi is lehettünk: az elő-
adók fellépésüket követően azonnal anyuhoz 
és apuhoz robogtak a kiérdemelt szülői puszik 
begyűjtésére. Kalapot emeltünk Szabó Zsuzsa 
szervező és a nagyszámú felkészítő tanár mun-
kája előtt.   

Ê gönczöl A.

ékszercsodák 
A szokásos tavaszi ékszer- és gyöngyki-
állítást és -vásárt idén április 2-án ren-
dezték meg a Kondor Béla Közösségi 
házban. 

Aki részt vett a programon, nemcsak né-
zegethette a szebbnél szebb gyöngyöket, 
ásványokat, kristályokat, hanem meg is 
vásárolhatta az azokból készült ékszereket, dísz-
köveket, babaláncokat, gyógyító köveket…  Per-
sze nem volt könnyű dolga, mert szinte választa-
ni sem lehetett a sok szép egyedi termék közül. 
Kovács Ibolya először állt eladóként a pult 
túloldalán, ugyanis korábban rendszere-
sen vásárlóként jött el a közösségi házba. 
– Karkötők készítésével csak idén kezdtem el 
foglalkozni, bár az ásványokat, kristályokat na-
gyon kedvelem, tíz éve gyűjtöm őket – mond-
ta. – egy alkalommal jött az ötlet, hogy ha már 
annyira szeretem hordani az ékszereket, akkor 
miért is ne készíteném el én magam. Annyira 
beletanultam, hogy most már eladásra is jut 
belőlük. A színek, a formák és az ásványok ki-
választása belső sugallatra történik. Amikor el-
készülök egy-egy darabbal, megnézem, hogy az 
élettani hatás szempontjából is stimmelnek-e, 
de mindannyiszor ösztönösen jól állítom össze 
a karkötőket. Tanultam kristálygyógyászatot, is-
merem a hatásukat. egyébként érdemes „szemé-
lyes kontaktust” tartani a kristállyal, kővel, mert 
harmonizálja az energetikai rendszerünket.  
Kovács Józsefné, ha csak teheti, minden évben 
felkeresi az ékszer- és gyöngykiállítást.

– Csodaszép dolgokat lehet itt látni, és 
sohasem térek haza üres kézzel. A múlt év-
ben egy kék színű gyöngysort vásároltam, 
most pedig ehhez szeretnék karkötőt venni.  
Mikó Tünde így folytatta: 
– nagyon tetszik a kiállítás. egy rózsaszín 
gyöngysorral „szemezek”, mert jól illene az 
egyik blúzomhoz.

Ê Fülep E. 

nem kínai, 
de nem is  
Pink Floyd

 
rendhagyó ünnepség részesei lehettünk 
április 12-én a hétszínvirág óvodában. 
Egy fal várt átadásra, amelyet azonban 
nem kellett megmászni, de még csak át-
ugrani sem. 

A hétszínvirág óvoda vezetője, Böröczki 
Zoltánné kedves köszöntőjét és vendégmarasz-
taló finomságait olyan gondosan mondta, illet-
ve készítette el, mintha a falnak füle és szeme 
is lenne.

– igényes és szép munka tanúi lehetünk – 
mondta Dámsa József (képünkön), a körzet 
önkormányzati képviselője, majd miután még 
egyszer a falra tekintett, a biztonsági szempont-
okra utalva hozzátette: – és jó magas is.

Galgóczy Zoltán alpolgármester így fogal-
mazott: – ez a beruházás örömteli kis lépés az 
önkormányzatnak, ám nagy lépés az óvodának. 
Azt kívánom, óvja az óvoda apró népségét hosz-
szú éveken át.

A kivitelező biatorbágyi cég számára a fal-
építés nyilván csak rutinfeladat, ám érdemes 
néhány információt megosztani az olvasóink-
kal. A fal teljes hossza 120 méter. A munkák 
megkezdése előtt az önkormányzati szakem-
berek egyeztettek a hét szomszédos telek tulaj-
donosaival is. ismervén a hazai szomszédsági 
viszonyokat, derekas teljesítménynek tekinthe-
tő a minden fél számára kielégítő megegyezés. 
A beruházás bruttó költsége csaknem elérte a 
négymillió forintot, ám hasznossága forintban 
nem kifejezhető. 

Ê g. A.

Szülők iskolája
ritka az az iskola, amelyet a tanulók ön-
ként és dalolva látogatnak. Mi ráleltünk 
egy ilyenre. A lőrinci nagykönyvtár pár 
órára oktatási intézménnyé alakult át 
március 29-én.. 

Kialvatlan gyermekarcok helyett éberen figyelő 
szülők töltötték meg a termet. érthető volt az 
érdeklődés, hiszen arról szólt a tananyag, hogy 
miként védjük meg gyermekeinket az internet 
használatakor előforduló veszélyektől. Az elő-
adók rutinos „tanárok” voltak: Keviczky Csilla 
rendőr hadnagy, bűnmegelőzési tanácsadó és 
Fábián Mónika rendőr főtörzsőrmester előadá-
sok százain van már túl. Az általuk elmondot-
tak hitelességét növelte az a tény, hogy mind-
ketten gyakorló édesanyák is. 

Az internet veszélyeinek bemutatását né-
hány perces filmbejátszással tarkították. A be-
játszásokban olyan tipikus hibákra hívták fel 
a hallgatóság figyelmét, amelyekre a még naiv 
korszakukat élő gyermekek nem is gondolnak. 
Természetesen jó tanácsokkal is szolgáltak: mit 
csinálhatunk és mit nem, hogyan kezeljünk ve-
szélyes, nemritkán aberrált embereket és hely-
zeteket?

íme, néhány megszívlelendő tanács: sose ad-
juk ki a személyes adatainkat; ne használjunk 
könnyen megfejthető kódot (például születési 
dátum, a kutyánk neve); a kódunk minimum 
hét karakterből álljon; barátainkról, ismerőse-
inkről ne tegyünk fel képeket a hozzájárulásuk 
nélkül; a netes ismerkedésnél legyünk nagyon 
elővigyázatosak, nem biztos, hogy olyan ember-
rel barátkozunk, amilyennek mondja magát az 
illető. A szerelem el is múlhat, így óvakodjunk 
azoktól, akik a szerelemmel takarózva intim fo-
tókat kérnek. egy felelőtlen gombnyomás akár 
tragédiához is vezethet! 

A webkamera praktikus a távol élő rokonok-
kal való kapcsolattartásban, ám az idegeneknek 
sok titkot, adatot árulhat el rólunk. ezért do-
kumentum, tömött pénztárca, értékes tárgy ne 
legyen látható a képernyőn, sőt cseteléskor ér-
demes a kamerát letakarni. 

A veszélyek elhárításához elengedhetetlen 
a gyermek és a szülő közötti bizalom. A biza-
lom mellett azonban legalább kéthetente ellen-
őrizzük, hogy gyermekünk merre barangolt 
és kikkel barátkozott a neten. Alkalmazzunk 
szűrőprogramokat, és tanulmányozzuk – akár 
az interneten is – a gyermekek egészséges 
nethasználatát elősegítő szakmai oldalakat.    

Ê gönczöl András             

A rendezvényt Galgóczy Zoltán alpolgármester 
nyitotta meg, aki rövid köszöntőjében elmondta, 
hogy mindig örömmel vesz részt egy-egy XViii. 
kerületi oktatási intézmény hasonló rendezvé-
nyén, mert az önkormányzatot büszkeséggel töl-
ti el, hogy milyen sok tehetséges gyermek tanul 
ezekben az iskolákban.

– nagyon fontos, hogy a tehetségek ki tudja-
nak bontakozni, és erre az egyik legjobb lehető-
ség egy-egy ilyen gála, amelyen az iskola évről 
évre meg tudja mutatni önmagát. Remélem, hogy 

a kilencedik alkalmat még számos további követi 
– mondta az alpolgármester.

A gálaműsor az iskola énekkarának tavaszi 
népdalcsokrával kezdődött, majd sorra követ-
keztek a versek – nemcsak magyarul, hanem 
angol nyelven is – és a zenés, táncos produkciók. 
Az intézmény évek óta szoros kapcsolatot ápol 
a Dohnányi ernő zeneiskolával, így az sem volt 
meglepő, hogy a fellépő diákok magabiztosan ját-
szottak a zongorán és az egyéb hangszereken.

Ê P. A.

Az 1848–49-es és az 1956-os forradalom és sza-
badságharc ismert eseményeiről, résztvevőiről, 
ikonikus személyiségeiről feltett kérdések a té-
mák átlagosnál mélyebb ismeretét követelték 
meg a résztvevőktől. A zsűri elnöki tisztét betöl-
tő Lomnici Zoltán jogtörténész, a Legfelsőbb Bí-
róság egykori elnöke elismeréssel nyilatkozott a 
gyerekek felkészültségéről, és örömtelinek mond-
ta azt is, hogy az ország szinte minden pontjáról 
érkeztek versenyzők.

– Annak ellenére, hogy például az 1956-ban 
a forradalom és szabadságharc közvetlenül nem 
volt sikeres, mert a szovjet csapatok leverték, 
nem múlt el nyomtalanul. Moszkvában is meg-
értették, hogy a magyar néppel nem lehet azt 
megtenni, amit a környező népekkel, mert a mi 
forradalmaink nem bársonyosak. itt az életüket 
is számottevő tömegek hajlandók feláldozni a 
szabadságért. Fontos, hogy a gyermekeinkben 
éljen a hagyomány, a fiatalok lelkét megérint-

sék a történelmi események. Az ehhez hasonló 
vetélkedők alkalmasak arra, hogy felhívják a fi-
gyelmet az évtizedekkel ezelőtt Magyarországon 
történtekre.

Az évtizedes múltra visszatekintő tanulmányi 
verseny egyik ötletgazdája Galgóczy Zoltán al-
polgármester, aki egykori munkahelyén, a vetél-
kedő helyszínén, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Felnőttek Gimnáziumában köszöntötte a részt-
vevőket. 

– nagy öröm, hogy évről évre egyre több csa-
pat érkezik a történelmi tanulmányi versenyre. 
Fontosak ezek a tudáspróbák, mert a múlt meg-
ismerése nélkül a jelenben nem tudunk reális 
döntéseket hozni. Kell, hogy egészséges nemzeti 
öntudattal rendelkezzenek a fiatalok, és hiszek 
abban, hogy rendkívül hasznosak az ilyen verse-
nyek, amelyek a magyar múlt, a történelem dicső 
fejezeteit elevenítik meg. 

Ê Puskás Attila

Kinyílt a Rózsa az eötvös-gálára
Kilencedik alkalommal rendezte meg éves gálaműsorát az Eötvös loránd általános is-
kola. A rózsa Művelődési házban április 7-én az alsó és a felső tagozatosok két elő-
adással örvendeztették meg szüleiket, tanáraikat és diáktársaikat. 

ismerni kell a forradalmaink 
történetét
Zalaegerszegtől Budapesten át nyíregyházáig az ország számos pontjáról érkeztek 
általános és középiskolás diákok Pestszentlőrincre az idén április 6-án megrendezett 
honismereti történelmi tanulmányi versenyre. A 112 résztvevő több mint 50 csapatot 
alkotva adott számot tudásáról a Budapest a forradalmak városa című vetélkedőn. 

