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virágZÓ KErülEt

A tAvAsZ bEkösZöNtévEl évről évre 
virágruhát öltenek a kerület közterei és 
az intézmények udvarai. a Városgazda 
zrt. dísznövény-termesztési programja 
keretében a cég Haladás utcai kertészeti 
telephelyén nevelt virágokkal gazdagítják 
a környezetünket. ebben az esztendőben 
tavasszal és nyáron a tervek szerint 90 ezer 
virágot és több száz fát ültetnek ki. 

JátsZÓtErEK

A lőriNci AlAcskA-lAkótElEPEN és 
az imrei tímea téren elkészült játszótér 
hivatalos átadásával fejeződött be az a hét 
helyszínt érintő XVIII. kerületi játszótér-fel-
újítási program, amelyre 30 millió forintot 
fordított az önkormányzat. Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén több mint 50 közterületi 
és közel 50 intézményi játszótér van a 
Városgazda zrt. kezelésében.

dEMJén tArolt

Négy év utáN áPrilis ElEJéN ismét a 
sportkastélyban lépett fel demjén ferenc, 
akinek a dalait kívülről ismeri valamennyi 
korosztály. a demjén név korosztályoktól 
függetlenül vonzza a közönséget már 
évtizedek óta. a most is óriási sikert hozó 
koncert előtt az énekest a dalairól, a kor-
szakairól és az utóbbi évtizedekben kapott 
elismeréseiről kérdeztük.

lUthEr-KáPolnA

üNNEPélyEs kErEtEk között, zárókő-elhe-
lyezéssel és istentisztelettel szentelték fel 
április 14-én a pestszentimrei evangélikus 
hívek új lelki hajlékát, a kastélydombi 
luther-kápolnát, amely egy esztendő alatt 
épült fel a nemes utca 62. alatt található 
épület kertjében. a helyi evangélikusok régi 
álma vált valóra azzal, hogy egy új otthont 
kaptak.

72 év ElisMErésE

ilku JáNos FotóMűvésZ március 15-e 
alkalmából Pro Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre díjat vehetett át. a fotómű-
vész születése óta Imrén él, és munkás-
sága jelentős részét is a kerületi értékek 
megőrzésére fordította. a kiváló alkotó 
ötvenedik önálló kiállítására készül, és ezt 
a több évtizedes teljesítményt ismerte el az 
önkormányzat a díjjal.
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választások

2018
Az április 8-i ország-
gyűlési választásokon 
ismét kétharmados 
többséget szerzett a 
parlamentben a Fidesz–
KdnP-pártszövetség. 
A kerületet az MsZP bu-
dapesti elnöke, Kunhal-
mi ágnes képviselheti.

ritkán tapasztalható érdek-
lődéstől kísérve zajlott az 
idei országgyűlési választás, 
a polgárok aktivitása csak 
2002-ben haladta meg né-
hány tizeddel a mostanit. 
a tét ezúttal nem csupán az 
volt, hogy melyik politikai erő 
kormányozhat a következő 
négy esztendőben. a 2015-
ben kiteljesedő népvándorlás 
élesen szembeállította a pár-
tokat. a 2018-as parlamenti 
választások fő kérdése az 
volt, hogy a választók helyes-
nek tartják-e, támogatják-e 
az orbán-kormány megkez-
dett politikáját, kívánják-e, 
hogy ez a munka folytatódjék 
a jövőben. ahogy a kampány 
idején elhangzott: magyaror-
szág nem kormányt, hanem 
jövőt választ. 
a XVIII. kerületben különösen 
izgalmas volt a választás va-
sárnapja, hiszen két korábbi 
rivális feszült egymásnak: 
kucsák lászló, aki 2010-től 
országgyűlési képviselőként 
és alpolgármesterként, majd 
2014-től parlamenti képvise-
lőként dolgozott a város-
részért, valamint kunhalmi 
ágnes, aki 2010-ben simon 
Gábor botrányos visszalé-
pését követően lépett fel, és 
ezúttal az mszP–Párbeszéd 
közös jelöltje volt. mellettük 
a jobbik képviselője, makai 
tibor szereplése befolyá-
solhatta a végeredményt. 
kunhalmi ágnes esélyeit 
jelentősen javította, hogy a 
kerületünk azon kevés körzet 
közé számított, ahol már 
a szavazás előtt hetekkel 
visszalépett a legesélyesebb 
ellenzéki jelölt javára az lmP 
és a momentum indulója. 
a helyi választási bizottság 
tájékoztatása szerint a rész-
vétel itt is rendkívül magas, 
75,9 százalékos volt.
a szoros küzdelmet mutatja, 
hogy a fidesz–kdnP és 
kucsák lászló is jóval több 
szavazatot kapott, mint 
2014-ben, ám a szinte teljes 
ellenzéki összefogásnak kö-
szönhetően kunhalmi ágnes 
nyerte el a mandátumot. 

Bővebben a 3. oldalon

boDZAy ZoltáN     

A néphagyományoknak megfelelően, illetve immár a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei szokásoknak is hódolva 
felállított májusfa körül délelőtt 10 órakor kezdődik a 
Bókay-kertben a kerületi majális.

HaGyományok  
feleleVenítése
A Fesztiválszínpadon a hagyományok felelevenítésében 
ezúttal is a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola táncosai 
segítenek. Ezen az ünnepen sem csak egy helyszínen kell 
helytállniuk, hiszen az Új Tündérkert Étterem ugyancsak 
hagyományos Gépmajális programján szintén rájuk vár a 
feladat, hogy szórakoztassák az oda látogató közönséget. 

– A Tébláb táncosai a műsoruk zárásaképpen a szo-
kásoknak megfelelően a közönséget is bevonják a tánc-
ba, így a májusfa környékén közös tánc alakul ki, ami 
mindig emeli a hangulatot – tudtuk meg Sonnewendné 
Lengyel Orsolyától. 

Gyerekeknek, felnőtteknek
A Bókay-kerti majálist szervező Városgazda Zrt. cso-
portvezetője azt is elmondta, hogy a délelőtti műsor jó 
részét a gyerekek számára állították össze, de utána a 
felnőttek is válogathatnak az előadók között.

– Idén a rock-majális címet adtuk a rendezvénynek, 
ezért igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy a 
délutáni és az esti fellépők stílusa is megfeleljen ennek a 
zenei irányzatnak. 

A délelőtt tehát a gyermekeké, akik többek között a 
Portéka Színpad előadásán szórakozhatnak. A társulat 
évek óta mindig másik műsorral jelentkezik a kerületi 
majálison, jellemzően szórakoztató és interaktív mó-
don. Ezúttal a Törökülésben című előadásukkal kötik 
majd le minden bizonnyal a kicsik figyelmét. 

InteraktíV kIsszínHáz
A Portéka Színpad alapkoncepciója, hogy a 3–12 éves 
korosztály egyetlen tagja se unatkozzon az előadások 
egyetlen percében sem. Ezért van az, hogy az „élőszín-
házi” részeket megszakítják egy-egy bábjátékkal. Sok 

zenével, játékkal fűszerezett előadásaik egyik legfonto-
sabb jellemzője, hogy a közönséget egy-egy dal, vers, 
dramatikus játék vagy éppen a problémamegoldásban 
való részvétel erejéig bevonják, a stílusukat ezért úgy is 
jellemezhetjük, hogy interaktív kisszínház.

A Törökülésben című zenés műsor két részből áll. Az 
első felében a Teríti a lány és az Ez a kapa című dalos 
játék keretében közösen játszik a gyerekekkel Fatima 
és Ibrahim. Ezt A kiskakas gyémánt félkrajcárja című 
mese vidám, humoros feldolgozása követi. 

rock a kertBen
Délután előbb a Városgazda utánpótlás Akadémia 
sportolói, majd a SensDance Tánciskola táncosai mutat-
ják be a tudásukat. A két bemutató között lép fel a Jump 
rock Band, amelynek a zenéje már átvezet a rock-ma-
jális stílusába.

A késő délután és az este a rockot kedvelő közönségé, 
ugyanis ekkor lép fel a rocktenors, a roy & ádám Trió, 
majd az est különleges záróakkordjaként a Lord.

Mint azt Sonnewendné Lengyel Orsolya elmondta, a 
Bókay-kerti majálison a nap folyamán összesen mintegy 
tizenötezer vendégre számítanak a szervezők. A gyere-
kek örömére természetesen ezúttal is lesz vidámpark, 
ugrálóvár, állatsimogató és pónilovaglás, valamint min-
denki kedvére kézműves vásár és kitelepülő vendéglátó 
standok. 

Ehhez a gazdag programhoz már csak a kellemes 
időjárás hiányzik…

Folytatás a 8. oldalon

� az IdeI majálIs az elkéPzelések szerInt a rock jeGyéBen telIk, HIszen a 
szerVező VárosGazda XVIII. kerÜlet nonProfIt zrt. az eseménynek a rock-
majálIs elneVezést adta. PestszentlőrInc-PestszentImre önkormányzata 

a kerÜlet majálIsát ezúttal Is a Bókay-kertBen tartja, aHol a szokásos néP-
tánc- és GyerekProGramok mellett délUtán és este olyan Ismert előadók 
léPnek fel, mInt a jUmP rock Band, a rocktenors, a roy & ádám trIó és a lord.

FolytAtÓdiK A MáJUsFAállítás hAgyoMányA A BÓKAy-KErtBEn

Rock
m a j á l i s
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2 Önkormányzat Tavaszi ruhát öltenek a parkok

Puskás AttilA   

Ebben az évben tavasszal és 
nyáron a tervek szerint 90 
ezer virágot és több száz fát 
ültetnek ki Pestszentlőrinc-
Pestszentimre különböző 
pontjaira a városüzemeltető 
cég munkatársai.  A színes vi-
rágok és a fiatal növények lát-
ványa valódi felüdülést hoz az 
elhúzódó tél után.

Gyorsan 
dolGoztak
Éppen a sokáig tartó hideg 
időjárás okozta azt, hogy a 
Városgazda Zrt. Közterületi 
Kertészeti Osztályának keve-
sebb ideje maradt a tavaszi fel-
készülésre. A hideget ugyanis 
rögtön nyárias meleg követte, 

ezért a zöldfelületek rend-
kívül gyorsan keltek életre. 
Gyorsan kellett gondoskod-
ni a közterületi fák virágzás 
előtti metszéséről, a különféle 
cserjék visszavágásáról, és az 
elkövetkező hetekben is sok 
munka vár még a kertészeti 
osztályra.

– A kerület egész területén 
megkezdtük a gyep szellőzte-
tését, folyamatosan kaszáljuk 
a füvet, illetve műtrágyázzuk 
és újravetjük a foltos zöldterü-
leteket  – sorolta a feladatokat 
Haigl Béla, a közterületi kerté-
szeti osztály vezetője. –Tavasz-
szal 20 ezer árvácskát ültetünk 
el a parkokban és az egyéb 
közterületeken, s a munkát a 
nyáron 70 ezer egynyári virág 
kiültetésével folytatjuk.

A Városgazda tervei közé 
tartozik, hogy még tavasszal 
kicserélik a Pestszentimrei 
Sportkastélynál lévő 13 kiszá-
radt, illetve megcsonkított fát. 
Amint azt Haigl Béla elmondta, 
jelentős mennyiségű fiatal fa ki-

ültetésével teszik még zöldebbé 
a kerületet.

– Összesen 379 fa telepítését 
tervezi a városüzemeltető cég. 
Ezenfelül az önkormányzat ál-
tal meghirdetett Ültess egy fát 
kerületünknek! pályázat kere-
tében ültetünk még fákat. Az 
évek óta sikeres akcióra idén 
is sokan jelentkeztek, s ennek 
köszönhetően további 266 fa 
telepítése várható.

ajándék 
facsemeték
A XVIII. kerület zöldterületei 
nemcsak önkormányzati forrás-
ból, hanem például felajánlások 
jóvoltából is szépülnek. Ilyen 
felajánlást tett Kucsák László, 
aki száz facsemetét adományo-
zott a kerületnek. A 42 virágos 
kőris, a 18 korai juhar és a 40 
kislevelű hársfa a Szemere Ist-
ván teret, az Alacskai úti la-
kótelepet, a Szemere-dombot, 
a Benjámin utcai buszforduló 
környezetét és a Szent Lőrinc-
lakótelepet teszi szebbé. 

– Ezeket a fákat szintén mi 
ültetjük el, illetve gondozzuk 
majd a későbbiekben – mondta 
Haigl Béla.

� a tavasz beköszöntével évről évre virág-
ruhát öltenek a kerület közterei és az 
intézmények udvarai. a Városgazda XVIII. 

kerület nonprofit zrt. dísznövény-termesztési 
programja keretében a cég Haladás utcai kerté-
szeti telephelyén nevelt virágokat ültetik  
ki a virágágyásokba.
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VIráGBA BOruL 
A KErÜLET
Eredményes a faültetési program

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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.zoltan@
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
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.). 

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyuttpart.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.

A tisZtAságrA is ügyEl A városgAZdA
a városüzemeltető cég a tavaszi növényültetési és -gon-
dozási feladatok – gallyazás, ifjítás, szükséges fakivágá-
sok – mellett folyamatosan gondoskodik a kerületben a 
köztisztaságról is. 
– munkatársaink rendszeresen gyűjtik a szemetet a 
parkokban és valamennyi közterületen. Ugyanakkor to-
vábbra is várjuk a lakossági jelzéseket, és amint eddig, 
úgy a jövőben is igyekszünk minél előbb megoldani a 
jelzett problémákat – mondta Haigl Béla.

Segítünk
Közérdekű

információk
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hirdEtés

� Valamennyi 
elemző végig 
a fidesz és a 

kdnP magabiztos 
fölényét mutatta ki a 
választási kampány 
idején, a kéthar-
mados győzelem 
azonban talán magát 
a pártszövetséget 
is meglepte. áp-
rilis 20-án átvet-
te a mandátumát 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre új 
országgyűlési kép-
viselője, az mszP 
budapesti elnöke, 
kunhalmi ágnes.

kErékgyártó györgy  

rég nem látott számban éltek a 
szavazati jogukkal a magyar vá-
lasztók. Ekkora szavazókedvet 
legutóbb 2002-ben tapasztalhat-
tunk. Akik figyelemmel kísérték 
a választási műsorokat, láthat-
ták, hogy a szavazóhelyiségekbe 
folyamatosan érkeztek a vokso-
lók, azokon a pontokon pedig, 
ahol az átszavazók húzhatták be 
az ikszet, egész álló nap kígyó-
zott sor, sőt még a hivatalos ur-
nazárást jelentő este hét után is. 
Az idei választás több órával az 
eredetileg kijelölt időpont után 
fejeződött be.

naGy Volt a tét
A választási kedvre magyaráza-
tot kereső elemzőknek minden 
bizonnyal igazuk volt: a tét ez-
úttal nem csupán az volt, hogy 
melyik politikai erő veheti át a 
kormányzást négy esztendőre. 
2010 óta kiderült, hogy az Eu-
rópai unión belül igen gyakran 
alakulnak ki érdekellentétek, és 

hogy vannak olyan eszközök, 
amelyekkel a vezető uniós erők 
presszió alá tudják helyezni a 
külön utat járó nemzeti kormá-
nyokat. A 2015-ben kiteljesedő 
népvándorlás pedig élesen szem-
beállította az unió egyes tagjait. 
Hazánk ez első olyan ország 
volt, amelyik felemelte a szavát a 
Brüsszelben kidolgozott kötele-
ző betelepítési kvóta ellen, s ma 
már számos követője van. Noha 
a magyar kormány európai par-
lamenti képviselői épp az uniós 
jogrendszer értelmében tiltakoz-
tak a harmadik országból érkező 
illegális bevándorlás elfogadása 
és a kvóta ellen, Brüsszelben ez 
nemtetszést váltott ki. A mos-
tani parlamenti választások fő 

kérdése az volt, a választók he-
lyesnek tartják-e, támogatják-e 
az Orbán-kormány megkezdett 
politikáját, kívánják-e, hogy ez 
a munka folytatódjék a jövő-
ben. Ahogy a kampány idején 
elhangzott: Magyarország nem 
kormányt, hanem jövőt választ. 
Az eredmény pedig nem szorul 
különösebb magyarázatra.

Itt Is sokan 
szaVaztak
A XVIII. kerületben különösen 
izgalmas volt a választás vasár-
napja, hiszen két korábbi rivális 
feszült egymásnak: Kucsák Lász-
ló, aki 2010-től országgyűlési 
képviselőként és alpolgármester-

ként, majd 2014-től parlamenti 
képviselőként dolgozott a vá-
rosrészért, valamint Kunhalmi 
Ágnes, aki 2010-ben Simon Gá-
bor botránya után került képbe, 
és ezúttal az MSZP–Párbeszéd 
közös jelöltje volt. Mellettük a 
Jobbik képviselője, Makai Tibor 
szereplése befolyásolhatta je-
lentősen a végeredményt. Kun-
halmi ágnes esélyeit jelentősen 
javította, hogy azon kevés körzet 
közé számított kerületünk, ahol 
már a szavazás előtt hetekkel 
visszalépett a legesélyesebb el-
lenzéki jelölt javára az LMP és 
a Momentum indulója. A helyi 
választási bizottság tájékoztatása 
szerint a részvétel itt is rendkí-
vül magas, 75,9 százalékos volt.

A szoros küzdelmet mutatja, 
hogy a Fidesz-KDNP és Kucsák 
László is jóval több szavazatot 
kapott, mint 2014-ben, ám a 
szinte teljes ellenzéki összefo-
gásnak köszönhetően Kunhalmi 
ágnes nyerte el a mandátumot. 

az ÜllőI út  
két oldala 
Kunhalmi ágnes egészen fiata-
lon került a politika világába: 
2003-ban érettségizett, és egy 
évvel később már részt vett a 
Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium Eurofalu-
programjában. A Gyurcsány-
kormány idején, 2006-ig a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda 

Társadalompolitikai Főosztályá-
nak titkárságvezetője volt. 

A szoros értelemben vett poli-
tizálása ezt követően kezdődött: 
2006-ban belépett az MSZP-be, 
és rögtön önkormányzati képvi-
selői mandátumot szerzett Bu-
dán, a II. kerületben. 2010-ben 
már az MSZP elnökségébe is be-
került, s közben külsős tagként 
megkezdte a munkáját a Fővárosi 
Közgyűlés Oktatási Bizottságá-
ban, ahol négy éven át dolgozott. 

Felsőbb iskoláit munka mel-
lett végezte el: 2004–2009 között 
a Szegedi Tudományegyetem 
kommunikációszakos hallgatója 
volt, s közben 2005–2011 között 
az ELTE-n politológiát tanult. 

2014 tavasza fontos állomás 
volt a karrierjében. Fél évvel 
előbb megválasztották az MSZP 
Országos Választási Bizottsá-
gának szóvivőjévé, és bár a Si-
mon-botrányt követően beugró-
ként a XVIII. kerületi győzelem 
akkor nem sikerült, az országos 
pártlista 13. helyéről parlamenti 
mandátumot szerzett. Ekkor lett 
az Országgyűlés oktatáspolitikai 
kérdésekért is felelős kulturális 
bizottságának alelnöke, a párton 
belül pedig budapesti elnök.

Pestszentlőrinc-Pestszenti-
mre új országgyűlési képviselője 
április 20-án a Városháza-díszte-
remben vehette át a mandátumát 
az ebből az alkalomból rendezett 
ünnepségen. 

– Lehet, hogy az Üllői út-
nak van jobb és bal oldala, de 
mindannyiunknak ott kell köz-
lekednünk – mondta a beszédé-
ben Kunhalmi ágnes, miután 
megköszönte a szavazók és az őt 
segítő politikai erők támogatását. 
– A mai napon már megvoltak az 
első fogadóórák, sokan sokfelől 
kerestek meg, és kérték a segít-
ségemet különböző ügyekben. 
Ígérem, hogy felelősséggel fogom 
képviselni az Országgyűlésben 
a kerületet.

Elsöprő FidEsz–KdNp-győzElEm
Beiktatták a kerület új országgyűlési képviselőjét

 

kunhalmi ágnes ünnepélyes keretek között április 20-án vette át mandátumát

SZERETEM, MERT TOYOTA C-HR. SZERETEM, MERT HIBRID.
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Elérhető a 
demensellátás
A demencia a gondolkodás, az érzel-
mek és a társas képességek hanyatlása, 
ami korlátozza az érintett társas életét 
és teljesítőképességét. Az életkor kito-
lódásával nagyobb a veszélye a szelle-
mi leépülésnek, amely nagy terhet ró a 
hozzátartozókra. Fontos az időbeni fel-
ismerés. 

Az állapot felismerésének elősegítésére, illetve a 
demenciával küzdő idősek családtagjainak a tájé-
koztatására szolgál az a négy alkalomból álló fó-
rum, amelynek első találkozóját április 17-én ren-
dezte meg a Somogyi László Szociális Szolgálat.

Az intézményben 2016 márciusában indult el 
a nappali demensellátás, amely segít azoknak a 
családoknak, amelyek vállalják az érintett hozzá-
tartozó otthoni gondozását.

– A fórum segítségével is szeretnénk elérni, 
hogy a kerületben élők értesüljenek erről a szol-
gáltatásról. Sokan hallottak már róla, de nem 
tudják pontosan, hogy mit is jelent, illetve hogy 
mivel kell szembenézniük, mi is az a demencia – 
mondta Bálint Ramóna intézményvezető.

Az első alkalommal magával a demencia fo-
galmával, a főbb tünetekkel, az első jelekkel is-
merkedhettek meg az érdeklődők. A nappali 
demensellátás vezetője, Szalóczi Angéla elmondta, 
hogy az időben felismert demencia esetén – enyhe 
és középsúlyos állapotban – tud segíteni a szociá-
lis szolgálat.

– A demencia nem betegség, hanem egy romló 
mentális állapot. Van, amikor az Alzheimer-kór 
okozza, de más oka is lehet, örökölhető is, és bár 
általában a 65 éven felülieket érinti, nem velejá-
rója az öregedésnek, és létezik fiatalkori demencia 
is – foglalta össze Szalóczi Angéla.

A következő, május 17-i fórumon dr. Horváth 
Mária neurológus, pszichiáter főorvos a gyógy-
szerezésről beszél. Június 5-én a mindennapokról, 
az otthoni demensápolásról lesz szó, a június 13-i 
zárónapon pedig az érdeklődők megismerhetik a 
Somogyi szolgálat (1181 Kondor Béla sétány 17.) 
demensrészlegét. 

A fórumokra jelentkezni Szalóczi Angélánál 
lehet a 06-20-405-6626-os telefonszámon hét-
köznapokon 8 és 15 óra között, vagy e-mailben a 
szaloczi.angela@somogyi18.hu címen. 

Ê Puskás A.

Segít a genetika 
A mozgásukban vagy értelmi fejlődé-
sükben különböző mértékben elma-
radott csecsemők, gyermekek gene-
tikai diagnózisát igyekszik megtalálni 
az a genetikusokból, neurológusokból, 
szemészekből és gyermekorvosokból 
álló országos munkacsoport, ame-
lyik idei első szakmai konferenciáját 
Pestszentimrén tartotta.

– A szindrómák sokfélék lehetnek, és önmagukban 
igen ritkák. Sokszor nagyon nehéz, viszont rend-
kívül fontos a pontos genetikai diagnózis megta-
lálása. Ennek alapján lehet véleményt mondani 
arról, hogy a beteg gyermek állapota a jövőben ho-
gyan fog alakulni: elmaradásai idővel mérséklőd-
nek, esetleg változatlanul fenn fognak állni, illetve 
bizonyos esetekben állapotrosszabbodás várható 
– mondta dr. Felkai Mária gyermekneurológus a 
Pestszentimrei Közösségi Házban április 6-án tar-
tott konferencia helyi szervezője.

A genetikai problémák számos betegséget 
okozhatnak az értelmi fogyatékosságtól a mozgás-
korlátozottságon át a teljes cselekvőképtelenségig. 
Ha egy családban már született olyan gyermek, 
akit efféle baj sújt, gyakran előfordul, hogy a szü-
lők félnek újabb gyermeket vállalni. A már ismert 
diagnózis birtokában a következő gyermeknél 
célzott genetikai vizsgálattal a terhesség korai sza-
kaszában meg lehet állapítani, hogy hordozza-e az 
adott eltérést, így a szülők negatív eredmény ese-
tén megnyugodhatnak, pozitív eredmény esetén 
pedig eldönthetik, hogy vállalnak-e egy hasonlóan 
károsodott gyereket. 

A konferencia résztvevőit Ughy Attila köszön-
tötte, kiemelve: megtiszteltetésnek tartja, hogy egy 
ilyen fontos orvosi témát felölelő szakmai fórum 
házigazdája lehet a XVIII. kerület. A polgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy a genetikai elváltozások 
születés előtti felfedezésével a szülők kezébe adha-
tó a végső döntés lehetősége, és ezt a lehetőséget a 
kezükbe is kell adni.

Ê P. A.

Szolgálatra 
készen
Katonás rendben vártak a sorukra a 
kerületi közintézmények által megpá-
lyázott cserjék április 19-én a Bókay-
kertben. 

– Tizenhét óvoda, hat bölcsőde és két szociális 
intézmény pályázott és nyert levendula-, fagyal-, 
gyöngyvessző-, lonc- és rózsalonccserjéket – tá-
jékoztatott Kirrné Feicht Ágnes kerületi főker-
tész.  – Természetes igény a kertek, udvarok dí-
szítése, ápolása, ami a gyermekekkel foglalkozó 
intézményeknél halmozottan érvényes. Az ön-
kormányzat további hasonló jellegű pályázato-
kat is kiírt, gondoljunk csak a Szebb, virágosabb 
kerületünkért, az Ültess egy fát kerületünknek! 
és a komposztláda-pályázatra. Korábban igen 
magasra tettük a lécet, folyamatosan a topon 
vagyunk a budapesti „zöld” ranglistán, és el-
nézve az intézmények, a kertes és egyéb lakóhá-
zak lelkiismeretes kertészeit, ott is maradunk. A 
cserjék kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy 
könnyen ápolhatók, gondozhatók legyenek. 

A néhány órás átmeneti időszakot követően 
a katonás rendet az Oszolj! vezényszó követte, 
és a cserjék mindenki örömére a szolgálati he-
lyük felé vették az irányt.

Ê g. A.

Folytatódnak 
a rákötések
A Budapest Komplex integrált szenny-
vízelvezetése (BKisZ) projekt keretében 
a beruházás részeként elkészülő házi 
bekötővezetékeken keresztül lehet csat-
lakoztatni a csatornaépítéssel érintett 
ingatlanokat az utcai gerinchálózathoz. 

A BKISZ beruházás keretében – az európai uni-
ós támogatás szigorú szabályai miatt – kizáró-
lag azon ingatlanoknál épül meg a csatlakozást 
lehetővé tévő házi bekötővezeték, amelyek ve-
zetékes ivóvízellátással (érvényes szolgáltatási 
szerződéssel) rendelkeznek. 

A csatornaépítést megelőzően a kivitelező 
munkatársai felkeresik az ingatlantulajdono-
sokat, hogy egyeztessenek a házi bekötőcsa-
torna helyéről. Az egyeztetés célja az, hogy a 
bekötőcsatorna a tulajdonos számára megfelelő 
nyomvonalon épüljön meg. A kiépítéshez kap-
csolódó nyilatkozatot mindenképp alá kell írni, 
ha a tulajdonos szeretné rákötni az ingatlanát a 
korszerű szennyvíz-elvezető rendszerre, hiszen 
csak ebben az esetben épül ki a beruházás kere-
tében a rákötést biztosító házi bekötőcsatorna a 
telken belül. 

Ha a kivitelező nem találja otthon a tulaj-
donost, akkor egy szórólapon meghagyja az 
elérhetőségét, és egy második alkalommal újra 
felkeresi őt az egyeztetés végett. 

A házi csatornarákötés a telekhatáron belü-
li hálózat megtervezésével kezdődik, aminek a 
költsége a tulajdonost terheli. Ezt követi az en-
gedélyezés, majd a megépítés, szintén a tulajdo-
nos költségén. Fontos, hogy megfelelő referenci-
ával rendelkező vállalkozó végezze a kivitelezést 
– a szakszerűtlen építés miatti utólagos javítás a 
legdrágább.

Arról, hogy egy-egy szakaszon pontosan 
mikor kezdődik el a rákötés, részletes infor-
máció található a projekt honlapján: www.
bpcsatornazas.hu/hu/bp/utemezes/hol_lehet_
mar_rakotni_a_csatornara.

Fontos tUdni
A kivitelező strabag építőipari 
Zrt. és Penta Kft. szakemberei 
nem kérnek pénzt a beruházással 
kapcsolatos egyeztetésért, ezért 
semmi esetre se fizessenek, ha 
valaki önmagát kivitelező vállal-
kozónak kiadva a beruházásra 
hivatkozva előleget kér!

 

Ebédbefizetés
Kedves szülőK!