Kultúra
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8 Nemzetközi néptáncfesztivállal kapcsolódik össze a majálisKultúra

�Mindig nagy esemény 
a tébláb alapfokú 
Művészeti Iskola által 

szervezett tébláb nemzet-
közi néptáncfesztivál, idén 
azonban különösen kitesz-
nek magukért. Van is okuk 
az ünneplésre: ez lesz a 
25. ilyen esemény.

kErékgyártó györgy   

„Téblábosnak lenni annyi, mint egy 
nagy nemzetközi család tagjának lenni” 
– nyilatkozta korábban a Városképnek 
Vörös Árpád, a Tébláb Alapfokú Művé-
szeti iskola egyik alapítója. A kijelentés 
mögött kettős tartalom rejlik. Az egyik 
tény az, hogy az iskolából kinőtt, idő-
közben felnőtté vált gyerekek szétraj-
zottak a világban, van például, aki az 
egyesület Államokból tartja a kapcso-
latot a régiekkel. A másik az, hogy a 
sokat utazó táncosok a világ számos tá-
ján tudtak jó kapcsolatokat kialakítani 
más táncosokkal Oroszországtól a Kár-
pát-medencén át európa nyugatabbi 
részéig. e kapcsolatokat használják fel 
minden esztendőben, amikor április és 
május fordulóján megszervezik többna-
pos nemzetközi fesztiváljukat. 

a HaVannán nyItnak
– ebben az évben is már május 1. előtt 
indítunk: április 28-án pénteken a ha-
vanna-lakótelepen egy templomi kon-
certtel – tájékoztatott Vörös Árpád.

Mint elmondta, a pénteki események 
már a fesztivál programjai, de még a 
Tébláb táncosai nélkül.

– Mi nem lépünk színpadra, de 
ott leszünk a meghívott barátainkkal 
együtt.

A gitárkoncertet – amelyen XViii. 
századi verbunkos dallamok átiratai 

hangoznak el – egy rövid fesztiválmeg-
nyitó követi a Kondor Béla Közössé-
gi házban, majd népzenei koncert és 
táncház következik.

Szombaton aztán már színpadon 
lesz a csapat, jószerével le sem jönnek a 
Kossuth téri pódiumról.

– Az ízkavalkád egy új rendezvény. 

Mivel időben egybeesik a mi fesztivá-
lunkkal, a szervezők azzal a javaslattal 
kerestek meg, hogy valamiképpen hoz-
zuk össze a két eseményt – avatott be 
a táncpedagógus. – Mi mindig szívesen 
vállalkozunk ilyesmire. A Bókay-kert 
ugyan kényelmesebb, hiszen ott otthon 
vagyunk, mégis izgalmas lesz kicsit ki-

lépni onnan és a megújult Kossuth té-
ren szórakoztatni a kerületieket. 

ebben segít majd az a több száz 
nem kerületi táncos is, aki az ország-
ból és a határokon túlról érkezik aznap 
Pestszentlőrincre. 

ottHon  
a Bókay-kertBen
A vasárnapot „házon kívül” tölti a csapat.

– hajóra szállunk, és Szentendrére 
utazunk. Ott is zajlik ugyanis egy fesz-
tivál, amire meghívást kaptunk – me-
sélte az alapító.

hétfőn, május elsején újra a kerületi-
ek mulattatásán munkálkodnak majd.

– nagyon fontos számunkra, hogy 
ott legyünk a kerületi majálison, így 
tehát feltűnünk a Bókay-kertben, hogy 
megnyissuk az ottani programsoroza-
tot. A májusfa avatása olyan esemény, 
amiről nem szívesen mondanánk le.

és ezzel még mindig nincs vége a 
sorozatnak. A fesztivál egyik utolsó 
eseményeként az Új Tündérkert étte-
rem kertjében tartott Gépmajálison is 
fellépnek a táncosok.

tánC A géPMAJálison
sokéves múltra tekint 
vissza a hofherr-dutra 
Emlékársaság által szerve-
zett gépmajális az Új tün-
dérkert étterem kertjében. 
Az esemény hivatalosan     
10 órakor kezdődik május 
1-jén, és mint minden évben, 
most is láthatók lesznek 
kiállított veterán járművek, 
mezőgazdasági és más 
munkagépek, a környező 
utcákon pedig felvonulnak 
a traktorok és a teherau-
tók. A nap folyamán családi 
programokon vehetnek részt 
az érdeklődők. A kiállítók a 
gépeket működés közben is 
megmutatják, a szervezők 
pedig gondoltak arra, hogy a 
mezőgazdasági munkákhoz 
kötődő folklórt is megismer-
hessék a nézők. Ezért lépnek 
fel a programban a tébláb 
táncosai is.

hUSzOnöTöDSzöR 
FeSzTiVÁLOznAK
Négy napon át szórakoztatnak a Tébláb táncosai

  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

TAVASZI NEMZETKÖZI ÍZKAVALKÁD

április 28-május 1.

Pestszentlőrinc, Kossuth tér

25. Tébláb Nemzetközi Néptáncfesztivál

    Hofherr – Dutra veterán gépmajális

         N
yárindító verda és tuning találkozó

Koncertek • Vásár és gasztrokavalkád

 IZKAVALKAD
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�a korábbi évektől eltérően 
idén egy kicsit múltba tekin-
tős lesz a Bókay-kerti majális 

színpadi programja. no, azért nem 
kell távoli időutazásra számítani, 
csak a kilencvenes évekbe ug-
runk vissza a Happy Ganggel, a 
Hip Hop Boyzzal, valamint Ganxta 
zoleeval és a kartellel. 

kErékgyártó györgy    

Az eleje épp olyan lesz, mint máskor: délelőtt 10 
órakor a Tébláb Alapfokú Művészeti iskola tánco-
sai jó hangulatú, önfeledt tánccal avatják fel azt a 
magas májusfát, amelyet a szervezők az utóbbi né-
hány évben mindig felállítanak a május 1-jei fesz-
tivál idejére. A májusfaállítás a néphagyományban 
eredetileg a szerelmesek szokása volt (a fiú állított 
ilyet annak a lánynak a kertjébe, akinek készült 

megkérni a kezét), de a téblábosok az utóbbi né-
hány esztendőben a közösségi összetartozás jel-
képévé tették kavargó-kígyózó körtáncukkal. 
Az esemény nélkül ma már nem is volna igazi a 
Bókay-kerti majális.

innentől aztán egy picit minden más lesz, mint 
korábban.

HeGyekBen Fönn
A Bókay-kerti majális programszervezőinek min-
dig is világos célja volt, hogy ezen a napon a csa-
lád minden tagja, tehát minden korosztály számá-
ra kínáljanak érdekességeket. ez teszi kellemessé 
a délelőtt vagy ebéd után kisgyerekkel kilátogató 
házaspárok vagy az esti koncerteket végigcsápoló 
kamaszok ünnepét. A cél valójában nem válto-
zott, de a szervezők most csavartak egy kicsit a 
dolgon.

– egy picit retrós lesz most a program – ava-
tott be Sonnewendné Lengyel Orsolya főszervező. 
– Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a távoli 
múltba nézünk vissza: a kilencvenes évek sztárjait 
hívtuk meg, és bizony, ilyen gyorsan telik az idő, 

ma már ennek az évtizednek a művészeti produk-
cióit is retrónak tekintjük. A happy Gangre egé-
szen biztosan mindenki emlékszik, hiszen négy-öt 
slágert is letettek a magyar popzene nagy asztalá-
ra. Az akkori huszonévesek ma biztosan azonnal 
el tudnák dalolni a Fiatal szerelem, a Kérek egy 
kulcsot a szívedhez vagy a Titkos üzenet egy-egy 
strófáját, nem is beszélve a Toto Cutugno-dal 
ügyes magyarításáról, a Sokáig voltam távol című 
számról. Kellemes lesz ezeket újra együtt énekelni 
a színpad előtt.

Ahogyan biztos sikerre számíthat az ugyancsak 
pódiumra lépő hip hop Boyz is: a Megbántottak, 
az Ott várok rád vagy A hegyekbe fönn most is 
meg fogja mozgatni a rajongókat.

A napot Ganxta zolee és a Kartel fellépése 
zárja. ők több mint két évtizede vannak folya-
matosan jelen számos sikeres lemezzel, több tucat 
slágerrel.

sPort, MInt MIndIG
A szervezők természetesen azokra is gondoltak, 
akik fiatalabbak vagy éppenséggel egy kicsit idő-

sebbek annál, hogy a kilencvenes évek iránt érez-
zenek nosztalgiát. nekik nyújthatnak kellemes 
szórakozást Cozombolis vidám dalai, a hetven éve 
született Máté Péter slágereit előadó Főnix zene-
kar produkciója vagy az Abba Sisters által közve-
tített örökzöldek. 

A majális alatt újra lehet sportolni, hiszen a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia – mint minden 
nagy kerületi eseményen – bemutatót tart, és arra 
is lehetőség nyílik, hogy az érdeklődő fiatalok tá-
jékozódjanak egy-egy sportággal kapcsolatban.

A színpadi programokat szabadtéri játékok 
egészítik ki, a standok pedig finom falatokat és 
hűs italokat kínálnak majd.

A kilencvenes évek sztárjai mellett 
kellemes szórakozást nyújthatnak 
Cozombolis vidám dalai, a hetven 
éve született Máté Péter slágereit 
előadó Főnix zenekar produkciója 
vagy az Abba sisters által közvetített 
örökzöldek. 

Legyen kicsit retrós
A kilencvenes évek sztárjai a Bókay-kert színpadán

  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

2017. 
május 1.
10:00 – 22:00

Helyszín: Bókay-kert
1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

10.00 »   Májusfa állítása, megnyitó, 
nemzetiségi táncbemutató

11.00 »  Gyermekvasutas zenekar
12.30 »  Főnix zenekar (Máté Péter emlékzenekar)
13.30 »  Városgazda Utánpótlás Akadémia bemutató
14.00 »  ABBA Sisters
15.00 »  Zumba bemutató
15.30 »  PL. Team Dance Stúdió
16.00 »  Cozombolis trió
17.00 »  Pixie Dance
17.40 »  Happy Gang
18.20 »  Városgazda Utánpótlás Akadémia bemutató
18.50 »  Hip Hop Boyz Retro show
20.30 »  Ganxsta Zolee és a Kartel
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Derűvel ízesítve
A szívdesszert című vidám hangulatú 
vers- és prózamondó versennyel tisz-
telegtek a kerületi diákok az április 11-i 
költészet napja előtt a városháza dísz-
termében.

öt éve rendezi meg a kerületi 7., 8. osztályos 
általános iskolásoknak és középiskolásoknak a 
Kondor Béla Közösségi ház a Gyermek és if-
júsági Művészeti Találkozók keretében a Szív-
desszert című vers- és prózamondó versenyt.   
A szervezők az április 13-i rendezvény-
re nem drámai hangulatú műveket vártak, ha-
nem a népköltészetből és a kortárs magyar iro-
dalom vidám műveiből válogathattak diákok. 

A megmérettetés előtt Galgóczy Zoltán al-
polgármester köszöntötte a diákokat és a ven-
dégeket, majd miután a program a költészet 
napjához is kapcsolódott, elmondta József 
Attila Tavasz van! Gyönyörű! című versét.   
A gyerekek közül voltak, akik jobban, 
voltak, akik kevésbé izgultak. A közön-
ség drukkolt a szereplőknek, de közben 
jól szórakozott a derűs műsorszámokon.  
A produkciókat a közösségi ház veze-
tője, Császár Bíró Lilla előadóművész, 
Czinczky Eszter drámapedagógus és Var-
ró Dániel József Attila-díjas költő értékelte.  
– A versenynek azért adtuk a Szívdesszert cí-
met, mert ez Varró Dániel egyik versesköteté-
nek is a címe –  fogalmazott Császár Bíró Lilla. 
– ezt elmondtuk a költőnek, aki örömmel állt 
mellénk, és a kezdetektől vállalta a zsűri elnö-
kének szerepét. Varró Dánielnek már szemé-
lyes kötődése van ehhez a programhoz, aminek 
nagyon örülünk. Minden évben megajándé-
koz minket egy új versével, ami még máshol 
nem hangzott el, ez most sem volt másképpen. 
Az intézményvezető megemlítette, hogy az első 
két évben még kevés volt a jelentkező, mert a di-
ákok nehezen szoktak hozzá, hogy mai témájú 
humoros produkcióval kell készülniük, de mára 
már nagy népszerűségnek örvend a rendezvény.   
A verseny eredményei megtekinthetők a www.
bp18.hu honlapon. 