Az iskolai étkezésre vonatkozóan a június 
havi befizetési időpontokat a következő helyen 
érhetik el:
– az iskolai honlapokon, illetve
– a www.gesz18.hu honlapon.
Az intézményekben és a GESZ pénztárában 
készpénzzel, regisztrált és átutalásos számlát 
igénylő szülők banki átutalással vagy online 
rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki 
számlájukat.
elérhetőség: 296-1488
e-mail: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu

Az átjárót hivatalosan április 16-án adta át Ughy 
Attila polgármester és Vörösmarty Éva, aki évek 
óta figyelemmel kíséri az iskola munkáját, és anya-
gi támogatást nyújt az intézmény Vidámság Háza 
Alapítványának is.

A névadó leszármazottjaként Vörösmarty Éva 
rendszeresen látogatja az iskolát, így tapasztalta, 
hogy az alsó tagozatos tanulók mennyire ki van-
nak téve az esős időjárásnak, amikor testnevelés-
órára, nyelvórára vagy éppen ebédelni  mennek át 
a kisépületből a főépületbe. Ezért úgy határozott, 
hogy vállalja a két épület összekötésének költségét, 
és megépítteti a két oldalon nyitott, fedett átjárót.

A tervezésben, a szükséges engedélyek beszer-
zésében az önkormányzat segített, amely hozzájá-
rult a kivitelezés költségeihez is.

– A Vörösmarty iskola egy nagyon jó szelle-
miségű közösség, és ha egy kerületi programon 
színvonalas előadásra van szükség, legyen szó 
énekről vagy szavalatról, biztosan számíthatunk 
rájuk. Ezért is egyértelmű, hogy ha nekik van 
szükségük segítségre, akkor az önkormányzat 
sem mondhat nemet, és a lehetőségekhez mér-
ten segít. Az pedig külön öröm, hogy Vörös-
marty Éva személyében olyan patrónusa van az 
iskolának, aki nemcsak a jelenlétével, hanem 
akár anyagilag is hajlandó a közösség javát szol-
gálni – mondta ughy Attila az átadón, amelyen 
Galgóczy Zoltán alpolgármester és Bak Ferenc, 
a Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatója is 
részt vett.

Ê Puskás Attila

A vízből való mentést szimuláló horogdobás 
évről évre visszatérő feladat, és egyáltalán nem 
olyan könnyű, mint amilyennek első ránézésre 
látszik. A célpontként kihelyezett autógumiba 
kell beledobni a vashorgot, és ha rövidre sikerül 
a dobás, vagy lepattan a gumiról a horog, akkor 
sikertelen a „mentés”.

Különösen ügyesek voltak a gyerekek a 
tűzoltóság állomásán, ahol előbb szabályosan 
kellett feltekerni a tömlőt, majd a gurigát meg-
felelő lendülettel elindítva kigördíteni. A nehéz 
feladatra szinte mindenki dicséretet kapott az 
állomásvezető tűzoltótól.

Az április 10-i versenyen ezen kívül többek 
között az elsősegély- meg a gyalogos és kerékpá-
ros közlekedési ismereteikről is számot adtak. A 
különböző állomásokon figyelve a teljesítménye-
ket kiderült, hogy a feladatokra már-már profi 
szinten készültek a résztvevők, és könnyen lehet, 

hogy egy-két fiatal pályaválasztását is befolyá-
solja ez a vetélkedő. Az pedig szinte biztosra ve-
hető, hogy a részt vevő gyerekek éles helyzetek-
ben is megállnák a helyüket, és segítenének.

A versenyt megnyitó Lévai István Zoltán 
alpolgármester örömét fejezte ki, hogy idén is 
sok csapat nevezett, ami azt jelenti, hogy a gye-
rekek fontosnak tartják, hogy megfelelő isme-
reteket szerezzenek a katasztrófavédelem terén, 
még akkor is, ha azokat remélhetően nem kell a 
valóságban is hasznosítaniuk. 

A középiskolás korcsoportban egyedüli in-
dulóként vett részt a Vörösmarty gimnázium 
csapata. Az általános iskolások versenyét a 
Vajk-sziget iskola csapata nyerte – majd később 
a fővárosi viadalon is diadalmaskodott – a Kondor 
előtt, a harmadik helyen pedig a  Darus iskola 
végzett.

Ê-puskás-

Tovább szépült a Vörösmarty 
Az iskola főépülete és az úgynevezett kisépület közötti fedett átjáróval gazdagodott a 
vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi általános iskola és gimnázium. 

Éles helyzetben is segítenének
idén is összemérték katasztrófavédelmi ismereteiket a kerületi általános iskolák csa-
patai a Bókay-kertben. A négyfős csapatok 11 állomáson adtak számot a tudásukról. 
A résztvevőknek különféle ügyességi és elméleti feladatokat kellett megoldaniuk.
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�a lőrinci alacska-
lakótelepen és az 
imrei tímea téren 

elkészült játszótér hivata-
los átadásával fejeződött 
be az a hét helyszínt 
érintő XVIII. kerületi ját-
szótér-felújítási program, 
amelyre 30 millió forintot 
fordított az önkormány-
zat.

Puskás AttilA    

Az Alacskai úti lakótelep központjá-
ban lévő játszótéren új pingpongasz-
tal és új padok állnak, a homokozót 
szükség esetén napvitorla árnyékolja, 
és új ivókút is szolgálja a látogatók 
jó közérzetét. ugyanitt a bekerített 
focipálya zajvédő falát is felújította a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. 

A kertvárosi környezetben lévő 
Tímea tér játszóterének különleges-
ségét az adja, hogy az útkeresztező-
dés négy cikkelyre osztja, amelyből 
maga a játszóhely három cikkelyt 
foglal el. Az egyik részen a maximá-
lis védelmet nyújtó gumiborításnak 
köszönhetően biztonságban csúsz-
dázhatnak, mászhatnak a gyerekek 
az impozáns mászóvárban. Az ezzel 
szemben lévő részen a napvitorlával 
védhető homokozó, néhány hintajá-
ték, illetve egy mérleghinta található. 
A legérdekesebb talán a szabadtéri 
fitneszeszközöket tartalmazó rész. 

– Elmondható, hogy a Tímea tér az 
egész családnak aktív kikapcsolódást 
nyújt. A kisgyerekektől a felnőttekig 
szinte minden korosztály megtalál-
ja a számára megfelelő tornaeszközt 
– mondta Kucsák László, aki ország-
gyűlési képviselőként a lakossági ké-
rések alapján kereste meg a felújítások 

ötletével az önkormányzatot, amely-
nél nyitott fülekre találtak a kérések, 
és létrejöhetett a felújítási projekt. 

A tavaszi projekt keretében sor-
rendben a Vándor Sándor utcában, a 
Hargita téren, a Halomi úti laktanya 

mellett, a Pöstyén téren, a Gyékény 
téren, majd az Alacskán és a Tímea 
téren adtak át felújított játszóteret. Új-

donság, hogy valamennyi játszóhely 
bejáratához házirendet és közösségi 
hirdetőtáblát helyeztek ki. 

– Az önkormányzatnak kiemelten 
fontos, hogy a gyermekek biztonságos 
és komfortos helyeken játszhassanak, 
tölthessék a szabadidejüket. Mivel a 
játszóterekre a gyerekek a szüleikkel 
járnak, ezek a felújítások az ő ké-
nyelmüket is szolgálják – tette hozzá 
Kucsák László. 

modErN játéKoK
és FitNEszparK
Minden korosztályt kiszolgál a Tímea téri játszótér

 

bauer Ferenc önkormányzati képviselő örömmel nyugtázta a felújításokat banyár lászlónak, a városgazda Zrt. vezérigazgatójának

A meghívott vendégeket – egye-
sületek, iskolák, egyházak és 
az önkormányzat képviselőit – 
Minyóczki Árpád rendőr alezre-
des üdvözölte. A kapitányság ve-
zetője reményét fejezte ki, hogy 
egy elismert szakember előadása 
segíthet a jövőbeli konfliktusok 
kezelésében. 

Egy előadás sikere nagyban 
függ az előadó személyiségé-
től. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem tanára, Molnár Hedvig 
önironikusan, érthetően és élve-
zetesen beszélt egy olyan nem 
egyszerű témáról, mint amilyen 
a konfliktuskezelés mediátori 
segítséggel. A többórás előadás 
ismertetéséhez egy telefonkönyv 
vastagságú újságra lenne szük-
ség, így erősen szerkesztett for-
mát kellett választanunk.

– Mindenekelőtt meghatáro-
zásért kiált a konfliktus kifeje-
zés. Mit is mond a közgazdász 

Kenneth Boulding? Azt, hogy a 
konfliktus az emberek vagy em-
berek csoportjai közötti versengés 
egy formája – kezdte az előadá-
sát Molnár Hedvig. – Akkor lép 
életbe, ha két vagy több személy 
verseng olyan célokért vagy kor-
látozott javakért, amelyek tényle-
gesen vagy észlelésük szerint nem 
érhetők el mindnyájuk számára. 
A résztvevők megtudhatták, hogy 
egy konfliktus lehet nyílt, zárt 
vagy latens. Lehet destruktív, azaz 
érzelmileg telített helyzet, mely 
védekező, blokkoló magatartást 
eredményez, de lehet konstruktív 
is, azaz enyhítheti a feszültséget, 
érdemi problémamegoldást téve 
lehetővé. A konfliktusok gyakori 
színterei a család, a környezet, a 
munkaügy, az oktatás, a szociális 
élet, a gazdaság.

– A konfliktus-megoldási, 
viselkedési formák nagyon vál-
tozatosak. Van a visszahúzódó 

(teknős), az erőszakos (cápa), az 
elsimító (plüssmaci), a komp-
romisszumkereső (róka) és az 
együttműködő (bagoly) – ismer-
tette az előadó. – Elérkeztünk a 
konfliktuskezelést segítő mediátor 
szerepéhez, de először nézzük, 
mit is jelent a mediáció kifejezés: 
középen állni, egyeztetni, közben-
járni, közvetíteni és békéltetni. A 
mediátor közreműködésének és a 
mediációnak vannak ismert elő-
nyei: a felek kölcsönös előnyök 
elérésére törekszenek (győztes-
győztes helyzet), a döntés közös 
akarat útján jön létre, a konfliktu-
sok más megvilágításba kerülnek, 
ezáltal az emberi kapcsolatok 
javulnak, időtakarékos, olcsóbb 
eljárás, mint a pereskedés, a bíró-
ságok tehermentesülnek, és a fe-
leknek nincs vesztenivalójuk. 

Az előadás filmvetítéssel zá-
rult. Egy fiatalember történetén 
keresztül egy olyan esetet láthat-
tak a nézők, amikor egy agresszi-
vitással párosuló konfliktushely-
zetet közösen oldott meg tanár, 
szülő, diáktárs és mediátor.

A MEdiáCiÓ
A mediáció egy speci-
ális konfliktuskezelési 
módszer, amelynek 
fontos eleme a fe-
lek között megakadt 
kommunikáció újrain-
dítása egy pártatlan 
szakember, a mediátor 
közreműködésével. 
Magyarországon 2003 
óta törvény biztosít 
lehetőséget ennek a 
módszernek a hivatalos 
alkalmazására. A cél 
a konfliktusok peren 
kívüli békés rendezése, 
amely a bíróságokat is 
tehermentesítheti.

Ê gönczöl András

KONFLIKTuSKEZELÉS 
MEDIáTOrrAL
Szakszerű javaslatok a nagyobb problémák megelőzésére

Tudnivalók a fák 
gallyazásáról
Elektromos vezeték veszélyeztetése miatti gallyazásnak nevezzük a szabad-
vezeték-hálózatok mentén lévő fák és bokrok ágainak, gallyainak eltávolí-
tását, amely a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében elkerülhetetlen 
feladat. Azért van rá szükség, mert a vezetéket megközelítő hajtások balese-
tet (áramütést), illetve hosszabb-rövidebb szolgáltatáskiesést okozhatnak. 
A gallyazás a térfigyelőkamerák hatásos működtetése érdekében is fontos.  Különleges menüt szolgáltak fel a Xviii. kerületi rendőrkapi-

tányság ebédlőjében április 4-én. A tálalás hibátlan volt, ám 
magyaros étel helyett magyarosnak is tekinthető probléma 
került az asztalra: a konfliktuskezelés. 

sZAKértŐ KEZEKBEn  
A JátsZÓtErEK
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
több mint 50 közterületi és 
közel 50 intézményi játszótér 
van a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. kezelésében. ez 
több mint 1000 játszóeszközt 
jelent. a játszótereket folyamato-
san ellenőrzik a cég munkatár-
sai, és ahol szükséges, javítják 
az időjárás miatt vagy a haszná-
lat során keletkezett hibákat.

A biztonsági övezet környezetében lévő 
fák, bokrok ágait a fa tulajdonosa (az in-
gatlan tulajdonosa, kezelője) köteles rend-
szeresen eltávolítani, ha azok elérik a sza-
badvezeték biztonsági övezetének határát. 
A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a 
föld feletti vezeték biztonsági övezetében 
tilos olyan növényzet telepítése, illetve 
megtűrése, amelynek magassága kifejlett 
állapotában meghaladja a 4 métert (for-
rás: www.elmu.hu).

Azon fák fenntartási, gallyazási mun-
kálatait, amelyek egy adott ingatlan te-
lekhatárán belül helyezkednek el, az in-
gatlan tulajdonosának, kezelőjének kell 
elvégeznie. Amennyiben szükségét érzik 
megbeszélésnek (feszültségmentesítés, fel-
ügyelet kérése stb.), az Elmű szakemberei 
készséggel állnak rendelkezésre.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az 
ingatlan tulajdonosa nem teljesíti a galy-
lyazási kötelességét, az elosztói engedé-
lyesnek (elosztónak) a közcélú hálózat 
működtetésének törvényben (2007. évi 
LXXXVI. törvény) előírt kötelezettsége 
alapján a veszélyt saját költségén el kell 
hárítania, s a munkálatok végzését az 
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles 
elviselni. A gallyazást az elosztói engedé-
lyes rendszerint vállalkozóra bízza. Ker-
tészettel, parképítéssel foglalkozó cégek 
kapnak megbízást, amelyek rendelkeznek 
kellő gyakorlattal, szaktudással (kertésze-
ti, botanikai ismeretekkel) és a szükséges 
felszereltséggel. 

Az ingatlanok előtti közterületen álló 
fákat az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok, közterületek zöldfelület-fenn-
tartását végző Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. gondozza.

Amennyiben a lakókörnyezetükben 
közterületen álló, elektromos vezetéket 
veszélyeztető lombkoronájú fát észlelnek, 
az alábbi helyeken tehetnek bejelentést:

– a Városgazda Zrt. ügyfélszolgálatán 
(1181 Baross u. 7.), illetve a 06-30-549-
6922 és a 297-0799 telefonszámon;

– a Polgármesteri Hivatal Üllői út 

400. alatti ügyfélszolgálatán – telefon: 
296-1300/ügyfélszolgálat (8. gomb) –, va-
lamint a Műszaki, Építéshatósági és Kör-
nyezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi 
Csoportjánál.