Ê Fülep E.

Verselő 
nyugdíjasok
 
A kerületi nyugdíjasok számtalanszor be-
bizonyították, hogy aktívak. gondoljunk 
csak a szabadidős táncos vagy akadé-
miás programokra. Miért volna ez más-
képp, amikor az irodalmat kell népszerű-
síteni? Persze a városháza dísztermének 
méltóságteljes kisugárzása rásegített a 
nyugdíjasok versjátékának sikerére.

A Kondor Béla Közösségi ház szervezésében 
április 13-án megtartott – a költészet napja előtt 
tisztelgő – versfesztiválhoz ideális helyet válasz-
tottak. ismert tény, hogy a díszterem egyben 
házasságkötő terem is. A fellépő szépkorúak, 
ha nem is egymásnak, de az irodalomnak itt 
mondták ki a boldogító igent.

Miként lehet mosolyogva, ám határozottan 
levezetni egy műsort? A választ Tósoki Anikó 
előadóművész, mentálhigiénés szakember adta 
meg, aki szavalt, konferált, zsűrizett, és eköz-
ben mindenkihez volt egy jó szava, a humoráról 
nem is szólva. 

– erre a programra még nagyon idős ember-
ként is ide fogok totyogni – kezdte a köszöntőjét 
Anikó. – Az elmúlt évek során volt alkalmam 
megismerni, megszeretni  verskedvelő nyugdí-
jas barátaimat. Olyan színes és átélt produkciók 
tanúja lehettem, hogy a zsűrizés kellemes fel-
adattá szelídült. 

A műsorfolyam Börzsönyi Erika verseivel 
indult, majd hangulatfokozóként a Szellőrózsa 
népdalkör szépen felöltözött tagjai népdalvá-
logatást adtak elő. ezután magas színvonalon 
tolmácsolt versek követték egymást. Tizennégy 
nyugdíjas produkciót láthattunk-hallhattunk, 
ki vidám, ki szomorú verssel lepte meg a hallga-
tóságot, köztük saját szerzeménnyel is. 

A műsor után izgalmas pillanat következett: 
Tósoki Anikó, Szalai Krisztina önkormányzati 
referens és Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla 
Közösségi ház vezetője átadta az okleveleket. 

Ê gönczöl András

emigráns 
tudósok 
Az 1956-os forradalom leverését követő-
en mintegy 200 ezer ember menekült el 
Magyarországról. Köztük fiatal tudósok 
is, akik részt vettek a harcokban, ezért 
börtönre vagy még rosszabb esetben ha-
lálos ítéletre számíthattak. Bár szeretett 
hazájukat el kellett hagyniuk, tudásukkal 
az őket befogadó országokban is meg-
becsülést vívtak ki önmaguk és ezzel 
együtt a magyarság számára.

 A kényszerűségből új hazát vagy inkább ott-
hont választó tudósok történetét ismertette 
számos fényképpel és anekdotával színesített 
előadásában Kubassek János geográfus, a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum igazgatója a Pátria Pá-
holy egyesület által szervezett programon. Az 
önkormányzat Városház utcai dísztermében ki-
váló magyarok életével ismerkedhettek meg az 
érdeklődők és a meghívott vendégek – köztük 
Ughy Attila polgármester. 

Például Parák Tibor geológuséval, aki Svéd-
országban talált menedéket, ahol a kirunai 
vasércbánya főgeológusa, később ügyvezető 
igazgatója lett. Az egészen Brit Guayanáig eljutó 
Kabdebó Tamás író megalapította és igazgató-
ként vezette az ottani  egyetemi könyvtárat.

– Számos nyelvre lefordított műve, a Danubi-
us Danubia a Duna menti népek sorsközösségét 
mutatja be. A regénytrilógia egyedülálló, euró-
pai jelentőségű kultúrtörténeti mű – mondta 
Kubassek János.

Ugyancsak emigrációba kényszerült 1956-
ban Makkai Ádám Kossuth-díjas költő és nyel-
vész, Ferdinandy György író, a mérnökként és 
feltalálóként Brazíliában gyárat alapító Almásy 
Antal, a geológus Teleki Pál, a régész, művészet-
történész, orientalista Fehérvári Géza, az iszlám 
világ kutatója, aki a rendszerváltozás után ha-
zatérve kuvaiti és ománi nagykövetként is te-
vékenykedett. A szintén orientalista, sinológus 
Legeza Iréneusz László egyetemistaként hagyta 
el Magyarországot, és végül a Fülöp-szigeteken 
telepedett le.

– A nemzetközi hírnévig jutó 56-os emig-
ráns tudósok sikertörténete furcsa módon a for-
radalom és szabadságharc sajnálatos eseménye-
inek a pozitív következménye. Az itthon maradt 
rokonokat azonban egészen az 1980-as évekig 
számos joghátrány érte – mutatott rá Kubassek 
János.

Ê Puskás A.

Kivirágzott 
a versfa
A meglepetés akkor jó, ha kellemes. A 
Pestszentimrei Közösségi házban a köl-
tészet napja tiszteletére rendezett április 
7-i programokon – „verset hoztam…” és 
versfaállítás – nem volt hiány kellemes 
meglepetésekből.  

– Bizsergetően jó érzés volt a nagyszámú, fő-
leg fiatal verselőből álló csapatra tekinteni – 
mondta Fejér Julianna programszervező. – A 
szerepléshez nem szokott, a kezdetekben kis-
sé szégyenlősnek, gátlásosnak tetsző verselők 
igen hamar belelendültek, felvették a ritmust. A 
program belépőjegye kiváltható volt egy József 
Attila-költeménnyel, ám hallhattunk Csokonai- 
és Arany-verseket is. Komoly teljesítmények 
tanúi is lehettünk. Mi másnak nevezhetnénk 
például Arany János A walesi bárdok című ver-
sének duóban való előadását? Miután világossá 
vált a résztvevők számára, hogy nem szavaló-
versenyen kell megmérettetniük magukat, felfe-
lé ívelő vonalban emelkedett a kötetlen verselés 
előadói színvonala.

A második „felvonásban” a versfa díszíté-
séhez sorakoztak a költészet kertészei, s a ki-
választott verseket még az „ültetés” előtt elsza-
valták.  A tizenhárom nejlonba bújtatott verses 
papír a természetes faleveleket is megszégyenítő 
kecsességgel lengedezett a szélben. A versfára 
felfüggesztett művek között számos saját szer-
zeményre is rácsodálkozhattunk.   

Ê g. A.

Sokan várták, hogy 2007 tavaszán megnyissa 
kapuit a Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató 
Központ, mert számos kisgyermekes család la-
kott már akkor az Alacskai úti lakótelepen (ma 
Krepuska Géza-telep). ennek már tíz éve, de az-
óta is szívesen költöznek a fiatalok a jó levegőjű, 
csendes környékre, és örömmel viszik a csemeté-
jüket ebbe a korszerű intézménybe, ahol nemcsak 
szép környezet fogadja őket, hanem melegszívű 
gondozók is. 

Az április 13-i születésnapi ünnepségről 
természetesen nem hiányozhattak maguk a 
bölcsisek, akik iskolásokat „megszégyenítő” bá-
torsággal mondókáztak, énekeltek a vendégsereg 
nagy örömére.

őket Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Dömötör István alpolgármester köszöntője követ-
te, s az alpolgármester az önkormányzat nevében 
egy faliórát nyújtott át Pantó Lászlónénak, az in-
tézmény vezetőjének, ezzel szimbolizálva az idő 
múlását. 

A bölcsőde vezetője elmondta, hogy az 
alapellátást három 24 férőhelyes, korszerű-
en felszerelt gondozási egység biztosítja kü-
lön tornaszobával, a szolgáltató központ-
ban pedig 20 kisgyermek kaphat ellátást.   
–  A bölcsőde egyéni arculatát tükrözi a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fogadása és a meg-
változott munkaképességű kollégák foglalkoz-
tatása.  2011-től Fogyatékosságbarát munkahely 
elismerés illeti a közösséget – tette hozzá Pantó 
Lászlóné.  

Az intézményben rendszeresen fogadnak 
szakmai gyakorlatra kisgyermeknevelő hallgató-
kat, s 2017 februárjában bevezették az állatasz-
szisztált terápiát is.  

Az ünnepi műsorban fellépett több 
volt bölcsis, akik ma már iskolások, és 
műsort adtak a bölcsődei dolgozók is.  
A rendezvényen részt vett Dámsa József, a telepü-
lésrész önkormányzati képviselője is.

Ê Fülep E. 

A résztvevőket Balogh Katarzyna Mirosława, a 
XViii. kerületi Lengyel nemzetiségi önkormány-
zat elnöke köszöntötte, s a hagyományos lengyel 
húsvéti ételszentelést a múlt évhez hasonlóan 
Krzysztof Grzelak, a Mindenkor Segítő Szűz Má-
ria Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa tartotta 
meg.

A plébános az ételszentelés előtt elmesélte, hogy 
melyik étel miért található meg a húsvéti menüben. 
A sonka az utolsó vacsora jelképe, a kenyér Jézus 
teste, a torma pedig erőt ad az élet nehézségeinek a 
leküzdéséhez.

Az ételszentelést követően közösen elfogyasztott 
hagyományos ünnepi menüben a sonka, a kalács és 

a tojás mellett asztalra került a savanyú krumpli-
leves (zurek) és a tradicionális lengyel sütemény, a 
szárított gyümölcsökkel, dióval, mandulával díszí-
tett lepény, a mazurek is.

Az ünnepséget megelőzően a gyerekek szebbnél 
szebb húsvéti tojásokat díszítettek. Voltak, aki fes-
tettek, mások kivágott papírból vagy textilből kivá-
gott ünnepi motívumokat ragasztottak a tojásokra. 

nem hiányozhatott a Polonez néptáncegyüttes 
művészeinek műsora sem. A legkisebbek játékos, 
táncos műsora és tánc közben a közönség meglo-
csolása is hozzájárult az ünnepi este jó hangulatá-
hoz.

Ê Puskás A.

Tízéves Bababirodalom
A Xviii. kerületben tíz bölcsőde működik. Az egyik legfiatalabb közülük a tizedik szüle-
tésnapját ünneplő Bababirodalom. 

Lengyel húsvét a Kondorban
A hagyományos húsvéti összejövetelre invitálta a Xviii. kerület magukat lengyelnek val-
ló lakosait április 12-én a helyi lengyel nemzetiségi önkormányzat. A vendégek a Kon-
dor Béla Közösségi házban megterített asztalok körül ünnepeltek. 
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Fehéren 
és feketén
A költészet napjára időzítették a Fehéren 
Feketén galéria legújabb kiállításának 
megnyitóját.

– A Fehéren Feketén Galéria hosszú ideje fon-
tos része a kerület kulturális életének. nemcsak 
azért, mert itt alkotó művészeknek, művész-
csoportoknak nyújt bemutatkozási lehetőséget, 
hanem azért is, mert következetesen kiveszi 
a részét a fiatal tehetségek neveléséből. Kívá-
nom, hogy még sokáig töltse be ezt a szerepet 
– mondta április 11-én a galéria gyűjteményes 
kiállításának megnyitóján Ughy Attila polgár-
mester, aki Szarvas Attila alpolgármesterrel kö-
zösen mondott köszöntőt az eseményen.