Felelős gondolkodással – és gondosko-
dással – lehetséges a fatelepítés, de olyan 
kis növésű fafajtát kell választani, amely-
nek a maximális magassága nem haladja 
meg a 4 métert. 

AJáNLOTT ALACSONy KOrONAMA-
GASSáGÚ DÍSZFAFAJTáK (FOrráS: 

www.ELMu.Hu):

Acer campestre „Nana” 
– gömbkoronájú mezei juhar 

Acer platanoides 
„Globosum” 
– gömbjuhar 

Catalpa bignoides „Nana” 
– ernyőskoronájú szivarfa 

Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet” – 
pirosvirágú galagonya 

Fraxinus excelsior „Nana” 
– gömbkőris 

Fraxinus ornus „Mecsek” 
– mecseki virágos kőris 

Malus x adstringens „Hopa” 
– díszalma 

Malus baccata „Street Parade” 
– bogyós díszalma 

Malus x purpurea „Eleyi” 
– pirosvirágú díszalma 

Morus alba „Nana” 
– törpe eperfa 

Prunus cerasus
„umbraculifera” 

– gömbmeggy 
Prunus fructicosa „Globosa” 

– gömb-csepleszmeggy 
Sorbus aria – lisztes berkenye 

Sorbus borbásii – Borbás-berkenye
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�az öt évvel ez-
előtt megalakult 
kormányhivatalok 

céljairól, az intézmények 
feladatairól, az ügy-
intézés átalakulásáról 
beszélgettünk nemrég 
Hodruszky csabával, a 
XVIII. kerületi kormányhi-
vatal vezetőjével. ezút-
tal áttekintünk néhány 
konkrét feladatkört, 
amellyel bátran fordulha-
tunk a hivatalhoz. 

városkéP    

A 2013-ban létrehozott kerületi (járá-
si) hivatalokban egyre több ügyet lehet 
intézni, s mindezt egyre gyorsabban 
tehetjük, és a tapasztalatok alapján 
az ügyfelek is egyre elégedettebbek. 
Ahogy Hodruszky Csaba kerületi hiva-
talvezető fogalmazott: „A kollégái nem 
csupán megértették, hanem azonosulni 
is tudtak azzal a vezérelvvel, miszerint 
a hivatal asztalai az ügyintézőket ne el-
válasszák az ügyfelektől, hanem össze-
kössék őket velük.”

Gyám- és IGazsáGÜGyI 
osztály
Már 2013. január 1-vel, az induláskor új 
hatáskört kapott a gyámhivatal, mely 
a jegyzői gyámhatóságtól került át. A 
feladatok között természetesen kiemel-
kedő többségben voltak a gyámsági, a 
családi jogállás rendezésével összefüg-
gő és a gondnoksági ügyek, valamint, a 
nevelésbe vételek.

– Az elmúlt öt évben folyamatosan 
bővült a hatáskörünk – tájékoztatott 
Hodruszky Csaba. – A megelőző párt-
fogás elrendelése is hatáskörünkbe 
került. Az új polgári törvénykönyv ha-
tályba lépésével egyidejűleg az előzetes 
jognyilatkozatok megtétele és a támo-
gatói döntéshozatal elrendelése került 
új feladatként szervezetünkhöz, továb-
bá a rokontartással összefüggő kerese-
tek megindítása. 

Az elmúlt év eleje óta a jogi se-
gítségnyújtással és áldozatsegítéssel 
összefüggő feladatokkal is a hivatal 
foglalkozik, jelenleg több mint 100 fel-
adatkörben jár el a hatóság.

– Amíg 2013-ban 2400 ügyet intéz-
tünk, addig a 2017. évben ez a szám 
elérte a 3700-at. Évről évre egyre több 

olyan ügyünk van, amelyet valamilyen 
jelzőrendszer vagy maguk az állampol-
gárok kezdeményeznek. A jogi segítség-
nyújtás célja, hogy a vagyoni helyzetétől 
függetlenül, mindenki élni tudjon a jo-
gai érvényesítésével. Akik nehéz anyagi 
helyzetük okán nem tudnak ügyvédet 
fogadni, azok sem maradnak jogi se-
gítség nélkül. A bűncselekmények és 
szabálysértések áldozatainak pedig az 
azonnali pénzügyi támogatás mellett 

mentális segítséget is igyekszünk biz-
tosítani, hogy az elszenvedett traumák 
feldolgozhatóbbak legyenek. 

Időskorúak ellátása 
A hatósági osztály – főként az első fo-
kon az új járási hivatalokhoz rendelt 
szabálysértésekkel, az önkormányzat-
tól átkerült egyes szociális ellátásokkal, 
valamint köznevelési feladatokkal fog-
lalkozott, amelynek a feladatköre a kö-

vetkező években folyamatosan bővült.
Kezdetben csak öt ügykörrel fog-

lalkozott,. a közgyógyellátás mellett 
hozzájuk tartozott az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság igazo-
lása, az időskorúak ellátása, az ápolási 
díjak megállapítása és a hadigondozotti 
ellátás.

a.) A kiemelt ápolási díjat 2014. ja-
nuár 1-én vezették be a szociális ellátá-
sok körében. 

b.) Az aktív korúak ellátása pedig 
a következő év március 1-ével került a 
kormányhivatalok feladatai közé. 

c.) Az egykori hadigondozottak el-
látásának rendszerét 2015. júliusában 
vezette be a jogalkotó.

– Nagyon érzékeny terület, több 
évtizedes családon belül is titkolt tör-
ténetek kerültek felszínre, sok feldolgo-
zatlan tragédiát és sérelmet megélt em-
berek ügyében kellett és kell eljárnunk.

A Helyi Védelmi Bizottság vezetésé-
vel járó feladatok előkészítésére jött lét-
re a működést támogató osztály.2016-
ban a levegőtisztaság-védelmi, majd 
2017-ben a fogyasztóvédelmi és a nem-
zeti energetikai feladatokkal bővült az 
osztály tevékenysége. 

már keresIk 
az álláskeresőt
A foglalkoztatási osztály a hivatal 
többi osztályához képest speciális, 
mert a XIX. kerület is ide tartozik.

 Öt évvel ezelőtt a két kerületben 
még mintegy 10 000 nyilvántartott 
álláskeresőt regisztráltunk, de ez a 
szám a kormány gazdaság- és foglal-
koztatáspolitikai intézkedéseinek kö-
szönhetően a tavalyi évre kevesebb, 
mint a felére, 4800 főre csökkent.. A 
munkaerő-piaci helyzet folyamatos 
javulása, a betölthető munkahelyek 
számának ugrásszerű növekedése 
miatt feladatainkban már nem az ál-
láskeresési ellátások folyósítása, ha-
nem a minőségi közvetítés és ehhez 
köthető szolgáltatások, támogatások 
kiajánlása a döntő feladat. 

A közfoglalkoztatás keretében 
2013-ban mintegy 700 fő talált meg-
élhetési forrást. Az elsődleges mun-
kaerőpiac megerősödése miatt az 
elmúlt évben ez a szám felére csök-
kent. 

– Mind több ügyfelünknek tudunk 
már a közfoglalkoztatási időszak alatt 
is munkát ajánlani. Osztályunk keze-
li az országos és európai uniós forrás-
ból finanszírozható munkaerőpiaci 
támogatásokat, amely bérjellegű 
támogatásokkal, képzési támogatás-
sal, vállalkozói támogatással segíti 
az álláskeresőket. Az elmúlt évek-
ben hagyománnyá vált, hogy évente 
két alkalommal tartunk állásbörzét, 
ahol több száz állásajánlatot talál-
nak az érdeklődők. Ma már a mun-
kaadók számára is egyre fontosabb, 
hogy ezeken a fórumokon megfelelő 
munkaerőt találhatnak a betöltetlen 
álláshelyeikre. 

A HIVATAL, AMELy ÖSSZEKÖT
Öt év, ami felpörgette a magyar közigazgatást 
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Az április 3-án megjelent határoza-
tok folytatása

határozatoK
p 22. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással jóvá-
hagyta
– a 1181 Reviczky Gyula u. 52–56. 
alatti Pestszentlőrinci Zenevár Óvo-
da módosító okiratát a 2. sz. mellék-
let szerint;  
– a Zenevár Óvoda egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát a 3. 
sz. melléklet szerint;  
– a 1186 Tövishát u. 6. alatti Pestszent-
lőrinci Napraforgó Óvoda módosító 
okiratát a 4. sz. melléklet szerint;  
– a Napraforgó Óvoda egységes szer-
kezetű módosított alapító okiratát az 
5. sz. melléklet szerint;  
– a 1188 Eke u. 16. alatti Pestszentimrei 
Napsugár Óvoda módosító okiratát a 
6. sz. melléklet szerint;  
– a Napsugár Óvoda egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát a 7. 
sz. melléklet szerint;  
– a 1182 Dráva u. 34/B sz. alatti 
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda 
módosító okiratát a 8. sz. melléklet 
szerint;  

– a Lurkó-liget Óvoda egységes szer-
kezetű módosított alapító okiratát a 
9. sz. melléklet szerint;  
– a 1181 Kondor Béla sétány 14. alat-
ti Pestszentlőrinci Robogó Óvoda 
módosító okiratát a 10. sz. melléklet 
szerint;  
– a Robogó Óvoda egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát a 11. 
sz. melléklet szerint;  
– a Budapest Főváros XVIII. kerület 
Gazdasági Ellátó Szolgálat módosító 
okiratát a 12. sz. melléklet szerint;  
– a XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó 
Szolgálat egységes szerkezetű módo-
sított alapító okiratát a 13. sz. mellék-
let szerint. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
p 23. Az Előterjesztés a 2018. februá-
ri ülésére c. pontot a képviselő-testü-
let nem vette napirendre. 
p 24. A testület zárt ülésen tett 
ajánlást a posztumusz „Pro-Urbe 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra. 
p 25. A képviselők zárt ülésen vá-
lasztották meg a Budapest 15. sz. 
országgyűlési egyéni választókerület 
országgyűlési egyéni választókerületi 
választási bizottsága tagjait és pót-
tagjait. 
p 26. A testület zárt ülésen válasz-

totta meg a Budapest 15. sz. ország-
gyűlési egyéni választókerület szava-
zatszámláló bizottságának tagjait és 
póttagjait. 
p 27. A képviselő-testület zárt ülé-
sen döntött a Pestszentlőrinci Vándor 
Óvoda vezetőjének nyugdíjazás miat-
ti felmentéséről. 
p 28. A képviselők zárt ülésen bírál-
ták el a fellebbezéssel megtámadott I. 
fokú szociális segély határozatokat.
p 29. A Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia 
2014–2020 időarányos végrehajtásá-
ról szóló beszámoló című napirendi 
pontot az előterjesztő visszavonta. 

sürgősségi
határozatoK
p s1. A testület a Péterhalmi-erdő 
százszázalékos állami tulajdonból 
önkormányzati tulajdonba kérése és 
vétele című pontot nem vette napi-
rendre. 
p s2. A képviselő-testület alapí-
tói jogkörében eljárva 12 igen sza-
vazattal és 7 tartózkodással úgy 
döntött, hogy elfogadja a Sport és 
Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” 

2016. október 1. és 2017. szeptember 
30. közötti üzleti évről szóló beszá-
molóját, amelyben a 2017. szeptem-
ber 30-i fordulónapra elkészített 
mérlegben az eszközök és a forrá-
sok egyező végösszege 222 E Ft, az 
adózott eredmény –3.847 E, azaz 
3.847 E Ft.
A képviselő-testület felkérte a társa-
ság végelszámolóját a beszámoló le-
tétbe helyezéséhez és közzétételéhez 
szükséges intézkedésekre.  
p s3. A testület zárt ülésen hozott 
határozatot a Sport és Ifjúsági Szál-
ló Nonprofit Kft. „v.a.” (alperes) és 
Iváncsics Judit (felperes) közötti 
egyezségi megállapodás megkötésé-
ről. 

interpellációK
p 30. A képviselő-testület a napiren-
di pontban nem hozott határozatot.

KérdéseK
p 31. A testület A Városinfó 18 
Nonprofit Kft. működésének, mű-
ködtetésének jogszerűsége (Makai 
Tibor kérdése dr. Molnár Ildikó 
címzetes főjegyzőhöz) napirendi 
pontban nem hozott határozatot. 

A KÉPVISELő-TESTÜLET FEBruár 15-I ÜLÉSÉN
SZÜLETETT HATárOZATOK

A kormányhivatal vezetője, Hodruszky csaba gyakorta személyesen segít az ügyintézésben

a nemzeti 
választási 

Bizottság 604/2018. 
számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a K. Á. magánszemély 
által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 4 
nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta.
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 15. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bi-
zottság 57/2018. (III. 23.) számú határozatát a Városkép 
XXVII. évfolyamának 1. száma, 3. száma, 4. száma és 
a 2018. február 1-jén terjesztett 2018/1. különszáma ese-
tében a jelen határozatban foglalt indokolással helyben-
hagyja.
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 15. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bi-
zottság 57/2018. (III. 23.) számú határozatát a Városkép 
XXVII. évfolyamának 2018/2. különszáma tekintetében 
megváltoztatja, és a kifogásnak helyt ad. A bizott-
ság megállapítja, hogy a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. a hivatkozott lapszámban megsértette a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöl-
tek és jelölő szervezetek közötti eljárási alapelvet azzal, 
hogy Kucsák Lászlót, a Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös egyéni 
választókerületi jelöltjét népszerűsítette. 
A Nemzeti Választási Bizottság a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. médiatartalom-szolgáltatót el-
tiltja a további jogsértéstől, egyben kötelezi, hogy jelen 
határozat rendelkező részét a határozat kézhezvételétől 
számított legközelebbi számban a jogsértő közléshez 
hasonló módon tegye közzé. 
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� Idén a húsvéti ün-
nepeket követően 
tartotta meg áprilisi 

tréfának szánt szoká-
sos kiállítását az 5kor 
képzőművész csoport. 
az április 3-i megnyitón 
sokan voltak kíváncsiak 
a szamárságok című 
kiállítás alkotásaira a 
kondor Béla közösségi 
Házban. 

boDZAy ZoltáN    

Kilencedik alkalommal rendezték meg 
április elseje alkalmából a Kondor Béla 
Közösségi Házban a Szamárfül kiállí-
tást, amelyet ezúttal április 3-án nyi-
tottak meg a szervezők, mert április 
egyébként bolondos első napja húsvét 
ünnepére esett. A kurátorok – Árvay 
Zolta és Huller Ágoston képzőművészek 
– mintegy harminc művésztársukat 
hívták meg, hogy a kissé bolondos, sza-
márságokat és egyéb tréfás állatságokat 
felvonultató témában alkotásaikkal 
hozzájáruljanak a tárlat sikeréhez.

állatok és emBerek
A közösségi ház előterében elhelyezett 
művek láttán elmondható: ezt a célt a 
legteljesebb mértékben elérték, hiszen 
a megnyitó közönsége kíváncsisággal 
és a megoldások megfejtéseire éhesen, 
a gondolat, egyben a humor befogadá-
sára nyitottan szemlélte a felfüggesztett 
képeket, a kiállított kisplasztikákat 
vagy a néhány esetben csak a falhoz tá-
masztott installációkat.

A kiállításmegnyitón köszöntőt 
mondó Kucsák László a tárlaton sze-
replő alkotások humorral teli vidámsá-
gát, ötletszerűségét méltatta. Hangsú-
lyozta többek között azt, hogy az idén 
kilencedik alkalommal megrendezett 
Szamárfül programot már a kezdetekor 
jó ötletnek tartotta, azt, hogy minden 
évben legalább egyszer álljon tótágast a 
világ, és valamilyen más, újszerű, hu-
moros megközelítésből készült műal-
kotásokat láthassanak az érdeklődők. 
Ez pedig azóta rendre így van ilyenkor, 
tavasszal a Kondorban. 

A politikus egyúttal megemlékezett 
a Szamárfül részbeni névadójáról, a 

köztudatba „rímhányó romhányiként” 
beivódó Romhányi Józsefről, aki életé-
ben egyetlen díjat kapott, pedig jócs-
kán rászolgált volna a kitüntetésekre, 
de ezt a legnehezebb ötvenes és hatva-
nas években is hihetetlen életörömmel 
és derűvel viselte. Szamárfül című, 
több kiadást megért kötetében az írá-
sok ugyan állatokról szólnak, de ben-
nük mindig az emberi viszonyokra is 
rá lehet ismerni.

szamártIPolóGIa  
és értelmezések
P. Szabó Ernő művészettörténész meg-
nyitó beszédében a szamár nevű állatot 
elemezve megemlítette, hogy ez a lény 
érthető módon kerül a figyelem közép-
pontjába, de természetesen egy dolog 
a szamár, és egy másik a szamárság. A 
történelem során és a műalkotásokban 
mondanak róla jót is, rosszat is, helye-

zik pozitív és negatív szerepekbe, de ta-
lán a legemlékezetesebb az, hogy Jézus 
virágvasárnapon szamárháton vonult 
be Jeruzsálembe. 

Irodalmi példák említése után a 
kiállításon szereplő műtárgyakból ki-
olvasható értelmezések sokszínűsé-
gére hívta fel a figyelmet a művészet-
történész. A különböző alkotásokban 
megjelentek itt a régi szállóigék vagy 
fogalomtársítások, mint a „Bálám sza-

mara”, a „szürke szamár a ködben” 
vagy a „drótszamár”, illetve a „szamár-
létra”. A szamártipológia részeként az 
alkotók megidéztek további módon is 
hosszúfülűeket. ugyanakkor a kiállí-
tás anyaga nem merült ki a hősünkhöz 
köthető képekben, mert ott további ál-
latok, állatságok is szerepet kaptak.

cHoPIn-Változatok
A irónia és a jókedv határozta meg te-
hát kilencedik alkalommal is az ese-
ményt, amelyet 2010 tavaszán a kerü-
leti képzőművészeket tömörítő 5KOr 
csoport indított el április 1-jére időzít-
ve, akkor még egynapos kiállításként. 
A kezdeményezés azóta hagyománnyá 
vált, és ma is az a lényege, hogy min-
den meghívott alkotó az adott évben 
megadott téma jegyében készít műve-
ket. A sikeresnek bizonyuló ötlet alap-
ján született népszerű kiállításoknak 
kezdettől a Kondor Béla Közösségi 
Ház ad helyszínt, de már nem csak egy 
napig, hiszen például idén április 12-ig 
láthatták az érdeklődők az alkotásokat. 
A sorozat címe, a Szamárfül minden 
alkalommal kiegészül egy-egy alcím-
mel, ami idén egyszerűen ez volt: Sza-
márságok.

– Minden alkotó mindig rendkívül 
komolyan veszi az eseményt – mond-
ta Árvay Zolta, aki Huller ágostonnal 
közösen kezdettől a kiállítások főszer-
vezője, rendezője. – A művek mindig 
kifejezetten erre az alkalomra készül-
nek, és azzal a szándékkal, hogy töb-
bek legyenek egyszerű karikatúránál. 
Talán ezért is jönnek olyan örömmel a 
művészek.

A megnyitón Nagy Csaba zongo-
raművész játéka tette még hangulato-
sabbá a Kondor előterét, ahol Chopin-
keringő és annak az alkalomhoz illő 
humoros átirata is elhangzott. A ven-
dégek pedig Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester pohárköszöntője után tovább 
élvezhették a nem csupán humoros, de 
többségükben elgondolkodásra is kész-
tető alkotásokat.

tótágast állt a világ
Elgondolkodtató szamárságok a Kondorban

 

árvay Zolta (balra) fontosnak tartja, hogy a művészi humorral is megörvendeztessék a közönséget 

A szamárságok elnevezésű kiállításon nemcsak grafikákat és festményeket láthattak az 
érdeklődők, hanem kisplasztikákat és érdekes installációkat is. Ez utóbbiak közé tartozik árvay 
Zolta drótszamár a kocsma előtt című alkotása, amely látszólag a falhoz állított egyszerű 
kerékpárt ábrázolt, amely lehetett volna akár az egyik dolgozóé is, de ennél azért többet 
mondott. 
ha külvárosi vagy vidéki kocsma előtt megy el az ember, akkor ez a falnak döntött bicikli 
mindennapos látvány, de éppen ez az, ami furcsává teszi egy ilyen helyszínen látva. A 
kormányára akasztott egyszerű szatyor pedig, amelyből kikandikálnak további ilyen-olyan 
üvegek, hogy a kocsma után még otthon is legyen tartalék muníció, telitalálat. 

Azok, akik minden évben ellátogatnak a 
nyár eleji Vasvári Pál Toborzó Fesztiválra, 
megszokhatták, hogy az esemény mindig 
egy-egy aktuális tematika köré szerveződik.

– Tavaly a Szent László-emlékév apropó-
ján a lovagkirályra emlékeztünk, idén pe-
dig, ugyancsak az emlékévből következően, 
Mátyás király korát idézi majd a programok 

egy része. Ezek leglátványosabb eleme egy 
Mátyás-korabeli lovagi torna lesz – árulta el 
Bauer Ferenc, az eseményt az önkormány-
zat támogatásával szervező Vasvári Pál Pol-
gári Egyesület társelnöke.

A fesztivál június 2-án a hagyományok-
nak megfelelően a pestszentimrei refor-
mátus templom kertjében kezdődik, ko-

szorúzási ünnepséggel annál a kopjafánál, 
amelyet a kalotaszegi testvérváros, Körösfő 
Vasvári Pál emlékére adományozott a ke-
rületnek. Az ünnepség résztvevői és a fesz-
tiválra igyekvők innen vonulnak át a többi 
program helyszínére, a Sportkastély melletti 
területre, ahol a Dohnányi zeneiskola fú-
vósainak fellépésével kezdődik a színpadi 
programok sora. Itt a nap folyamán a Tébláb 
táncosai, a Városgazda utánpótlás Akadé-
mia sportolói, az MH Budapest Helyőrségi 
Zenekar és a Sambrasil tánccsoport lép fel. 
14.45-től egy Mátyás király-meséket feldol-
gozó színházi előadást láthatnak az érdeklő-
dők, este pedig a Fantomas zenekar, majd az 
Irigy Hónaljmirigy ad koncertet.

– A fesztivál vállalt feladata kezdettől 
az, hogy a katonai hagyományőrzésre irá-
nyítsa a figyelmet – mondta Bauer Ferenc. 
– A rendőrség, a honvédség és a katasztró-
favédelem most is saját sátrakkal vonul fel, 
továbbá késő délelőtt lesz egy katonai alaki 
bemutató is.

A szervezők szerint sok-sok érdekesség 
várja majd a fesztiválra érkezőket a standok 
között is: lesz jelmezpavilon, ahol fotózkodni 
lehet reformkori öltözetekben, lesz alkimis-
ta, papírmerítő és kötélverő műhely, továbbá 
egy boszorkánytanya kisállatokkal.

– A fesztivál állandó eleme a főzőver-
seny, amelyre a Sportkastélyban lehet ne-
vezni. Bogrács- és grillkategóriában várja a 
zsűri a versenyműveket, az eredményt pedig 
14 órakor hirdetjük ki – mondta Bauer Fe-
renc, hozzátéve: – A fesztivál hivatalos meg-
nyitóját 12 órakor tartjuk, akkor adjuk át az 
egyesület által alapított Vasvári-díjat is.

Ê kerékgyártó györgy

EMLÉKEZZÜNK 
MáTyáS KIráLyrA!
Vasvári toborzó fesztivál Pestszentimrén

díjaT alapíToTT 
az egyesüleT
és nem is először: a vasvári-díj után most emlékpla-
kettek odaítéléséről döntött március végi közgyűlé-
sén a vasvári egyesület.

A nyár elején megrendezett Vasvári-napokon minden esztendő-
ben átadja saját alapítású díját a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
olyan személyeknek, akik kiemelkedően sokat tettek a XVIII. 
kerület közösségéért. 

A március 23-i közgyűlésen először ítélte oda a civil szervezet 
a Vasvári-emlékplakettet, öt olyan embernek, akik kifejezetten 
az egyesületet, annak munkáját segítették. Az első öt díjazott: 
Fischer Dániel, Kertész Gyula, Magyar Márta, Ódor Katalin és 
Szabó László.

A civil szervezetek eseményein ritkán vesznek részt poli-
tikusok. Az egyesület közgyűlésére most ellátogatott Kucsák 
László, aki országgyűlési képviselőként és pestszentimreiként is 
fontosnak tartotta elismerni és megköszönni a vasvárisok tevé-
kenységét. Mint elmondta, egy civil szervezet sikeréhez jó célok, 
valamint ezek eléréséhez jó megoldások szükségesek, s a Vas-
vári egyesület sikere bizonyítja, hogy ezek itt együtt vannak. A 
képviselő tájékoztatta a főképp imreiekből álló tagságot, hogy a 
kerületrész fejlesztése folytatódik, most éppen a gyermekorvosi 
rendelő régóta várt felújításával.

Ê k. gy.

Mátyás király korát eleveníti meg június 2-án szombaton a vasvári Pál to-
borzó Fesztivál több programja is. Emellett nem hiányoznak majd az olyan 
jól ismert és kedvelt események sem, mint a huszárok vezette felvonulás, a 
hagyományőrző bemutatók vagy az esti zárókoncert.
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�a Bókay-kerti önkormány-
zati rendezvényen túl idén 
is megrendezik az új tün-

dérkert étteremben a szokásos 
május elsejei egész napos prog-
ramot, a Gépmajálist. 

– Idei programunk különlegessége az, hogy már 
tizedszer rendezzük meg ezt a programunkat, 
amely az Új Tündérkert Étterembe és kertjébe 
várhatóan ezúttal is sok érdeklődőt vonz majd – 
mondta Szigeti Csaba, az étterem vezetője.

A szervezők május 1-jén 10 órától várják az 
Új Tündérkertben, valamint annak kertjében és 
a környező utcákban zajló eseményre a régi me-
zőgazdasági gépek és az oldtimerek iránt érdeklő-
dőket. Az étterem kertjében is lesz májusfaállítás, 
majálisi forgatag és gyermekprogram, fellépnek a 
Kispesti Művészeti Iskola rézfúvósai és a Tébláb 
táncosai. 

A rendezvényt felkeresők részt vehetnek majd 
gőzcséplési bemutatón, láthatnak modellvasutakat 
és persze a traktoros felvonulás keretében külön-
féle veterán járműveket is.

májUsfaállítás 
réGen és ma 
Májusfát a régi időkben legények állítottak a lá-
nyok figyelmének elnyerése érdekében, de egyes 
településeknek is volt májusfájuk, amely hagyo-
mány a rendszerváltoztatás után újjáéledt.

A májusfát a legények eredetileg csoportokba 
szerveződve állították a lányoknak, akiknek ez 
nagy megtiszteltetést jelentett. Többnyire magas 
fát használtak erre a célra, amelyet a lányos ház 
kerítésének oszlopához rögzítettek a május 1-jét 
megelőző éjszakán vagy kora hajnalban. általá-
ban színes szalagokkal, étellel és itallal díszítették. 
Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állítot-
ták a fát, de egyes területeken a rokon lányokat is 
meglepték vele. Gyakran a közösségeknek is volt 
egy közös májusfája, aminek a kidöntését ünne-
pély és táncmulatság kísérte. 

A korabeli hagyományok szerint általában 
a májusfák kidöntése járt együtt nagyobb ün-
nepséggel, táncmulatsággal. Ennek szertartásos 
mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára 
mászás. Különösen nehéz volt a lehántott kérgű, 
magas fát megmászni. A tetejére erősített ital azé 
lett, akinek ez sikerült. 

A rendszerváltozást követő években egyes tele-
püléseken hagyományőrző rendezvényként újjáé-
ledt a májusfaállítás szokása. általában egy közös, 
községi fa felállításával ünnepelnek a település 

főterén vagy valamelyik frekventált közterületén, 
majd május végén a kidöntésével. 

meGújUlóBan  
a Bókay-kert
A kerületi majálisnak helyet adó Bókay-kertben 
folytatódnak a felújítások, amelyek azonban a 
szervezők reményei szerint nem befolyásolják 
majd a résztvevők hangulatát.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Sport, rendezvény és Média Divíziójának veze-
tője, Biróczky András elmondta, hogy a különfé-
le önkormányzati rendezvényeknek otthont adó 
Bókay-kert az utóbbi években fontos fejlesztések 
helyszíne. A futópálya már korábban elkészült, 
s hamarosan átalakul a kalandpark is. Ennek új 
üzemeltetője van, aki jelentős összegű fejleszté-
seket vállalt, amelyek révén külső forrásokból 
teljes egészében megújulhatnak a játékok is. Saját 
fejlesztésben megépült a BMX-pályához vezető 
járda, s a világítás bővítése, korszerűsítése is meg-
valósult. 

A folyamatban lévő munkálatok közül Biróczky 
András megemlítette a főépület felújítását. A 
mintegy százötven éves épületben már megtör-
tént a szigetelés, kicserélték a padozatot, a régieket 
új nyílászárókkal váltják fel, és átalakítják a fűtés-
rendszert is.