A Teleki utcai magánalapítású galéria va-
lóban igyekszik a helyi kulturális élet kovásza 
lenni. Az említett feladatok vállalása mellett 
rendhagyó akciókkal igyekszik a szélesebb kö-
zönséghez is szólni. ilyen az őszi kerítéstárlat, 
amelynek évente ez a kiállítóhely a központja: 
ilyenkor a kezdeményezéshez csatlakozó alko-
tók nem odabent, a megszokott falakon mutat-
ják be a munkáikat, hanem a Teleki utca keríté-
sein és kövezetén. 

A mostani kiállítást szándékosan igazította 
a galériát alapító és működtető Nádasdi Mihály 
a költészet napjához: a megnyitóünnepségen 
több vers is elhangzott. A bemutatott munká-
kat – festményeket, grafikákat, fafaragásokat, 
kisplasztikákat – pedig a galéria körül csopor-
tosuló alkotók hozták el, illetve azok a fiatalok, 
akik ebben a műhelyben kaptak lehetőséget az 
első szárnypróbálgatásokra. 

A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján  
(30-735-7050) május 31-ig tekinthető meg a Te-
leki utca 26/B alatti galériában.

Ê k. gy.

A közös  
alkotás öröme
Kerületi pedagógusok, szociális gondo-
zók, nyugdíjasok, nagycsaládosok, di-
ákok és óvodások különféle kézműves 
technikákat tanultak április 21-én az Ady 
iskolában. 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzat idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 
rendszeresen szervez olyan programokat, 
amelyek nem csupán a szabad idő hasznos el-
töltését szolgálják, hanem új tudásanyagot, 
praktikus ötleteket is adnak a résztvevőknek. 
Galgóczy Zoltán alpolgármester a megnyitón 
többek között arról beszélt, hogy a program 
remek alkalom arra, hogy együtt alkothassa-
nak pedagógusok, diákok, óvodások, nyugdí-
jasok és szociális intézményekben dolgozók.  
– Alkotni, barkácsolni sokaknak jelent örömet 
– magyarázta Diráné Huszár Gertrúd ötletgaz-
da, a közalapítvány kuratóriumának titkára. 
– nemcsak jó kikapcsolódási, szabadidős tevé-
kenység, hanem inspiráló és ösztönző hatása is 
van. ha valaki megízleli az önálló alkotás örö-
mét, mindig újabb és újabb alapanyagokat sze-
retne kipróbálni, felhasználni és azokból csoda-
szép dolgokat készíteni. 

Újdonság volt a rendezvényen, hogy a szer-
vezők tíz kisgyereket is meghívtak a zöld 
Liget óvodából azzal a szándékkal, hogy be-
mutathassák, az új technikák milyen módon 
és ütemben taníthatók meg a kicsiknek. A 
közelgő anyák napja alkalmából a résztvevők 
dekupázsmódszerrel, vegyes és úgynevezett 
scrapbook technikával készítettek ajándékokat.  
– Rendkívül jól sikerült a program – mondta Balog 
Kata foglalkozásvezető.  –Szívesen veszek részt 
az alapítvány által szervezett kreatív műhelye-
ken, mert mindenki nagyon lelkes és érdeklődő.   
A közalapítvány jóvoltából tartott sorsoláson a 
Gyöngyszem óvoda, a Brassó iskola, a Remény-
ség Szociális Szakszolgálat húsz-húsz kézműves 
alapcsomagot nyert. 

Ê Fülep E. 

A repülő ember
Bornai tibort leginkább zenészként is-
merjük, mint a KFt zenekar zeneszerző-
jét, szövegíróját.  Mindezek mellett szá-
mos könyve jelent meg, az utóbbi években 
pedig képzőművészettel is foglalkozik: 
fest. Ennek jegyében A repülő ember 
címmel nyílt tárlata a Pestszentimrei Kö-
zösségi házban. 

„zeneszerzőként, előadóként sok sikert arat-
tam, így a festészet már nem azért csábí-
tott, hogy zászlómat egóm várának még 
magasabb fokára tűzhessem.  negyven évig 
várakoztak bennem ezek a képek” – fogal-
mazott Bornai Tibor a kiállítási meghívón.   
Vámos Miklós író a tőle megszokott humorral 
így kezdte az április 5-i megnyitót: 

– nagyon furcsa kérés volt, hogy nyissam 
meg a kiállítást, mert amikor megérkeztem, 
már nyitva volt. 

Az író mindegyik alkotás előtt megállt, és 
hozzáfűzött néhány gondolatot az adott fest-
ményhez. A Titkos ajtó című kép előtt például 
arról beszélt, hogy mindenkinek vannak titkai, 
és nagy megtiszteltetés annak, akinek elmond-
juk. 

– A festő is elmeséli a titkait, amit aztán mi 
vagy jól értünk, vagy sem. De az már mindegy. 

Vámos Miklós azt tanácsolta a jelenlevők-
nek, hogy ha nyugdíjasok lesznek, legyen va-
lamilyen szenvedélyük, amivel legalább olyan 
örömmel foglalkoznak, mint a korábbi munká-
jukkal. 

– Bornai Tibornak nagyon jó öregsége lesz, 
mert könyveket ír, fordít, gitározik, ami nem 
a fő hangszere, fest, és ki tudja, hogy mi kelti 
még fel az érdeklődését. 

Az író megemlítette, hogy a Bra-
zilok című film zenéjét is Tibor írta.  
A tárlatvezetést követően Bornai kezébe vette 
a gitárját, és a kiállítás címét adó képpel azo-
nos című dalával nyitotta meg az előadói estjét.  
egy-egy zeneszám között színesen mesélt a 
családjáról és a dalokhoz fűződő emlékeiről. 
Megtudhattuk tőle azt is, hogy apai nagyapja 
– aki elesett az első világháborúban – szobrász-
nak készült, a tehetségét valószínűleg nagy-
bátyjának, Fadrusz János szobrászművésznek 
köszönhette. 

Ê Fülep E. 

Mi legyen 
a Földdel?
Meglehetősen ritka alkalom egy magyar 
gyerek számára, hogy farkasszemet néz-
hessen egy déli féltekéről származó, kif-
linyi méretű botsáskával, vagy hogy a te-
nyerére vehessen egy termetes méretű, 
ugyancsak távoli illetőségű, tigriscsíkos 
csótányt. 

igen, tudjuk, mindez leírva rémisztően hangzik, 
de a dolog nyitja legtöbbször tényleg az, hogy 
amit közelebbről megnézünk, már nem is olyan 
rút, már nem is félelmetes. 

Kiderült ez a Pestszentimrei Közösségi 
házban (PiK) április 23-án tartott egész va-
sárnapos Föld-napi rendezvényen is, amelynek 
középpontjában a környezetvédelem, a környe-
zettudatos gondolkodás állt.  Amíg a gyerekek 
interaktív előadáson vettek részt, amelynek 
már a címe is beszédes volt (Mentsük meg a 
vízi tündért!), a felnőttek Véghely Tamásnak, a 
napenergia szakértőjének, a témában megjelent 
több kötet szerzőjének az előadását hallgathat-
ták meg arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek 
ebben az alternatív energiaforrásban.

A Föld napjához kapcsolódóan a PiK ko-
rábban pályázatot írt ki fiataloknak. A feladat 
egyszerű volt: hozzanak létre háztartási hul-
ladékból műalkotásokat, vagyis művészetként 
hasznosítsák újra a mindennapok termékeit. ez 
igen sokaknak sikerült, mint megtudtuk, száz-
nál többen neveztek a megmérettetésre a legkü-
lönbözőbb ötletekkel. 

A szakmai jellégű programokat családiak 
egészítették ki: például kézműves foglalkozás és 
arcfestés, ami mindig nagy sikert arat.

Ê k. gy.

Az április 19-i megnyitóünnepségen ezekkel a 
szavakkal kezdte a köszöntőjét Ughy Attila:

– Budapest leghosszabb útját, a közel 18 kilo-
méteres üllői utat érthető érzelmi okokból több 
kerület is sajátjának tekinti. ezzel mi is így va-
gyunk.

A polgármester a folytatásban az út történeté-
ből adott ízelítőt. A lőrinci polgárok valamikori 
kedvelt sétateréről érezhető nosztalgiával mesélt. 
ezt követően az iparosodás üllői utat érintő vál-
tozásai kerültek terítékre, kiemelve a téglagyár 
szerepét.

– A jelen nem az üllői út legdicsőségesebb idő-
szaka. napjainkban az önkormányzat előtt nem 
állnak sorban a befektetők egy-egy jó üzlethelyi-
ség megszerzésének reményében. Vannak, akik a 
parkolóhelyek, vannak, akik a gyalogos forgalom 
hiányára panaszkodnak. Gyakran mondjuk, hogy 
ha az üllői út mesélni tudna… hát, ez a kiállítás 

mesél főutunk múltjáról, jelenéről, elfeledtetvén 
napjaink problémáit. A mi főutunk számos új és 
meglepő információt tartogat. ezen felfedező idő-
utazáshoz kívánok sok meglepetést és jó szórako-
zást – fejezte be a köszöntőjét a polgármester.

A kiállítást megnyitó Jankovits Vera kerületi 
főépítész mondataiból az üllői út és környéke is-
mert és kevésbé ismert épületeinek szeretete csen-
gett ki. A főépítész a kiállítás innovatív, prakti-
kus technikai megoldásait méltatta, azt ahogyan 
bemutatják az üllői út és az arra merőleges utcák 
nevezetes épületeit.

A tárlat megszervezése és létrehozása Fodorné 
Nagy Veronika történész, muzeológus munkáját 
dicséri. 

Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy a 
megnézésre érdemes kiállítás szeptemberig lát-
ható.

Ê gönczöl A.

A fotóművészeti pályázat díjkiosztó ünnep-
ségét, egyben a legkiválóbb alkotásokat be-
mutató kiállítás megnyitóját a Gyermek és 
ifjúsági Művészeti Találkozók című program-
sorozat részeként tartották meg április 11-én.  
A beérkezett alkotások közül ebben az év-
ben is szakmai zsűri választotta ki a díja-
zott, illetve a kiállításra érdemes alkotásokat.  
A Kondor Béla Közösségi ház igazgatójának, 
Császár Bíró Lillának az üdvözlő szavait követő-
en Galgóczy Zoltán alpolgármester mondott kö-
szöntőt. Miután a díjkiosztó ünnepség egybeesett 
a költészet napjával, az alpolgármester stílusosan 
Pilinszky János sorait idézte: „A tehetségben ép-
pen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan, 
hogy meglepő. hogy utólag úgy evidens, akár 
egy kör, de előre mégis tökéletesen megjósolha-
tatlan.” 

Szakmai értékelést Eifert János, a zsűri elnöke 
tartott. 

– A kiállított képek nagy része nem zárkózik 
be a fotográfia szűk körébe, hanem a határokat 
áttörve, szellemiségében, gondolkodásában és 

formaiságában más művészetekhez közelít – fo-
galmazott a fotóművész.  

Az idén a fődíjat és a zsűri elnökének kü-
löndíját Tar Ágnes, a Jaschik Álmos Mű-
vészeti Szakgimnázium diákja nyerte el.   
– Kiskoromtól szeretek fényképezni, de komo-
lyabban három éve fotózok – mondta csillogó 
szemmel Ágnes. – A jövő tanévben érettségizek, 
és a Moholy-nagy Művészeti egyetem fotográfia 
szakán szeretném folytatni a tanulmányaimat.  A 
testvéremet fényképeztem le, a róla készült felvé-
telekkel pályáztam. Tavaly is ő volt a modellem, 
akkor a MAOe-nak, a Magyar Alkotóművészek 
Országos egyesületének díjasa lettem.