A majálisra készülve a városüzemeltető cég 
kertészei elvégzik a szokásos tavaszi munkákat 
a Bókay-kert szépítése érdekében, így például 
sok-sok virágot ültetnek ki. Tehát egy megúju-
lóban lévő park várja a rendezvényre kilátogató 
kerületieket, de ez remélhetően semmit sem ront 
a várhatóan nagy létszámú közönség hangulatán. 

JÖNNEK A VETEráN CSODáK
Idén sem maradhat el a Hofherr–Dutra Gépmajális

 

Tizedszer várják a különleges régi járművek szerelmeseitkultúra
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�négy év után 
április elején ismét 
a Pestszentimrei 

sportkastélyban lépett 
fel együttesével demjén 
ferenc, akinek dalait 
kívülről ismeri valameny-
nyi korosztály. a most is 
óriási sikert hozó koncert 
előtt az énekest a da-
lairól, a korszakairól és 
az utóbbi évtizedekben 
kapott elismeréseiről 
kérdeztük.

boDZAy ZoltáN    

– A Demjén név korosztályoktól függet-
lenül vonzza a közönséget már évtize-
dek óta. Mi lehet ennek a nyitja? 

– Nincs ennek különösebb titka, leg-
alábbis senki sem tudná elmagyarázni, 
hogy mi az. Ha mégis válaszolni aka-
rok a kérdésre, akkor azt mondanám, 
talán az az oka, hogy nagyon régóta 
vagyok a színpadon, lényegében a mű-
faj létrejötte, a kezdet kezdete óta. E 
hosszú időszak alatt pedig nagyon sok 
dalunk született, amelyek érzelmileg és 
értelmileg is megfogták, megérintették 
az embereket. 

eGyÜtt BUlIznak
– Személy szerint melyik korszakát él-
vezte a legjobban?

– Ilyen korszakot nem tudnék ki-
emelni, mert mindegyiket élveztem. 
Amikor fiatalok voltunk, az azért is 
szerethető volt, de most is jó, mert nem 
érzem magam igazán túlkorosnak. Ta-
lán a mostani időszak picit nehezebb a 
lemezkiadás hiánya és a terjesztési ne-
hézségek miatt. ráadásul van egy új ge-
neráció a médiában, így a televízióban 
is, amelynek a képviselői kiválogatják 
maguknak azt, ami nekik tetszik. Ér-
tékvesztést tapasztalok, aminek ugyan-

csak következménye lehet az, hogy a 
mostani generációkból jövő zenészek 
között nem látok sok olyat, akire azt 
mondhatnám: húúú!

– A dalai többségét az egész ország 
ismeri. Így igazán nincs nehéz dolguk a 
színpadon – gondolhatná egy laikus.

– A színpadon az az egyetlen dol-
gunk, hogy végigénekeljük, végigjátsz-
szuk a koncertet, bár a műsor nem túl 
rövid.

– A dalokat általában a közönség is 
énekli…

– Jó érzés ezt látni és visszahallani, 
ahogy a közönség velünk együtt énekeli 
a dalokat. Akik sokat járnak a koncert-
jeinkre, pontosan ismerik a koreográfi-
át, és együtt buliznak velünk. 

réGI és új dalok
– Legalább annyi Bergendy-korszakbeli 
dal hangzik el a koncertjeiken, mint a 
V’Moto-Rock-időkből vagy a szólókar-
rier időszakában születettekből. Ezt a 
közönség igényli így? 

– A szólóidőszakból játszunk több 

dalt, de nem maradnak ki a Bergendy- 
és a V’Moto-rock-slágerek sem. A 
közönség igénye is benne van ebben. 
Olyan nagy repertoárunk van, és olyan 
nagy igény mutatkozik bizonyos dalok-
ra, hogy nem lehet kihagyni a régebbi-
eket sem. Jogos a közönség kívánsága, 
mely szerint várják a régi dalokat is, 
amit mi valamennyire teljesítünk, de 
persze a műsornak határai vannak, 
ezért végesek a lehetőségek. Nem lehet 
mindent eljátszani, ezért sokszor nem 
tudja az ember, melyik ujját harapja 
meg.

– Ritkán látni mostanában basszus-
gitárral a színpadon…

– Nem ritkán, hanem ez most már 
több mint húsz éve így van. 2008-ban 
a Papp László Sportarénában búcsúzott 
el a V’Moto-rock a közönségtől, akkor 
újra kezembe vettem a gitárt. 

– De miért van így?
– Azért, mert a felállás úgy alakult, 

hogy külön basszusgitáros zenél ve-
lünk. Nekem is kényelmesebb csak az 
éneklésre koncentrálni. Az is beleját-
szott, hogy tényleg nagyon tehetséges 
gitárosaink vannak.

– Mint a legutóbbi születésnapi kon-
certjén, amikor egy dal erejéig Frenreisz 
Károly is beállt énekelni, és basszusgitá-
rozott is…

– Igen, ő is nagyon tehetséges fiatal 
basszusgitáros. (Nevet.)

elIsmerések 
a szakmának
– Komolyabbra fordítva a szót, több he-
lyen is díszpolgári címmel tüntették ki, 
valamint kétféle Köztársasági Érdem-
rendet és Kossuth-díjat is kapott. Ho-
gyan fogadta ezeket az elismeréseket?

– Természetesen minden ilyen elis-
merés megtisztelő, de számomra első-
sorban azért fontos, mert azt jelzi, hogy 
a társadalom odafigyel arra, hogy mit 
csinálok, és mivel foglalkozik a szak-
mának az a része, amelyik korábban 
nem kapta meg ezt a figyelmet. Most 

megkapja, s ezen nemcsak az én elis-
merésemet értem, hanem más zenész-
társaimét is.

– Mintegy nyolcszáz dalt jegyez, és 
évente sok-sok koncertet ad még ma is 
Tudom, hogy ez a csapat már nem a 
V’Moto-Rock, de mégis meddig dübö-
röghet még a motor?

– Az én motorom nem tudom, hogy 
meddig dübörög még, ha egyáltalán 
dübörög, de mi addig játszunk, amíg 
jól érezzük magunkat, vagy amikor 
a közönség esetleg azt mondja, elég, 
aminek eddig szerencsére nincs jele. 
Persze nagyon sok más dologtól is függ 
ez, mint például az egészségünktől és a 
kreativitásunktól is. 

Négy év utáN újra imréN
Dalok az érzelemnek és az értelemnek

 

Egy régi emlék arról, hogy van-e az embernek  őrangya-
la – mert, ugye, milyen bosszantó, ha lemaradunk egy 
hajóútról, amely aztán tragédiába torkollik…

Anyukám mindig mondogatta, hogy minden embernek van egy védőangyala. Én nem nagyon 
értettem ezt, és arról faggattam, hogy akkor miért nem látom. Nem kell látni – felelte –, elég, 
ha érzed, hogy ott van melletted. De ez nekem nem volt elég. ugyanis, kérdezősködtem to-
vábbra is, elég sok ember él a földön (akkor már kétmilliárd, ma több mint hétmilliárd – va-

gyis ma még inkább jogos a kérdésem!), tehát hogy van ez. Minden emberre jut egy külön őrangyal, vagy egy 
őrangyal figyelme oszlik meg több ember között? Mert akkor mi történik velem, ha az „én” angyalkám éppen 
valaki másra figyel, őt őrzi, pedig éppenséggel engem kellene valamitől megóvnia? Butuskám, mosolygott 
anyukám, ez nem így van. De hogy hogy, azt nem magyarázta el. Azóta is töröm ezen a fejem. 
Azt azonban, hogy tényleg van, aki adott pillanat(ok)ban figyel ránk, már többször megtapasztaltam magam 
is. Először 1954. május 30-án, Balatonfüreden. Szakszervezeti beutalóval üdültem éppen, már nem is tudom, 
mivel érdemeltem ki, egy biztos: nagyon kellemes napok voltak. Azon a vasárnapon a szobatársaimmal elha-
tároztuk, hogy hajóval átmegyünk Tihanyba. A kikötőben hatalmas tömeg volt, egyrészt gyermeknap, más-
részt akkorra volt várható, hogy az öbölben elindítják a vitorlásversenyt. Igazi szép balatoni vasárnap délelőtt, 
de aztán gyorsan az ellenkezőjébe fordult a kellemes hangulat.
Először én „húztam fel” magam, de alaposan! ugyanis hiába volt meg a jegyem, nem engedtek fel a hajóra. 
Megtelt, megtelt – mondta a kis fahídnál álldogáló matróz, akit egyáltalán nem érdekelt, hogy kinek van je-
gye, kinek nincs. Még ma is érzem azt a keserűséget, ami akkor fogta el a szívemet. Micsoda igazságtalanság! 
Ilyen is csak velem történhet! És… igen, nincs igazság a földön!  
Fél 11 múlt néhány perccel, a hajó elindult, én meg lerogytam egy kikötőbakra – nekem aztán mondhatták a 
többiek, hogy gyerünk-gyerünk, busszal is át tudunk menni. Amikor én hajózni akartam! Hajózni!
Aztán néhány perccel később a zsúfolt Pajtás gőzös megbillent, előbb a bal, majd a jobb oldalára, és – felbo-
rult. Igen! Jól sejtitek (mármint az öregek, ők még emlékezhetnek rá), ez volt az a nevezetes hajóbaleset, ami 
bekerült a nagy nemzeti katasztrófáink sorába. Leginkább azzal, hogy csak nagyon szűkszavúan tájékoztat-
ták róla az ország dolgozó népét, és akkor is leginkább félre. Tizenkét halottról írtak (bagatell), a Szabad Nép 
két nappal később néhány mondatos tudósításban számolt be róla (az utolsó oldalon), ami persze „érthető”, 
hiszen akkor fejeződött be a Magyar Dolgozók Pártjának III. kongresszusa, arra kellett a hely. (utólag utána-
néztem: a tragédiának 23 halottja és 56 sebesültje volt, a legfiatalabb áldozat egy hétéves kisgyerek.)
Vajon, ha akkor feljutok a hajóra, mi történik velem? Melyik csoportba kerülök? Túlélő? áldozat? Sebesült?
Leginkább a szívemet összeszorító akkori fájdalomra gondolok – amiért… lemaradtam.
Az ebédnél a „kultúrfelelős” nyomatékosan megkérte az üdülői népséget, hogy arról, ami délelőtt történt, 
senkinek se beszéljünk. Mert a rémhírterjesztéssel könnyű megzavarni a dolgozó tömegeket.  
Nekem amúgy sem lett volna kedvem beszélni róla – elfoglalt, hogy magamban megköszönjem az őrangya-
lomnak, hogy ezúttal is fogta a kezemet.

liszt-szobor 
a reptéren
liszt Ferenc-szobrot avattak a repülőtéren április 5-én. A vi-
lághírű zeneszerző kis ülő szobrát ezentúl milliók láthatják 
évente a 2A terminálon.

A szobor átadásakor ren-
dezett „házi ünnepségen”, 
Szarvas Gábor, a Budapest 
Airport Zrt. közkapcsolati 
igazgatója a következőket 
mondta:

– Nagy örömünkre szol-
gál, hogy a Miniszterelnök-
ség kezdeményezésére fel-
avathatjuk Kolodkó Mihály 
(képünkön) szobrászművész 
alkotását a Liszt Ferenc 
Nemzetközi repülőtéren. 
Nem ez az első alkalom, 
amikor megemlékezünk a 
repülőtér névadójáról, hi-
szen 2013-ban innen nem 
messze emléktáblát avattunk 

a világhírű zeneszerző tiszteletére. A jeles szobrászművésznek két életnagysá-
gú köztéri szobra van Magyarországon, a repülőtéri Liszt-szobor pedig az első 
miniatűr köztéri alkotása hazánkban. Örülünk, hogy Kárpátalja után a buda-
pesti repülőtér adott helyet egy újabb Liszt-szobornak. Az első visszajelzések 
alapján az utazóközönség nagy kedvence lehet, hiszen bár kicsi, mégis sokak-
nak szúr szemet. A forgalmi területen dolgozó kollégák szerint rengeteg közös 
fotó készült már vele. A repülőtér utasainak nevében köszönjük Kolodkó úr 
munkáját.  

A kárpátaljai szobrászművész, Kolodkó Mihály elmesélte: Liszt Ferenc áb-
rázolásának gondolata már 2011-ben megszületett benne, amikor a repülőtér a 
zeneszerző nevét kapta születésének 200. évfordulója alkalmából.

– A köztéri szobrászat a fő érdeklődési területem. A miniszobor megalko-
tására, amit ungváron avattunk fel, az a Kárpátalján ismert legenda ihletett, 
mely szerint Plotényi grófot és Liszt Ferencet szoros barátság kötötte össze. 
ugyanakkor szerettem volna egy nagyobb köztérben is elhelyezni a zeneszer-
ző portréját, ami ma sikerült is. Egy olyan helyen található ez a kis szobor, 
ahol igen sokan fordulnak meg, s „találkoznak” Liszt Ferenccel, így talán még 
többen lesznek kíváncsiak a világhírű zongoraművész-zeneszerző életére és 
munkásságára.

Érdemes megemlíteni, hogy a reptér forgalma tavaly meghaladta a 13 mil-
lió főt, s ez a szám idén várhatóan tovább növekszik, így igen sokan láthatják 
majd a nagy magyar művész kis szobrát.

Demjén Ferenc minden koncertet egy nagy bulinak tart

MEgint ElvAráZsolt
négy év után ismét kétórás 
koncerttel varázsolta el a 
kerületieket demjén ferenc (ró-
zsi) a Pestszentimrei sportkas-
télyban április 6-án. 
Ilyen-olyan módon – a színpad 
előtt ugrálva, az ülő- és állóhe-
lyeken a zenére mozogva vagy a 
csarnok küzdőderén vonatozva 
–, de mindenkit megmozgatott 
demjén ferenc és csapata. a 
színpadon fellépő zenészek kö-
zött hallhattuk a kerületben élő 
menyhárt jános gitárfutamait és 
-szólóit is, aki néhány hete, már-
cius 15-e alkalmából vehette át 
az önkormányzat művelődésért 
díját. 
a demjén név már évtizedek óta 
vonzza a közönséget korosztály-
októl függetlenül, ami az április 
6-i koncerten is megmutatko-
zott, hiszen minden jegy elkelt. 
demjén ferenc eddigi pályafu-
tásán mintegy 800 dalt jegyez, 
amelyből ezúttal huszonhárom 
csendült fel. 
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A világ fiatal 
fotósok 
szemével
Kilenc budapesti és nyolc vidéki közép-
iskola 112 diákjának 327 fotója érkezett 
be a középiskolások országos fotó-
művészeti pályázatára, melynek kiállí-
tás-megnyitóval egybekötött díjkiosztó 
ünnepségét április 17-én tartották a 
Kondor Béla Közösségi házban.

Az intézmény vezetője, Varga Ferenc a köszön-
tőjében elmondta, hogy a közel két évtizedes 
múltra visszatekintő Gyermek és Ifjúsági Művé-
szeti Találkozók keretében megrendezett fotó-
pályázat minden évben átfogó képet ad a közép-
iskolás korosztály művészetszemléletéről.

– Egy-egy alkotás önmagában él, önmagában 
létezik, s egyéni világával szólítja meg a szem-
lélőt. Ez a világ lehet meghökkentő, egyszerű 
vagy éppenséggel bonyolult, lehet szó bravúros 
gyorsasággal elkészített műről, avagy mélyen 
szántó gondolatokat érintő darabról – fogalma-
zott Varga Ferenc.

A legjobb alkotások készítőinek Galgóczy 
Zoltán alpolgármester és Havasi Zoltán önkor-
mányzati képviselő adta át a díjakat, és vala-
mennyi pályázó emléklappal, illetve a művésze-
ti találkozó legjobb munkáit megörökítő színes 
katalógussal gazdagodott.

Az alpolgármester úgy vélekedett, hogy a 
tablókon látható fotók bizonyítják: a középisko-
lás korosztály fogékony a művészetre, és a fiata-
lok kifinomult lelkivilágát is megmutatják. 

– Annak különösen örülök, hogy a rendez-
vény kinőtte a fővárost, és számos alkotás érke-
zett Budapesten kívülről – tette hozzá Galgóczy 
Zoltán.

A díjátadót a Kolibri Táncegyesület nívós 
műsorszámai színesítették.

Ê P. A.

A rajzolás még 
mindig fejleszt

 
okoseszközökkel teli világunkban egyre 
kevesebbet rajzolnak a gyerekek, ezért 
a Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat 
Xviii. Kerületi tagintézményének logo-
pédiai munkacsoportja Játék a logopé-
diai foglalkozáson címmel rajzpályázatot 
hirdetett a beszédterápiára járó kerületi 
gyermekek számára, hogy kedvet kap-
janak a rajzoláshoz.

 
A logopédusok nagyon fontosnak tartják, hogy 
a képi kifejezések már óvodáskorban megjelen-
jenek, mert ez elősegíti a gyerekek fejlődését. 
A rajzpályázatra különféle technikával készült 
alkotások érkeztek, amelyeken megelevenedik 
a logopédiai órák játékossága, a foglalkozások 
hangulata. 

– A kiscsoportos logopédiai terápiákba 
nyerhetünk bepillantást a rajzok segítségével 
– mondta az április 17-i eredményhirdetéskor 
Ácsné Gergely Katalin logopédus, a munkacso-
port vezetője. – A terápia során a kisgyerme-
kek életkorához igazodva, játékos feladatokba 
ágyazottan végezzük a nyelv- és beszédfejlesztő 
munkánkat. A beszédterápiára járó gyermekek 
esetében pozitív megerősítést jelent a rajzpályá-
zat, amelyre nyolcvan rajz érkezett, és mind-
egyiket kiállítjuk itt, a Lőrinci Nagykönyvtár-
ban, ahol a gyerekek büszkén mutathatják meg 
az alkotásaikat. 

Az eredményhirdetésen Marton Andrea és 
Antós Kata logopédusok adták át a díjakat. A 
könyvtár nevében gratuláló Kovácsné Lezancsek 
Olga elmondta: bízik abban, hogy a sikereken 
felbuzdulva további rajzolásra inspirálhatók a 
gyerekek. Az értékelésnél elsődleges szempont 
volt az, hogy önállóan elkészített rajzról legyen 
szó, a kisgyermek megfelelő technikát használ-
jon hozzá, a rajzolás során jól ossza be a teret, és 
jól ragadja meg az adott témát. 

Ê t. l.        

Forradalmak 
városa
tizenhetedszer rendezték meg az or-
szágos történelmi tanulmányi versenyt 
a pestszentlőrinci Felnőttek gimnáziu-
mában. hazánk különféle részeiből 34 
csapat nevezett az ez évi témára: Buda-
pest, a forradalmak városa.

Az április 18-i honismereti verseny az 1848-as 
forradalom március–áprilisi pest-budai, vala-
mint az 1956-os forradalom október–novem-
beri fővárosi eseményeit, illetve az azt követő 
megtorlás időszakát dolgozta fel. Az általános 
és középiskolás tanulók kétfős csapatokban – 
összesen 68-an – először egy teszt kitöltésével 
bizonyíthatták a tudásukat. A döntőbe a legjobb 
tíz csapat jutott be, s ott már szóban kellett szá-
mot adniuk „forradalmi ismereteikről”, egyben 
a kreativitásukról. 

– A szóbeli fordulóban a tárgyi tudás mellett 
a kreativitásnak is teret adtunk – tájékoztatta 
lapunkat dr. Grünvald Mária főszervező, a há-
zigazda gimnázium igazgatója. – Volt szituációs 
játék és plakátkészítés, ezért egyes feladatoknál 
az internetet is használhatták a diákok. 

Az egyik feladat szerint interjút kellett készí-
teni például Deák Ferenccel, Táncsics Mihállyal, 
Vasvári Pállal, Széchenyi Istvánnal, Kossuth La-
jossal vagy Petőfi Sándorral, a másik szerint az 
56-os plakátragasztáson „rajtakapott” csapatta-
goknak párbeszéd formájában el kellett játsza-
niuk az előállítottat és a kihallgatót. Az érdekes 
feladatot láthatóan nemcsak a tanulók élvezték, 
de a zsűri is, amelynek elnöke dr. Lomnici Zol-
tán, az 56-os Magyar Szabadságharcosok Világ-
szövetségének tiszteletbeli elnöke volt.

– Örömmel vállaltam el a zsűrielnökséget, s 
meggyőződhettem róla, hogy a fiatalok meny-
nyire felkészültek a magyar történelem mindkét 
jelentős korszakából – mondta. 

A zsűri egy másik tagja, Tasnádi Gábor a 
Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesülettől, a honis-
mereti történelmi tanulmányi verseny ötletgaz-
dája pedig annak örült, hogy immár tizenhét 
éve rendezhetik meg jelentős önkormányzati 
támogatással ezt a fontos országos rendezvényt, 
amelyet most Galgóczy Zoltán alpolgármester 
nyitott meg.

Ami a kerületiek szereplését illeti, az álta-
lános iskolások között az Ady iskola Molotov 
Koktélkák csapata a 2. helyen végzett, a Szenczi 
iskola Monarchia csapata pedig az 5. helyen.

Ê (temesi)

Lengyel húsvét
terülj-terülj asztalka fogadta a lengyel 
húsvéti ünnepségen a kerületben élő 
lengyeleket és családtagjaikat a Kondor 
Béla Közösségi házban, ahol meg is ál-
dották az ételeket.

Már az intézmény folyosója is illatozott a sok fi-
nomságtól, volt ott minden, sonka, kolbász, va-
níliás túró, lekvár, sajt és más jellegzetes, Len-
gyelországban kapható népszerű élelmiszerek, 
amelyeket az ünnepre való tekintettel meg is 
lehetett vásárolni. Bent, a nagyteremben, csak-
nem százan várták az estebédet, de előtte Balogh 
Katarzyna, a XVIII. kerületi Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Kristof Grzelák plébánost, aki 
ezekkel a szavakkal áldotta meg a kosarakban 
található hagyományos húsvéti ételeket:

– Nagyon fontos nálunk, Lengyelországban, 
hogy mi van ilyenkor az asztalon, mert ez szim-
bolizálja a bőséget, a jólétet, az együvé tartozást, 
az ünnepet. Nemcsak azért ülünk az asztalhoz, 
mert éhesek vagyunk, hanem azért is, mert jó 
együtt lenni szeretteinkkel, barátainkkal. A 
húsvét a közös élmények, a szeretet ünnepe is, 
erősíti a család összetartozását. A sokféle ételt 
szombaton szentelik meg, így vasárnap már 
megszentelten fogyaszthatjuk. A hús, a sonka 
a gazdagságot, a tojás az új életet szimbolizálja, 
de az egyik legfontosabb az asztalon a kenyér, 
mert, ha az van, akkor minden van… 

A résztvevők ezután lengyel zene és a gye-
rekek kis műsora mellett fogyasztották el a 
megszentelt finomságokat. Balogh Katarzyna 
elmondta lapunknak, hogy jelenleg körülbelül 
nyolcvan lengyel család él a kerületben, és a 
programjaikat az önkormányzat is támogatja.

Ê t. l.

Elsősorban a kerületi általános iskolák diákjai 
vettek részt az április 8-i előadáson. Csakúgy, 
mint a sorozat korábbi eseményén, amikor az 
1848–49-es szabadságharc emlékére a Jókai Mór 
Kőszívű ember fiai című regényéből készült tör-
ténelmi színjátékot adta elő a Nevesincs Színház 
társulata a Kondorban.

Az előadás az államalapító I. István lelki és 
valóságos küzdelmeiről szólt. Történelmünknek 
azt a nehézségekkel teli időszakát mutatta be, 
amikor Géza fejedelem a halála előtt fiára hagyta 
örökségként az országot. Halála után István első 
próbatétele hatalmának megvédése volt a pogány 
szellem félelmetes erejével, Koppánnyal szem-
ben.

A humoros részeket könnyen megértették a 
gyerekek, mert a szerző talán szándékosan lazább 
előadásmódra írta a darabot, vagy a rendezés se-
gítette az egyébként nehéz tartalom befogadha-
tóvá tételét. Korántsem biztos, hogy az iskolások 
ugyanígy élvezték volna az előadás tartalmi ré-

szét is, ha előzőleg Galgóczy Zoltán nem említett 
volna néhány történelmi tényt a darab megérté-
séhez. Megnyitó beszédében az alpolgármester 
röviden ismertette az adott történelmi helyzetet, 
a résztvevők szerepét benne, valamint a cseleke-
deteiket mozgató indítékokat.

Galgóczy Zoltán hangsúlyozta, hogy az ön-
kormányzat azért állt a kezdeményezés mellé, 
hogy a tanulók ne csak a tananyag száraz tényeit 
sajátítsák el, hanem a színházi előadásokkal vizu-
ális élményben is részük legyen, ezáltal mintegy 
rendkívüli irodalomórában részesülve szórakoz-
va tanuljanak. 

Az 1992-ben alakult Nevesincs Színház re-
pertoárján mesejátékok, szépirodalmi alkotások, 
történelmi színjátékok és egyéb műsoros előadá-
sok szerepelnek. A Theatrum Hungaricum néven 
meghirdetett ifjúsági előadásokat a kerületi diá-
kok az önkormányzat jóvoltából ingyen nézhet-
ték meg.

Ê b. Z.

– Már a nevezések során láttuk, hogy sokan le-
szünk, de azt nem gondoltuk volna, hogy vala-
mennyi önkormányzati óvoda eljön. Ez töltött el 
bennünket a legnagyobb örömmel – mondta Egyed 
Gabriella, a szervező Eszterlánc óvoda vezetője.

A Pestszentimrei Sportkastély küzdőterén 
és lelátóján egyaránt telt ház volt április 13-
án. Olyan hangzavar kísérte a sorversenyeket, 
hogy azt akár egy felnőtt bajnoki sportesemény 
„decibele” is megirigyelhette volna. Mivel mind a 
21 óvoda rajthoz állította tíz-tíz gyermekből álló 
csapatát, minden adott volt egy jó versenyhez.

– A lelátókon nem maradt sok üres hely, mert 
a szülők, a rokonok, a barátok mind-mind ott 
voltak. Képzelheti, milyen hangzavar volt, ami-
kor mindenki rákezdett a biztatásra – tette hozzá 
az óvodavezető.

Biztatásra pedig bőséggel nyílt lehetőség, hi-
szen a gyerekek négy-négy sorversenyben mu-
tathatták meg, hogy mennyire ügyesek, menyire 

szeretik a játékos mozgást. Az idei verseny témája 
– okosan! – a közlekedés volt, e köré csoporto-
sították a feladatokat, ezekre kaptak pontot az 
óvodák. 

S hogy ki nyert, ki lett az olimpiai bajnok?
Senki… Azért, mert – ahogyan azt Coubertin 

báró, a modern kori olimpiai játékok létrehívója 
is hangsúlyozta – a szervezők úgy döntöttek, nem 
a győzelem, hanem a részvétel a fontos.

– Pontokat kaptak ugyan a csapatok, de ezek 
összessége nem jelentett sorrendet. Nem hirdet-
tünk győztest, mert az volt a legfontosabb, hogy 
érezzék jól magukat a kicsik, s egészséges moz-
gással töltsenek el egy kellemes délutánt – mond-
ta Egyed Gabriella.

Az eseményen részt vett Lévai István Zoltán 
alpolgármester is. A támogató az önkormányzat, 
a Decathlon Sportáruház és az Eisberg Hungary 
Kft. volt.

Ê r. F.

Szent István próbatétele
hegedűs géza Az államalapító című történelmi játékának előadásával folytatódott 
április 8-án a nevesincs színház előadás-sorozata a Kondor Béla Közösségi házban.

„robbant” a Sportkastély
húsz évnél is régebben rendezik meg a lőrinci és imrei óvodások által legjobban várt 
sporteseményt, az ovis olimpiát, amely iránt évről évre nagyobb az érdeklődés. oly-
annyira, hogy idén már annyian indultak, hogy többen már nem is vehettek volna részt 
a versenyen. 
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

Egy év alatt épült fel Pestszentimre és a Nemes utcaiak új büszkesége egyház

�Ünnepélyes 
keretek kö-
zött, zárókő-

elhelyezéssel és 
istentisztelettel 
szentelték fel 
április 14-én a 
pestszentimrei 
evangélikus hívek 
új lelki otthonát, 
a kastélydombi 
luther-kápolnát.

 
Tetszhetett a Jóistennek az imrei 
evangélikusok szándéka, tö-
rekvése és tette, mert azon az 
áprilisi szombaton hamisítatlan 
tavaszi idő volt. Napfényes, mo-
solygós, mindenkit a szabadba 
csábító.

Feltételezhető azonban, hogy 
nemcsak a külső körülmények-
nek köszönhetően voltak na-
gyon sokan a Nemes utca 62. 
alatt található épület kertjében, 
hanem azért is, mert a helyi 
evangélikusok régi álma vált 
valóra azzal, hogy egy csodá-
latos kápolna révén új otthont 
kaptak.

Az istentisztelettel egybekö-
tött ünnepségen és szertartáson 
részt vett Gáncs Péter püspök, 
Győri Gábor esperes és termé-
szetesen a kápolna „gazdája”, 
a pestszentimrei  evangélikus 
gyülekezet lelkésze, Horváth-
Csitári Boglárka is. Az önkor-
mányzatot Ughy Attila polgár-
mester képviselte az eseményen.