A diákoknak Galgóczy zoltán, eifert János, 
Varga Ferenc médiaművész, a közösségi ház igaz-
gatóhelyettese, valamint a MAOe képviseletében 
Chochol Károly fotóművész adta át a díjakat.  

A rendezvényen a Jelky András iparművészeti 
Szakgimnázium tanulói divatbemutatót tartottak.

A fotópályázat eredményei a www.bp18.hu 
honlapon olvashatók. 

Ê F. E. 

A mi üllői utunk
stílszerűen az Üllői útra néző Pavilongalériában rendezte meg a tomory lajos Múzeum 
a Pestszentlőrinc, Üllői út című kiállítást. 

Fotós tehetségek
tizenhetedik alkalommal mutatkoznak be a középiskolás fotós tehetségek április 30-ig 
a Kondor Béla Közösségi házban. 
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sZolgáltAtás
n hŐsZigEtElés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 

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

n Festés 300 Ft./m2-től! Díszítő festés, mázolás. Épület külsőrész festése. Lambériák, 
kerítések, kapuk lazúr és zománc mázolása, festése. Parkettacsiszolás – lakkozás. Laminált 
parketta lerakás. Tel.: 0620-945-5473, 0630-499-1814

n PEDikűr – MANikűr! cukros, gombás, problémás láb? Nem tud otthonából 
kimozdulni? vAN MEgolDás! Hívjon bizalommal! képzett gyógypedikűrösként, 
otthona kényelmében biztosítom a szakszerű ellátást. t.: 06-30-310-5902

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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

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

n víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

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

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MŰAnyAg nyílásZárÓK, redőnyök, szúnyoghálók 
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciá-
val. Tel.: 0630-849-4294

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

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

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES 
CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZ-
TÁS. 06-70-544-4050

n gáZKésZÜléK KArBAntArtás-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY 
JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZE-
RELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, 
VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n AblAkJAvÍtás! WWW.AJtoAblAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH ákos tel.: 06-70-550-0269

n 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 MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 

késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, kEráMiát, 
sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit HANglEMEZt, 
FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ tárgyAkAt, 
biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, JElvéNyt, Háborus-
kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

élEtJárAdéK
n Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pár 

életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet 
biztosítunk. 20/443 0015.

állás / MUnKA
n Xviii. kerületi telephelyekkel rendelkező cég keres jó fizikai adottságokkal 

rendelkező férfi kerti munkást, akinek a két telephely udvarának karbantar-
tása lenne a feladata 6 vagy 8 órás munkaidőben. érdeklődni a 30/2892058-
as telefonszámon lehet 8-16 óra között, vagy az office@anex-grupp.hu 
email címen.

n Xviii kerületi telephellyel rendelkező cég, belföldi fuvarfeladatok teljesíté-
sére (rendezvényeszközök és kávégépek szállítására ) keres olyan gépko-
csivezetőket, akik rendelkeznek: b+c kategóriára érvényes jogosítvánnyal 
és emelőhátfal vizsgával. Elvárások: Minimum 2 éves vezetési gyakorlat 
emelőhátfalas gépjárművel, önálló, felelősségteljes munkavégzés. Amit 
kínálunk: versenyképes fizetés, hosszú távú munkalehetőség,kulturált 
munkakörülmények. érdeklődni a 30/2892058-as telefonszámon lehet 8-16 
óra között, vagy az office@anex-grupp.hu email címen.

n budapest Főváros Xviii. kerület gyöngyvirág szociális szolgálat házi 
segítségnyújtás keretében foglalkoztatott szociális gondozói munkakör 
ellátására keres szakképzett munkatársat. Az álláshely azonnal betölthető. 
A munkakör betöltésének feltételeiről dr. Mikófalviné kitka Piroska vezető 
gondozónő ad felvilágosítást a 297 00 56 telefonszámon. 

n Pesterzsébeti gondozóházba keresünk toleráns, időseket szerető szakképzett 
ápolónőt. Jelentkezni önéletrajzzal a garamine@t-online.hu címen lehet. Tel.: +36-20-397-
0224

n Kert szerető személyt keresünk pestlőrinci családi házunk kertápolásához, heti 1-2 
alkalomra. Rövid önéletrajzát az alábbi e mail címre várjuk: matyesztosz@citromail.hu

Adás–vétEl–régiségEK

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

n biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik 
és MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, 
sZobrokAt, EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, 
PéNZérMékEt, kitüNtEtésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, vAlAMiNt 
tElJEs HAgyAtékot. tElJEs loMtAlANitássAl! MAgAs ároN DiJtAlAN 
kisZállássAl!!! 06-70-423-3435

AKCIÓ A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN!

Salvus (1,5 liter) gyógyvíz 

Az akció 2017. április 5-től 2017. május 30-ig vagy a készlet erejéig tart.

SÁRGA BOROSTYÁN PATIKA
1184 Bp. Dolgozó utca 12.
Nyitva tartás: H–P.: 8–20, Sz.: 8–12.

499,-
               (332Ft/liter)

690,-
HELYETT
CSAK 

MIÉNK AZ ÉV LEGJOBB
NYELVOKTATÓ HONLAPJA!

Ezzel otthon megtanulsz beszélni!
MÁR TÍZ NYELVEN ELÉRHETŐ!

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

www.kreativnyelv.hu
GAÁL OTTÓ NAGYSIKERŰ TANKÖNYVEINEK BEMUTATÓJA A XVIII. KERÜLETBEN!

a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos 
nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 

éves „kreatív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, 
teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek 
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. 
Figyelem, manapság gyakori, hogy a 
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 

PAPÍRUNK VAN RÓLA!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, 

SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők és  21990 Ft-os 
egységáron megvásárolhatók:

BUDAPEST XVIII. KERÜLET
SPORTKASTÉLY VIP TEREM

Kisfaludy u. 33/C.
2017. május 2. (kedd) és 8. (hétfő) 

17-19 óráig
 

bajnoka Magyarországon. Három dolog, 
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít 
beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizsga 
nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra 

elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon 
található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk 
a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből 
sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt nonProFit Zrt. A 
KÖvEtKEZŐ PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

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

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

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

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

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

n JogásZ BEsZErZési tErÜlEtrE: Társaságunk jogász kollégát keres beszerzési területre. Feladatok: - közreműködik a Társaság 
beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt vesz a Társaságnál 
fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszer-
zési eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, 
szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, 
piaci lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének 
beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó 
képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben 
szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

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

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, 
üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a 
gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n MŰsZAKi MEnEdZsEr: Műszaki menedzser munkatársat keresünk. Feladatok: - műszaki előkészítési feladatok, felmérések, mennyiség-
számítások, műszaki leírások készítése; - költségvetések készítése TERC programmal; - kivitelezési munkák pályázatainak összeállítása, pályáztatási 
folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások levezetése, jegyzőkönyvezése; - nyertes alvállalkozók munkájának koordinálása, szervezése, 
ütemezése, számonkérése; - elkészült munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való együttműködés; - nagyobb épületeket, középületeket, 
érintő felújítások megadott költségvetés alapján, határidőre történő kivitelezésének vezetése, kooperációk megtartása, folyamatok dokumentálása; - 
beosztott munkavállalók helyszíni koordinációja, vezetése, motiválása, számonkérése, - minőség, vállalási ár, határidő folyamatos figyelemmel köve-
tése, szükséges beavatkozások azonnali elvégzése, - garanciális időszakok lezárásának dokumentálása, - egyéb adminisztrációs feladatok ellátása; 
- műszaki rajzok készítése Autocad programmal; - folyamatos kapcsolattartás a kerületi Önkormányzat illetékes irodáival. Elvárások: építészmérnöki, 
vagy építőmérnöki végzettség, minimum 3 év szakmai tapasztalat kivitelezési területen nagyobb épületek, nem családi házak területén,  felhasználói 
szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), magas felhasználói szintű Autocad ismeret, pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes munka-
végzés.  jogosítvány B kategória, határozottság, jó fellépés, rugalmasság, aktivitás. Előnyt jelent: műszaki ellenőri jogosultság, gépészeti és villamos 
ismeretek, tartószerkezetek kivitelezésében szerzett tapasztalat, felelős műszaki vezetői jogosultság.

n FEstŐ: Társaságunk festő munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: Társaságunk telephelyein, kezelésében álló ingatlanokban szobafestés, 
mázolás, tapétázás. Elvárások: szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, precíz munkavégzés.

n AUtÓMosÓ: Keresünk hosszú távra szorgalmas autómosó munkatársakat. Feladat: A társaság flottájának (teher- és személygépjárművek, 
munkagépek) kézi és gépi mosása, tisztítása. Előny: Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Amit kínálunk: Teljes munkaidős, 
bejelentett alkalmazotti munkaviszony.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@
varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

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

rossmann.hu

�� ��� Ft feletti  megrendelését ingyen 
házhozszállítjuk az egész országban!

A Jahn Ferenc Délpesti
Kórházés Rendelőintézet
Ápolási Igazgatója

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A § alapján álláshirdetést tesz közzéaz

Intézmény Központi Telephelyén (1204 Bp. Köves út 1.)
működő Központi Műtő állományába

KIEMELT BÉREZÉSSEL
MŰTŐSSEGÉD 

munkakör betöltésére
Jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti

jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Bp., Köves út 1.
A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: A műtőssegéd kompetencia körébe

tartozó feladatok végzése, részletes
feladatai a munkaköri leírásban
meghatározottak szerint.

Illetményre vonatkozó 
adatok: Bérezés a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései, ill.
megállapodás alapján.

Jelentkezési feltételek: • alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet,

cselekvőképesség

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• a jelentkező személyes adatai, elérhetősége (telefon, email)
• iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy
nyilatkozat büntetlen előéletről

A jelentkezési dokumentáció benyújtásának módja:
Személyesen: Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Délpesti
Kórház, 1204 Budapest, Köves út 1. Ápolási Igazgatóság (Fsz.

Igazgatósági folyosó) Molnár Beatrix 
ápolási igazgató részére címezve emailen keresztül:

apig@jahndelpest.hu

JahnFerencKorhaz_2017-04-11_megrendelo32_XVIII  12/04/2017  16:16  Page 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Esküvők, keresztelők, konfirmációk a kis házi templombanegyHáz

Égi út – föLdi kápoLna
Krasznai Andrea 19 éve szolgál a repülőtéren

 

�sokak számára 
ismert, hogy a Liszt 
Ferenc nemzetközi 

repülőtér 2B termináljá-
nak galériaszintjén létezik 
egy ökumenikus kápol-
na, ahol az útra induló 
vagy arról érkező utasok 
elcsendesedhetnek, imád-
kozhatnak. az 1998 óta 
működő kápolnát a Bu-
dapest airport zrt. tartja 
fenn, s a reformátusok, a 
katolikusok és az evangé-
likusok teljesítenek szol-
gálatot. a reformátusok 
képviseletében krasznai 
andrea lelkész, misszióve-
zető szolgál a repülőtéren, 
aki egyúttal a kápolna 
vezetője is. 

– Sokan fenntartással ülnek repülőre, 
foglalnak helyet az „alumíniumcsőben”, 
mert kiszolgáltatottnak érzik magukat 
kilenc-tízezer méteres magasságban. Ez 
is az oka annak, hogy a világ nagy re-
pülőterein kápolnák, imahelyek várják 
az útra kelőket vagy arról érkezőket. Ön 
naponta találkozik ilyen emberekkel…

– Sok embert tölt el aggodalommal 
a repülés, az ég és föld közöttiség. Az 
utasokat elsősorban a félelem készteti 
arra, hogy betérjenek hozzánk néhány 
csendes percre, egy imára vagy hosz-
szabb lelki gondozói beszélgetésre.

– Gondolom, megfordulnak itt más 
felekezetek tagjai is. Pontosabban az 
„egész világ”.

– Természetesen a szélrózsa minden 
irányából érkeznek emberek az öku-
menikus kápolnába, hiszen a repülőtér 
nemzetközi, és nagy forgalmat bonyolít 
le. Gyakorta betérnek muzulmánok is, 
hogy a vallási kötelezettségüknek ele-
get tegyenek, imádkozzanak, lelki erőre 
leljenek.

ezrek az „oázIsBan”
– Hány éve létezik az imahely?

– Az első kápolnát 1998-ban ad-
ták át, majd a SkyCourt, az égi udvar 
építésekor bezárták és lebontották. A 
második istentiszteleti helyet 2013 ad-
ventjén szentelték fel az egyházi elöljá-
rók, és az imahely azóta zavartalanul 
működik. Jómagam a kápolnás lét kez-
deteitől, 19 éve teljesítek itt szolgálatot, 

sok-sok embert és lelket megismerve. 
    – Tudja-e, hányan fordulhattak meg 
azóta a kápolnában?

– évente 3500–4000 ember keresi 
fel a „lelki oázist”. Az elmúlt csaknem 
két évtizedes szolgálat beszédes lenyo-
matai a vendégkönyvek, amelyekben 
nagyszerű gondolatok, mélyről faka-
dó imádságok olvashatók. növekvő az 
igény a lélek szolgálatára.

– Vannak-e olyanok, akik a kápolna-
látogatáson túl is kérik a szolgálatát?

– Számos esküvőt, keresztelőt, kon-
firmációt tartottunk már a kis házi 
templomban. elsősorban a repülőtéri 
dolgozók keresnek meg ilyen kérések-
kel, de kérik a szolgálatunkat budapes-
tiek és a környező településeken élők is. 

Természetesen mindig az illetékes fele-
kezet lelkipásztora vezeti a szertartást.

őszInte Utasok
– Mennyiben más az ön munkája itt, a 
repülőtéren, mint egy református temp-
lomban?

– A missziói állomás működésével 
az egyház túllép a templomi kereteken, 
falakon, és az emberek közvetlen köze-
lébe kerül. Sokan meglepődnek a kápol-
na létén, hiszen a világi környezetben 
egyházi jelenlétbe kerülnek. Megha-
tározó tapasztalatom, hogy a légi úton 
közlekedők az utazás okozta szorongás 
következtében gyorsan megnyílnak. Az 
idő szorításában mielőbb igyekeznek 
megszabadulni lelki terheiktől, mindat-

tól, ami nyomja és nyomasztja őket. Jó 
érzéssel tölt el, hogy az utasok nemcsak 
a gondjaikat, nehézségeiket, hanem az 
örömeiket is feltárják. 

– Például?
– Mindig örülök a zarándokcsopor-

toknak. emlékszem, egyszer késő éj-
szaka Jeruzsálembe utazó lengyel kato-

likusok énekétől volt hangos a galéria.

ŐK is itt sZolgálnAK
A katolikusokat Barabás 
Bence atya, az evangéliku-
sokat Fischl vilmos lelkész 
képviseli.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A 8. szakasz egyik szervezője Kerekes 
Sándorné, akinek csapata Rákoskeresztúr-
ról indulva ér majd el a havanna-lakóte-
lepre.

– Az önön kívül Sepsey Erzsébet és Antal 
Attila irányította csapat csak kilenc órakor 
indul útnak Rákoshegyről, míg a többiek 
már egy órával korábban nekivágnak az út-

nak. Gondolom, kisebb a távolság.
– igen, ez a magyarázat, mert érthető-

en nem lehet minden szakasz egyforma 
hosszú. Van, aki tizenhét, van, aki tizenöt 
kilométert gyalogol, de nem a távolság ha-
tározza meg ennek a szép napnak a benső-
ségességét. Az összes szakasz teljes hossza 
különben 166 kilométer.

– Sok munkájuk van?
– Van bőséggel, de vállaltuk ezt, ponto-

sabban azt, hogy minél több hívőt verbu-
válunk össze május 13-ra a Szent Kereszt 
Felmagasztalása templom elé, ahonnan 
elindulunk.

– Bizonyára sok a visszatérő résztvevő. 
– Van egy törzscsapat, de sok olyan 

hívőt is látunk, aki egy darabig velünk 
halad, velünk imádkozik, s amikor úgy 
érzi, hogy nem tud tovább menni, kiáll, 
nem folytatja. egyébként ezeknek a lesza-
kadóknak a nagyobbik része eljön a Szent 
László-templomba az esti szentmisére.

– Lélekben tehát együtt marad a csapat.
– igen. Az a legfontosabb, hogy lélek-

ben érezzük egymást, mert a közös imá-

nak is nagyobb így a súlya.
Arra, hogy milyen is a súlya ennek a 

közös imádkozásnak, a legjobb, legszebb 
példával Tordai Béláné szolgált, aki a 7. 
szakasz vezetőjének, Bernáth Máriának a 
helyettese. A soroksári plébániatemplom-
tól induló, 18 kilométeres szakaszt meg-
tevő csapat egyik állandó résztvevője az a 
80. éve fölött járó Anna néni, aki a súlyo-
san beteg fiáért, annak remélt gyógyulásá-
ért teljesíti ezt a távot.

– Anna néni minden évben köztünk 
van, pedig nem is közelről érkezik a kiin-
dulópontunkhoz, egy Soroksár környéki 
faluból jön. Kicsit viccesen fogalmazva: 
nélküle el sem indulnánk. Két éve rosszul 
lett, elájult, s féltünk, nehogy nagyobb baja 
legyen. néhány perc múlva magához tért, 
kért egy kis vizet, pontosabban csak azt 
fogadta el, és folytatta velünk az utat. Az 
esti szentmisén ott ült az első sorban… 

ilyen szívhez és szívről szóló történetet 
sok zarándok tudna mesélni, mert számos 
ilyen van. 

Tordai Béláné azt is elmondta, hogy 
tavaly 106 zarándok érkezett meg a Szent 
László- templomhoz, s vett részt a misén.

– Biztosan voltak órák, amikor többen 
voltunk, és volt olyan is, amikor keveseb-
ben. A lényeg az, hogy mindig legyünk és 
meg tudjuk fogni egymás kezét.

LéPéSeK A hiTéRT
A Rózsafüzér zarándoklat résztvevői 166 kilométert gyalogolnak

krasznai Andrea a lelkipásztori-lelkigondozói szolgálatán túl a repülőtéri 
lelkészek Nemzetközi szövetségének is ügyvezető elnöke volt

A jelenlegi helyet 2013 adventjén szentelték fel ökumenikus istentisztelet 
keretében

tizenegyedszer rendezik meg május 13-án a fővárost körülölelő élő rózsa-
füzér zarándoklatot, amely kilenc pontról indul el a reggeli órákban, majd 
este a csoportok különböző helyszíneken hallgatnak szentmisét. A kerüle-
tünkbe érkező két csoport, a 7. és a 8. a havanna-lakótelepi szent lászló-
templomban vesz részt misén. A két szakasz szervezőit kérdeztük.

Vitték a telet, 
hozták a taVaszt

 
Kedves ünnepséggel vitték ki a telet, s hozták be a ta-
vaszt április 11-én a szent lőrinc Katolikus általános is-
kola diákjai.

Szarvas Attila igazgatóhelyettes elmondta, hogy az idén is megren-
dezték a kiszézést vagy más néven villőzést, amikor is a diákok egy 
hangulatos ünnepség, vidámkodás keretében vitték el a telet, s hoz-
ták meg a tavaszt.

Az időjárás velük volt, mert a délutáni órákra csökkent a koráb-
bi kellemetlen szél.

– A már szélcsendes időben az udvaron meggyújtottuk, eléget-
tük a szalmabábut, amivel végleg búcsút intettünk a télnek, s most 
már csak a tavaszra figyelünk, azt várjuk. Minden évben jó a han-
gulata ennek a télűző népszokásnak, nem volt ez másként most 
sem. igaz, régen a lányok énekére folyóba vetették a kiszebábut, de 
mivel „nem volt kéznél” folyó, megelégedtünk azzal, hogy elégettük 
– mondta Szarvas Attila, kiemelve a Tébláb Alapfokú Művészeti is-
kola igazgatójának, Gorácz Józsefnek a szerepvállalását, aki a nép-
táncot oktatja a Szent Lőrincben.

Az április közepi hűvösebb időjárást látva csak reménykedhe-
tünk abban, hogy jól és alaposan elégett az a „csúf” kisze a Szent 
Lőrincben.

hElyEsBítés
előző számunk egyházi rovatának egyik írásába sajnálatos 

hiba csúszott. A Rózsafüzér-zarándoklatot beharangozó 
írásunkban Fatimát Portugáliából „áthelyeztük” Spanyol-

országba.
A hibáért olvasóink elnézését kérjük!

lélEK és lélEK KÖZÖtt
– Azt hiszem, ön túlzás nélkül elmondhatja, hogy lelki közelségbe kerül 
a kápolnába látogatókkal.
– Itt rendszerint nem léteznek felekezeti határok, választóvonalak. Gya-
kori tapasztalatom, hogy lélek és lélek között nincs távolság. Lelkipász-
torként az a feladatunk, hogy az ember mélységeibe vezető utazásban 
segítségre legyünk.
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15Folytatódik a várostörténeti séta Programajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Május 5. 19 óra: Cara – vígjáték két 
felvonásban. Belépőjegy: 1900 Ft.
Május 6. 15 óra: Számít6sz rám klub. A 
belépés ingyenes.
Május 14. 15 óra: Ön is lehet gyilkos – 
krimikomédia két részben. Belépőjegy: 
2400 Ft, nyugdíjas, diák: 1700 Ft.
Szerdai napokon 9 és 11 óra között Baba-
mama klub. A részvétel ingyenes!
Szintén szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az energia-
egyensúly helyreállításával erősíti az 
immunrendszert.
Keddenként és csütörtökönként az alábbi 
foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket. 
Etka-jóga: 700 Ft/alkalom vagy 3000 
Ft/5 alkalom. Zumba: 700 Ft/alkalom. 
Gerinctorna: 700 Ft/alkalom.
Keddi napokon Ringató. Részvételi díj: 
1000 Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World hip-
hop tánciskola.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kérni az elérhetősége-
inken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 28. 21 óra: Városgazda Utánpótlás 
Akadémia–Tihany futsal bajnoki mérkőzés
Április 29. 8 óra: Játsszunk együtt! – 
Szuperdöntő
Május 12. 18 óra: PLER-Budapest–ETO 
férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-mérkőzés
Május 14. 15.30: PLER-Budapest 
II–Tatabánya II férfi NB II-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Május 6. 8 óra: Pingpongverseny
Május 7. 9 óra: Rock and roll-verseny
Május 13–14. 9 óra: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Szövetség szerve-
zésében

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 27. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv – 
Cserbik János lelkész-pedagógus előadá-
sa. Téma: A megfogható szeretet.
Május 3. 16.30: KézműveSzerda – anyák 
napja
Május 4. 17 óra: Mesébe zárt kincsek – 
előadás-sorozat és gyakorlati útmutató 
szülőknek, pedagógusoknak a mesék 
mindennapi használatáról. Téma: Útnak 
indulás, avagy az önállósodást támogató 
mesék. Előadó: Náfrádi Anikó.
Május 8. 14 óra: A Tomory Lajos Múzeum 
Baráti Társaságának összejövetele
Május 10. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Május 11. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv 
– Cserbik János lelkész-pedagógus 
előadása. Téma: Az átkaroló szeretet.
A Galéria 18 kiállítóteremben áprilisban 
Ruttkay Sándor grafikái láthatók.
Internethasználói foglalkozás indul 
4 órában, délelőttönként 10–12 
óráig. Időpontok (haladó): május 8., 15. 
Internethasználói foglalkozás 16 órában, 

délelőttönként 9–13 óráig. Időpont-
ok (kezdő): május 10., 17., 24., 31. 
Jelentkezni személyesen, a használati díj 
egyidejű befizetésével lehet. A részvétel 
díj a beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, a 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetez-
hetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 28. 17 óra: Könyvajánlók klubja 
– A könyvet vagy a filmet részesítsd 
előnyben?
Május 4. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
Tudod már, hogy hol nyaralsz?
Május 10. 17 óra: Receptcsereklub. Téma: 
cukormentes sütik.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által Nemcsics Antal színtervező, 
festőművész munkásságáról rendezett 
időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Április 28. 11 óra: A könyvtár 65. szüle-
tésnapjának ünneplése
A Pestszentimrei Könyvtár a PIK Ház első 
emeletén, hosszabb nyitvatartási idővel 
várja az olvasóit. Hétfőn és szerdán 11–19 
óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 
11–17 óra között tart nyitva. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 27. 16.30: Gerinctorna
Április 28. 10 óra: Rémusz bácsi meséi: 
A szurokbaba – a Nefelejcs Bábszínház 
ingyenes előadása
Április 28. 17 óra: Tébláb-fesztivál
Április 28. 18.15: Ladies’ Dance Mix
Április 29. 15 óra: Kézműves kuckó
Április 29. 19 óra: Alkotmány napja cím-
mel a XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat bálja
Április 30. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 2. 17.30: A globalizáció = idiotiz-
mus, gátlástalan rablás, erkölcsi-esztétikai 
züllesztés és „democsokrácia”. Paizs 
István filozófiatörténész ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata.
Május 2. 16.30: Gerinctorna
Május 3. 17 óra: A Debreceni Egyetem 
építészmérnök-hallgatóinak terveiből nyíló 
kiállítás megnyitója. Téma: A Havanna-
lakótelep újragondolása. Köszöntőt mond 
Jankovits Vera kerületi főépítész és Andor 
Anikó Ybl-díjas táj- és kertépítész, város-
rendezési szakmérnök. A kiállítás május 
11-ig tekinthető meg.
Május 3. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 4. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Május 4. 16.30: Gerinctorna
Május 5. 15 óra: Az életet már megjár-
tam – verses összeállítás Arany János 
költeményeiből, balladáiból a Nevesincs 
Színház előadásában. A belépés ingyenes.
Május 6. 15 óra: Kézműves kuckó
Május 6. 15 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
Május 7. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 9. 16.30: Gerinctorna
Május 10. 17 óra: A Foltomiglan Foltvarró 
Kör kiállításának megnyitóünnepsége
Május 10. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 12. 19 óra: #Ashtag – musical két 
felvonásban az Off-Broadway Színház 
előadásában
Május 13. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Május 13. 15 óra: Kézműves kuckó
Május 13. 19 óra: #Ashtag – musical két 
felvonásban az Off-Broadway Színház 
előadásában
Május 13. 10 óra: Papagájkiállítás
Május 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely.

toMory lAJos MÚZEUM 
központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szobraival, 

Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, 
a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a villamos-
megállóval szemben): Április 19-én új 
kiállítás nyílt Pestszentlőrinc, Üllői út 
címmel. A nyitvatartásról tájékoztatás a 
muzeum18ker.hu honlapon.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 
2B terminál mellett): Repüléstörténeti 
kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul 
és angolul, helytörténeti séták, múzeum-
pedagógiai foglalkozások minden korosz-
tálynak (a teljes kínálat megtalálható a 
honlap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Időszaki kiállítás:
Otruba István: A magyar történelem, 
irodalom és művészet képekben – 
tablókiállítás
A kiállítóterem április 29-én zárva lesz, 
egyébként keddtől péntekig 14 és 18 óra 
között, szombaton 10 és 14 óra között 
tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 27. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezést kérünk 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 28-án: Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reiman Katalin 
vezetésével. Részletes útvonalterv a kirán-
dulás előtt egy héttel. További információ 
a +36-30-350-3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu e-mail címen 
kapható.
Április 28. 9.30: Baba-mama klub. Téma: 
Visszatérés a munka világába? Vendé-
günkkel, dr. Petrovics Zoltán jogásszal 
munkajogi kérdésekről beszélgetünk. 
Lássuk tisztán, milyen munkajogi változá-
sok érintik a munkába visszatérő szülőket. 
Belépő: 600 Ft, testvérkedvezménnyel 
1000 Ft.
Április 28. 16.30: Családi táncház és népi 
játszóház. Népi hagyományőrző zenés-
táncos, kézműves családi elfoglaltság. 
Vezeti: Plugor Judit. Téma: tavaszköszön-
tő, koszorúfonás. A belépés ingyenes!
Április 29. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és kre-
ativitásfejlesztő foglalkozások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 06-
20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 30. 11 óra: Pestszentimrei Utca-
zenebona: Fúvós koncert a Hősök terén. 
A részvétel ingyenes! Rossz idő esetén 
az imrei katolikus templomben rendezzük 
meg az ingyenes programot. 
Május 2. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Az élet játéka, avagy kapcsolatteremtés 
könnyedén. Előadó: Halász Alexandra. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Május 3. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.

Május 3. 18 óra: Moments of art – 
Koscsó László kiállításának megnyitója. A 
tárlatot Duffek Tivadar belsőépítész nyitja 
meg, gitáron közreműködik Draskóczy 
Zoltán.
Május 5. 15 óra: Nyugdíjas operett- és 
nótadélután. Fellép: Pető Tóth Brigitta 
és Gencsev Gábor. Műsoron: Eisemann 
Mihály, Lajtai Lajos és Budai Dénes 
szerzeményei. A belépés ingyenes!
Május 5. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 6. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és kre-
ativitásfejlesztő foglalkozások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 06-
20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Május 10. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 11. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezést 
kérünk elérhetőségeink valamelyikén!
Május 12-én: Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reiman Katalin 
vezetésével. Részletes útvonalterv a 
kirándulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-online.
hu e-mail címen kapható.
Május 13. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 
Ft.
Május 14. 10-től 14 óráig: Gyermek-
nap. Előadás: Valahol Európában. 
Arcfestés, kreatív kézműves foglal-
kozás, baba-sarok, bábelőadás. A 
belépés ingyenes, de elérhetőségeink 
egyikén vagy személyesen regisztrálni 
szükséges. 
Május 14. Pestszentimrei Utcazenebo-
na: Énekkoncert a Hősök terén. Rossz 
idő esetén a PIK-ben rendezzük meg 
az ingyenes programot. 
A foglalkozásokra, a klubokra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

gyErEk vAgy EgyEtEM?
A történet főhőse két kaliforniai 
fiatal, Rose és Jeremy, akik álta-
lános iskolás koruk óta egy párt 
alkotnak. Amikor kiderül, hogy a 
lány áldott állapotban van, párja és 
Jeremy szülei abortuszra biztatják, 
ám Rose édesapja a gyermeket 
megszülni vágyó lánya oldalára áll.
Hogyan birkózhat meg egy 
fiatal pár az eléjük tornyosuló 
kihívásokkal? Mi történik, ha egy 
egyetemistának választania kell 
a gyermek és a tanulás között? 
Mennyire veszi komolyan páciensét 
egy orvos? És legfőképp: mi 
az értelme az interneten való 
ömlengésnek, ha közben elvész a 
személyes kommunikáció?
Ezeket a napjainkban igencsak 
aktuális kérdéseket boncolgatja 
Genetheim Richárd #Ashtag című 
két felvonásos musicale, amelyet 
az Off-Broadway Színház állít 
színpadra.
Időpont és helyszín: május 12. 
és 13. (péntek és szombat) 19 
óra, Kondor Béla Közösségi Ház. 
Belépőjegy: 1000 Ft.

állAtrAJZokAt várNAk
„Rajzold le kedvenc állatodat!” 
címmel rajzpályázatot hirdet a 
Pestszentimrei Könyvtár kerületi 
gyermekek részére. Egyéb meg-
kötés nincs, az állatokat ábrázoló 
pályaműveket nyitvatartási időben 
várják személyesen a könyvtárban, 
illetve postán az 1188 Budapest, 
Vasút utca 48. címre.
Az 1–3. helyezettet díjazzák! 
Beküldési határidő: május 26.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu

a LónyayteLep 
mindennapjai 

                          
Ebben az évben is sok látnivalót, helytörténeti ér-
dekességet kínál az Urbitális Majális programsoro-
zat keretében már hagyományossá vált helytörténeti 
séta azoknak, akik május 27-én, szombaton elláto-
gatnak Pestszentlőrincre.

 

„Legyünk hűek az örökséghez” szlogennel szervez évről évre város-
történeti sétákat a XViii. kerületben Heilauf Zsuzsanna, a Tomory 
Lajos Múzeum vezetője és Kardos Gábor, a XViii. kerületi Települé-
si értéktár Bizottság tagja. A májusi séta témája a Lónyaytelep kul-
turális öröksége lesz.

A túra a Múzeumsaroktól indul 15 órakor. A Kossuth téren az 
evangélikus és a református templom, illetve a Sztehlo Gábor evan-
gélikus Gimnázium épülete, majd a sétát folytatva a Dohnányi ernő 
zeneiskola kínál érdekes fotótémát. 

A Szent Lőrinc Katolikus Általános iskolában épületbejárásra is 
lesz lehetőség, ezért a szervezők kérik, hogy aki elmegy a történeti 
sétára, előzetesen regisztráljon a Tomory Lajos Múzeum 290-1585-
ös telefonszámán vagy a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címen.

– A fentieken kívül meglátogatjuk a miklóstelepi Szent József-
kápolnát az ibolya utcában, és felkeressük a Lónyay-villát is, amit 
Lónyay Menyhért, a Monarchia egykori pénzügyminisztere, későb-
bi miniszterelnök építtetett magának nyaralóként – tájékoztatott a 
helytörténeti séta további útvonaláról Kardos Gábor.

A program a tervek szerint a Budapest–Cegléd–Szolnok-
vasútvonal műemlék jellegű pestszentlőrinci állomásépületénél ér 
véget. A jó megközelíthetőségnek köszönhetően 1877-ben már 16 
villa állt a környéken, a volt miniszterelnök barátainak ugyanis 
megtetszett a fővároshoz közeli csendes, nyugodt környezet. Lónyay 
kétholdas, erdős parcellákat adott el számukra. ezzel kialakult 
Pestszentlőrinc első településrésze, a nyaralótelep vagy Villatelep, 
azaz a mai Lónyaytelep. A vasútállomás megépítése pedig nagyban 
hozzájárult a település várossá fejlődéséhez.

Ê Puskás A.

arany jános 
mindig aktuáLis
A legendás bihari nemes, Toldi Miklós alakjának páratlanul csodá-
latos költői megformálása vagy éppen A walesi bárdok című örök-
becsű költemény révén minden magyar ember ismeri Arany János 
nevét. Az talán kevésbé köztudott, hogy a hosszú évekig jegyzőként, 
majd tanárként is tevékenykedő és mindkét polgári munkakörében 
elismert poéta milyen különleges emberi tartással rendelkezett, és 
hogy csendes, kevésbé feltűnő, ám annál mélyebb nemzetszeretet 
jellemezte. A XiX. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb 
alakja március 2-án ünnepelte volna 200. születésnapját. ha össze-
gezni kívánjuk a munkásságát, akkor jelentőségének érzékeltetésére 
nem találhatunk szebbet és találóbbat Szerb Antal sorainál, aki így 
minősítette Aranyt: „Minden szál hozzá vezetett, és minden szál 
tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.” ebből 
a csodálatos életműből kaphat ízelítőt az, aki elmegy a nevesincs 
Színház Az életet már megjártam című előadására.

időpont és helyszín: május 5. (péntek), 15 óra; Kondor Béla Kö-
zösségi ház. A belépés ingyenes!

A jelenlegi helyet 2013 adventjén szentelték fel ökumenikus istentisztelet 
keretében
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Már a Pestszentimrei Sport-
kastély parkolójában kiderült, 
hogy jóval nagyobb az érdek-
lődés, mint amilyen tavaly 
volt. A szervezők elmondása 
szerint akkor az általuk re-
méltnél kevesebben látogattak 
el a Fitt Akadémiára. hiába, 
az újat, még ha jó is, szokni 
kell…

– Tavaly kissé szomorúan 
vontuk meg a mérleget, mert 
jóval kevesebben jöttek el, 
mint ahogy azt vártuk. Úgy 
tűnik azonban, hogy az első 
rendezvény mégiscsak benne 
maradt a fejekben. Mert még 
csak délelőtt van, de már most 
is sokan jönnek, jól fogynak 
a jegyek – újságolta örömmel 
Blocosz Adrienn, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia szabad-
idősport-szakosztályának ve-
zetője, aki az idén is oroszlán-
részt vállalt a szervezésben.

LeHet UtánoznI!
S nem csak abban, mert a nap 
folyamán megmutatta, hogy 
nemcsak „hirdeti az igét”, az 
egészséget, hanem tesz is érte. 
Minimum húszperces bemuta-
tót tartott, miközben a kihan-
gosított mikrofonjával diktálta 
is az ütemet, a ritmust. 

hogy tényleg nem fáradt el 
„lihegősre”, arról a mikrofon-
hang csalhatatlan bizonyítékot 
adott. Legalább ötven hölgy – 
ifjabb és idősebb, soványabb és 
teltebb – csinálta azt, amit Ad-
rienn diktált, mutatott nekik.

A végén csak annyit mon-
dott, hogy rendszerességgel 
mindenki gond nélkül végig 
tudná csinálni ezeket a gya-
korlatokat.

nosza, hölgyeim, ki lehet 
próbálni!

BoLdoG naGyI, 
BoLdoG Petra
A rendezvényt Lévai István 
Zoltán, a kerület sportéletéért 
felelős alpolgármester nyitotta 
meg, aki a lehető legérzéklete-
sebb szlogennel fordult a ven-
dégek felé.

– Mivel ezt a rendezvényt 
Fitt Akadémiának hívják, itt 
ma csak fitt lehetsz! – mond-
ta, hozzátéve, hogy szerinte 
sikertörténet előtt áll a kezde-
ményezés, mert egyre többen 
figyelnek a mozgásra, a ki-
egyensúlyozott életvitelre.

Köztük az idősebbek, a 
nagymamák, nagypapák is. 
Például Drabik Petra nagy-
szülei. igaz, ők nem sportolni 
jöttek el a csarnokba, hanem 
a számukra legfontosabb, az 

unoka kedvéért. A rendezők 
ugyanis itt és ekkor tartották 
meg a pólóíró pályázat ered-
ményhirdetését, s a zsűri az 
egyik kategóriában a Darus 
utcai iskola „művészének”, 
Petrának a pólórajzát tartotta 
a legjobbnak.

nála boldogabb embert ne-
hezen lehetett volna találni a 
Sportkastélyban.

illetve, bocsánat, mégis. A 
két nagyszülőt, akik büszkén 
mesélhetnek majd az unoká-
juk aranyérméről.

tánc 
a kIncsekkeL
Az iskolák közötti rajzpályá-
zatban is a Darus lett a leg-
jobb, a diákjai ugyanis három-
száznál több rajzot, egészen 
pontosan 305-öt küldtek be. 

Közben a színpadon moz-
gók sorában mindenkiből ket-
tőt láthattunk, pedig természe-
tesen senki nem ivott egyetlen 
kortyot sem… A „duplázás-
nak” az volt az oka, hogy kis-
mamák hátukon a kincsükkel, 
az alig néhány hetes-hónapos 
babájukkal mutatták be torná-
jukat, a Kanga-tréninget.

Több sem kellett a színpad 
előtt nézelődő „társnőiknek”, 
az ő lábuk is elkezdett járni, 
kicsinyeik nagy örömére.

sztárok 
Is VoLtak
Ahogy telt az idő, úgy lett egy-
értelmű: a tavalyi rendezvény 
kellett ahhoz, hogy az idén 
már sikere legyen a Fitt Aka-

démiának. Blocosz Adrienn 
néhány órával később arról 
számolt be, hogy „túl vagyunk 
a háromszáz vendégen, s mesz-
sze még a vége”.

Bizony, messze volt, hiszen 
az ismert nevek, a sztárok ek-
kor még fel sem léptek. Amikor 
aztán megérkeztek a színpad-
ra, megmutatták, mi a „tuti”, 
hogyan kell felébreszteni a tes-
tet, s miként lehet felpörgetni 
a légzés- és a pulzusszámot. 
Béres Alexandra és Katus At-
tila ezúttal is hangos sikert 
aratott.

Lehet, hogy valóban si-
kertörténet lesz a Fitt Akadé-
mia…?

A ProFiK
BérEs AlEXAndrA 
Kétszeres fitnesz világ- 
és Európa-, valamint 
többszörös magyar 
bajnok. A gilda Max-
fitneszhálózat szakmai 
igazgatója, a súlykont-
roll program vezetője. 
Aerobic-step mester-
edző.
KAtUs AttilA 
A Pécsi sasok aerobik-
formáció egykori vezé-
re. A magyar válogatott 
tagjaként triókategóri-
ában hatszoros világ-, 
kétszeres Európa-
bajnok, valamint az 
aerobik-világjátékok 
győztese. személyi 
edző és aerobikoktató, 
életmód-szakértő és 
jógaoktató.

iFJABBAK és idŐsEBBEK, soványABBAK és dUCiBBAK

�Második alkalommal rendezte meg a 
Városgazda Utánpótlás akadémia a Fitt 
akadémia elnevezésű szabadidősport-na-

pot, amelyre minden korosztály képviselőit vár-
ták az egészség, a mozgás, a tánc jegyében.

minDenki 
fittebb lett

új szezon, 
új cÉLok
Marosi ádám, a 2012-es londoni olimpia bronzérmes öt-
tusázója gőzerővel készül az idei versenyekre. nincs cso-
dálkozni való azon, ha egy öttusázót két edzés között ér 
utol az érdeklődő. Ennek a sportágnak a képviselői ugyan-
is mindig két edzés között vannak. A Bp. honvéd 33 éves 
sportolója is.

– Ez hányadik tréning volt ma?
– A második, de délután lesz 

még egy.
– Hogy viseli?
– ez ilyen formában fel sem 

merül, mert egy öttusázónak az 
volna szokatlan, ha nem lenne 
minimum két edzés naponta.

– Mióta gyötri magát?
– ha az ifjúsági eb-n meg-

szerzett hatodik helyezésemet 
vesszük kiindulópontul, akkor 17 
évet kell mondanom, de ez nem 
igaz, mert arra a versenyre is fel 
kellett készülni. Magyarán: ami-
óta az eszemet tudom, tusázom. 
Az életemnek olyan része ez, 
amely nélkül semmi nem volna 
teljes.

– De egyszer majd eljön az idő, 
amikor abba kell hagyni.

– Azon majd akkor gondolko-
dom el, most van más dolgom.

– Feltételezem, hogy az Euró-
pa-bajnokságra meg a vb-re gon-
dol, mert a szövetségeik gondos-

kodnak arról, hogy ne legyen egyetlen nyugis nyaruk se.
– Mi végrehajtók vagyunk, csináljuk, amit a versenynaptár dik-

tál…
– És mit diktál az idén?
– először egy világkupaversenyt, amely miatt szerencsére nem kell 

messzire utazni. Kecskeméten lesz, itt kell jó rajtot venni. A júliusi 
európa-bajnokságra már csúcsforma, de legalábbis ahhoz közeli kell. 
ezt Minszkben rendezik meg, hogy aztán augusztusban már tényleg a 
csúcson legyünk. Akkor Kairóban lesz a világbajnokság, biztosan sok 
feltörekvő fiatallal.

– Egy megoldás van: nekik kell menni… Hogy szolgál a kedves egészsége?
– Köszönöm a kérdését, most már jól. ha korábban kérdi, azt mon-

dom, nem jól, mert volt egy részleges vádliszakadásom, s emiatt ki kel-
lett hagynom edzéseket.

– Teljesen felépült már?
– Remélem. Április 13-án a junior ob-n három számban rajthoz áll-

tam amolyan versenyszerű edzésként.
– És hogy sikerült? 
– Jó a kondim, most ez a legfontosabb.
– Azt mondta tavaly ősszel, hogy egy kicsit visszavesz a korábbi tem-

póból, s ha nem is edz kevesebbet, másként készül.
– így is történt. Valamivel kevesebb, de minőségibb edzésmunkát 

csináltam végig az edzőimmel, bízva abban, hogy a versenyek azt bi-
zonyítják majd, hogy jó volt az út, s meg tudom ismételni a korábbi 
eredményeket.

Ê r. F.

Marosi: nehéz volt átállni a könnyebbre, a kevesebbre, 
mert annyira megszoktam már a nehezebbet…

síeLni akkor is jó, 
ha nincsen hó
vidám hangulatú évadzáró programot rendezett a 4seasons 
sí- és snowboardiskola április 9-én a Bókay-kertben.

nem kell feltétlenül hóesés ahhoz, hogy a gyerekek síeljenek vagy 
snowboardozzanak a Bókay-kertben, mert a modern, műanyag borí-
tású pálya lehetővé teszi, hogy akár nyáron is űzhessék ezeket a remek 
téli sportokat.

Az óvodásoknak (négyéves kortól) és az általános iskolásoknak nyá-
ri tábort szerveznek, ahol a síelés, a snowboardozás mellett a görkor-
csolyázást és a teniszezést is kipróbálhatják.

Az áprilisi évadzárón délelőtt fővárosi snowboard-, délután pedig 
házi sí- és snowboardversenyt rendezett az iskola.  ez utóbbin a gyere-
kek bemutathatták, meddig jutottak el a téli sportok „tudományában”.

– három korosztálynak három különböző pályán, a tudás szerint 
rendeztük meg a versenyt – mondta Kőszegi János, a 4seasons Sí- és 
Snowboardiskola vezetője. – Azok is számot adhattak az ügyességük-
ről, akik az idei tanévben kezdtek el síelni, és természetesen a haladók 
is, egészen a versenyzői korosztályokig. Az utóbbiak országos versenye-
ken és a diákolimpiákon is sikeresen szerepeltek már.

A modern technikai eszközök hatására a fiatalok egy része el-
kényelmesedett, és nem nagyon mozdul ki télen a szabadba. ezért 
is fontos, hogy kicsalogassák őket a meleg szobából. Amikor az-

tán elkezd síelni a gyermek, 
rájön, hogy a téli időszak is 
kiválóan alkalmas a sporto-
lásra.

– Az idény ősszel kezdő-
dik, és aki eljön kipróbálni az 
említett téli sportokat, nem 
kell hoznia felszerelést, mert 
tudunk kölcsönözni – mondta 
a síiskola vezetője.

A versenyek után Mohai 
Tibor síoktató, pedagógus, 
azaz Moha bácsi, a bohóc szó-
rakoztatta a nagyérdeműt.

Ê Fülep E.

béres Alexandra irányításával sokan mozogtak a sportkastélyban rendezett fitt napon
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