Az ünnepséget megelőzően 
az Új Teremtés együttes gondos-
kodott a meghitt hangulatról, 
egyházi énekekkel köszöntve és 
szórakoztatva az érkező vendé-
geket, akiket a bejáratnál baráti 
szóval és apró falatokkal fogad-

tak a gyülekezet aktivistái.
A szertartás keretében előbb 

elhelyezték a zárókövet, majd a 

püspök felszentelte a templom 
harangját, amelyet természete-
sen meg is szólaltattak.  

Ezt követően Gáncs Péter fel-
szentelte a vadonatúj, még „fes-
tékszagú” templomot is. Beszé-

dében kiemelte, milyen nagy 
öröm az evangélikusok számá-
ra, hogy a pestszentimreiek új 

templommal gyarapodtak, hoz-
zátéve, hogy „köszönet és hála 
jár mindenkinek, aki tett hozzá, 
aki segített”. 

A májusban nyugdíjba vonu-
ló püspök számára azért is volt 
felemelő a templomszentelés, 
mert nem rövid lelkészi szol-
gálata alatt ez volt az egyetlen 
ilyen lehetőség.

A felszentelést az esperes és 
a lelkész megerősítő áldása kö-
vette.  

A szertartás után Horváth-
Csitári Boglárka elmondta, hogy 
életének legszebb napjai közé 
sorolja a templom felszentelését 
és azt az emelkedett hangulatot, 
amely az ünnepi órákat kísérte.

– Már az is nagy boldogság 
volt a számomra, hogy három 
éve ide kerülhettem, s hogy itt 
szolgálhatok. A templom meg-
valósulása és megvalósítása örök 
lelki élmény és boldogság marad 
a számomra és a gyülekezet szá-
mára is.

 
évtiZEdEK  
ÓtA vártáK
A templomépítés terve 
először 1930-ban, 
sokoray Károly lelkész 
és Fritsch ottó fel-
ügyelő szolgálati idejé-
ben vetődött fel. Jogos 
volt az igény, hiszen 
az evangélikusok 85 
éven át a református 
templomban tartották 
az istentiszteleteket. 
A most felszentelt 
templomot Krizsán 
András építész tervei 
alapján a lőrinci építő 
és Fővállalkozó Kft. 
építette fel. 

KiáltsanaK a KöveK
Felszentelték a kastélydombi Luther-kápolnát
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– A tornaterem utáni vágy egyidős az intéz-
ményünkkel, s ma nagy-nagy örömöt jelent 
számunkra, hogy elkészült, hogy hivatalo-
san is birtokba vehetik a diákjaink – mond-
ta a megnyitó beszédében Farkasné Szabó 
Éva igazgató.

Joggal mondta ezt, hiszen az elmúlt év 
végéig csupán egy tornaszoba állt a diákok 
rendelkezésére. 2015-ben a pestszentlőrin-
ci Tempo Kézilabda Sportegyesület jelent-
kezett azzal, hogy az egyesület megfelelő 
helyszínt keres egy műanyag borítású ké-

zilabdapályának, és alkalmasnak találta az 
iskola parkját ahhoz, hogy ott épülhessen fel 
a létesítmény. A kezdeményezést felkarolta 
a Magyar Kézilabda Szövetség, de nagyban 
hozzájárult a kerületi önkormányzat és az 
iskolát működtető Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye is. A létesítmény délelőttön-
ként az iskolások, délutánonként és hétvé-
gén a Tempo KSE használja. 

A tornatermet szentmise keretében ál-
dotta meg Erdő Péter bíboros, kiemelve az 
összefogás erejét és fontosságát. Az esemé-
nyen részt vett Ughy Attila polgármester, 
Lévai István Zoltán alpolgármester, Varjú 
Imre, a Pestszentlőrinci Főplébánia egykori 
plébánosa és Csébi Lászlóné, az intézmény 
első igazgatója is. 

A szentmisét követően Szabóné Farkas 
Éva köszönetet mondott azoknak, akik se-
gítették megvalósítani az álmukat, a torna-
termet, majd díszoklevéllel ismerte el meg-
valósításért legtöbbet tevők, köztük Szarvas 
Attila igazgatóhelyettes tevékenységét.

Az elismerő szavakhoz csatlakozott ün-
nepi beszédével ughy Attila polgármester is, 
aki elismerését fejezte ki az intézménynek, 
mondván, méltó helyen áll a tornacsarnok, 
hiszen huszonöt éven át hittek abban, hogy 
felépül a létesítmény – s fel is épült.

A CSODáK PALOTáJA
Tornacsarnokot avattak a Szent Lőrinc iskolában

Az új kápolnát gáncs Péter püspök szentelte fel

tUdtA-E, hogy
…az iskola alapítója a kerületben 
élő nyugalmazott plébános, Varjú 
Imre atya?
…a kézilabdapálya-méretű 
terem fél év alatt, 2017 nyara 
és decembere között nőtt ki a 
földből?

rózsafüzér-
zarándoklaT 
Az egyházi év egyik legszebb, lélekemelő eseményét 
május 26-án, szombaton tartják a fővárosban, így a 
kerületünkben is. Ezen a remélhetőleg szép tavaszi 
napon 12. alkalommal vonulnak végig a zarándokok 
azon az útvonalon, amelynek teljesítése közben szűz 
Máriához imádkoznak, az ő segítségét kérik.

A várost körülölelő Élő 
rózsafüzér zarándoklat 
keretében öt helyszínről 
indulva kilenc szakasz 
közül választhatnak 
a hívek, illetve azok, 
akik „csak” jó hangu-
latban, egészségben 
kívánnak eltölteni egy 
napot. Természetesen 
nem kötelező teljesíte-
ni a szakaszok 15–20 
kilométerét, útközben 
is lehet csatlakozni a 
zarándokokhoz.

A rózsafüzér-za-
rándoklat iránti érdek-
lődésre jellemző, hogy 
a Mária rádió élőben 
közvetíti a menetek 
útját, beszámolva az 
imádságos lépésekről, 
amelyek – miként az 
elmúlt évek során meg-
tapasztalhattuk – való-
di lelki élményt adnak 
a résztvevőknek. 

A zarándokút valamennyi végpontján hálaadó szentmisével 
zárják a napot. A kerületünket érintő 7. és 8. szakasz zarándo-
kainak Tampu-Ababei József plébános mutat be hálaadó szent-
misét a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemp-
lomban. 

Az idei zarándoklat jelmondata: Oltalmad alá futunk, Isten-
nek szent Anyja. A cél közös és felemelő: imádkozni hazánkért, 
a budapesti emberekért, a békéért.

(A következő számunkban beszámolunk a kerületünket érintő 
két szakasz útvonaláról.)

Emlékezetes ünnepséget rendeztek március 21-én a szent lőrinc Katolikus 
általános iskolában abból az alkalomból, hogy átadták az új tornatermet, 
amely egyben szabványméretű kézilabdapálya is. A mindenre kiterjedő figye-
lemmel megrendezett eseményen Erdő Péter bíboros szentmise keretében 
áldotta meg a 25 éves jubileumát ünneplő iskola tornacsarnokát, amelyet a 
350 diák már eddig is használt, hiszen decemberben birtokba vehették azt.
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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 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 munkavég-
zés, monotóniatűrés.
n sEgédMUnKás: Társaságunk 
segédmunkást keres budapesti munkavég-
zéssel. Önmagára és munkájára is igényes 
alkoholmentes életet élő energikus férfi 
jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.
n lAKott-tErülEti FAKitEr-
MElŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban 
(tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növe-
kedését akadályozó, illetve véghasználatban 
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a 
kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választé-
kok szerinti méretre darabolása, kérgezése, 
majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve 
sarlangokba rakodása; - gépek, beren-
dezések üzemeltetése, karbantartása; - a 
biztonsági előírások betartása. Elvárások: 
szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), 
szakmai tapasztalat, precíz, pontos munka-
végzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő 
(kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.
n tEtŐFEdŐ-Bádogos sZAK-
MUnKás: Feladatok: A Társaság által 
üzemeltetett, karbantartott, kezelt ingatlanok-
ban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi 
hibaelhárítás; - tetők javítása, karbantartása; 
- eresz, ereszcsatorna javítása, karbantar-
tása; - tető takarítása; - eresz takarítása; 
- egyéb tetőfedő-bádogos tevékenység 
ellátása. A leendő munkavállalónak ismernie 
kell a munkájához szükséges hatályban lévő 
szabályzatokat és eljárási utasításokat. Az 
ezekben rögzített munkafolyamatokba épített 
ellenőrzési kötelezettségeknek eleget kell 
tennie. Elvárások: Iskolai végzettség: tetőfe-
dő-bádogos szakmunkás bizonyítvány, „B” 
kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. 
Bejelentett, hosszútávú munkalehetőség.
n rAKtáros: Feladatok: - a Társaság 
által vásárolt anyagkészletének és tárgyi esz-
közeinek gépi nyilvántartása; - raktárkészletet 
érintő nyilvántartások vezetése; - a szigorú 
számadású anyagmozgatási bizonylatok 
kezelése; nyilvántartása; - havi ellenőrzés 
a raktár és a gépi nyilvántartással; - a 
raktárhelyiségben elhelyezett anyagok mozga-
tása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek 
összesítése táblázatba; - a közvetlen vezető 
által elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végre-
hajtása. Elvárások: terhelhetőség, adminiszt-
ratív tapasztalat, jó kommunikációs, szervező 
és koordinációs készség, felhasználói szintű 
Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), 
pontos, megbízható munkavégzés.
n KisZolgálÓ rEndsZEr 
üZEMEltEtŐ: Feladatok: - üzleti alkal-
mazások üzemeltetése, támogatása vállalati 
környezetben; - IT üzemeltetési feladatok 
azonosítása, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
folyamatok egyeztetése és dokumentálása; 
- frissítések, verzióváltások végrehajtása; - 
események monitorozása, a felmerülő hibák 
vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; 
- IT szolgáltatások mérhető és ellenőrizhető 
paraméterek alapján történő elszámolása; - IT 
projektek bevezetési feladatainak specifiká-
lásában való részvétel, projektek üzemeltetés 
oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési 
feladatok ellátása; - az SLA feltételek 
folyamatos biztosítása. Elvárások: minimum 
középfokú, szakirányú végzettség, 1–3 év 
üzemeltetési tapasztalat munkaállomási 
és szerver oldali üzemeltetésben, kreatív, 
megbízható, önálló munkavégzés, jó kommu-
nikációs és kapcsolattartó képesség. Előny, 
de nem feltétel: IT projekt részvételi, esetleg 
projektvezetői tapasztalat, vezetői tapasztalat, 
B kategóriás vezetői engedély, önkormányzati 
szervezetek ismerete, valamint a 2013. évi L. 
törvény ismerete.
n MotorFŰrésZ-KEZElŐ 
MUnKAtárs: Társaságunk Közterüle-
ti-kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői 
munkavállalót keres. Szükséges szakképe-
sítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés 
OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert 
keresünk, aki elvégzi a kérgezést, galy-
lyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a 
motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel 
és karbantartja azokat, a munkavédelmi 
előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és 
készletezési műveleteket. A motorfűrész-ke-
zelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. 
A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb 
átmérőjű fa- és cserjefajokat.
n PályAKArBAntArtÓ: Társa-
ságunk pályakarbantartó pozícióba keres 
munkavállalót, a társaság kezelésében álló 
sportpályák üzemeltetési és karbantartási 
feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpá-
lyák, épületek és berendezések állapotának 
folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - 
hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés 
a vezető részére, valamint ha rendelkezik a 
szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a prob-
léma elhárításának azonnali megkezdése; - a 
karbantartási munkák anyag és eszközigé-
nyének felmérése, a vezető felé történő igény-
lése; - a gépekés berendezésekszakszerű 
üzemeltetése; - a létesítmény területén 
található sportpályák, és a pályákat övező 
zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, 
locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); 
- a sportpályák programjainak megfelelően a 
sportpályák rendeltetésszerű használatra kész 
állapotra való felkészítése; - rendezvények 
során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, 
kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás 
kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak 
takarítása, csúszás-mentesítése; - a mun-
kakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok 
ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
kiváló problémamegoldó képesség, önálló, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem 
feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzett-
ség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s 
végzettség (önjáró fűnyíró).
n áltAlános KArBAntArtÓ: 
Társaságunk ingatlanok gondnoki munká-
jára keres munkavállalókat. Feladatok: - az 
ingatlanok területén általános karbantartási 
feladatok ellátása; - a kerten belüli munkák 
elvégzése (fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, 
járdakarbantartás); - az épületek és berende-
zések állapotának napi ellenőrzése, problé-
mák észlelése esetén – szóban vagy írásban 
– azok közvetlen felettesének való jelzése; 
- a veszélyt jelentő hibák azonnali jelzése a 
vezető felé, és azok elhárításának azonnali 

sZolgáltAtás
n duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 

06-20-491-5089 

n víz gáz Fűtés gyors szerviz, karbantartás. társasházak közületek 
és magánszemélyek részére. készülék csere, teljes épület gépészeti 
kivitelezés. Dugulás elhárítás. Mester épületgépészet. tel: 06 20 3922231

n bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását, 
ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982, 
WWW.koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752 
n lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 

bioszerekkel. 06306170351

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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 redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-
szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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 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 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 CSE-
RÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 
06-70-544-4050

n gáZKésZüléK KArBAntArtás-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS 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

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ElAdÓ
n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók) 

bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor, 
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. tel: 0620/3414-323

állás
n lAKástAKArításhoZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOM-

MAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n 18. kerületben lévő főzőkonyhára gyakorlott konyhai kisegítőket 
keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezni önéletrajzzal és érdeklődni a 
következő elérhetőségeken lehet: nmiklos@kemkft.hu, 0670/945-3050.

n Xviii. kerületben működő konyháinkra keresünk munkatársakat fekete 
mosogató, munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. kiemelkedő 
munkakörülmények, bejelentett bér. Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
lehet: +36 1 294 2462.

EgésZség
n Ceragem ágyat bérelnék alkalmanként Telefon: 20 9 429-829

Vasvári Pál Toborzó Fesztivál
2018. június 2., szombat

l
Pestszentimrei Sportkastély mögötti szabad téren*

09.00 Ünnepi megemlékezés a Vasvári kopjafánál
11.00 
11.30 Katonai alaki bemutató
12.00 
13.30 Városgazda Utánpótlás Akadémia bemutatkozása
14.00 
14.15 Mátyás király mesék
15.30 A szép Vargáné - vásári komédia
17.00 Mátyás korabeli lovagi torna
18.00 Fantomas koncert
19.00 
20.00 Irigy Hónaljmirigy koncert

Szombati egész napos programok:   

| MH Toborzó Sátor |
|  

| Reformkori jelmezpavilon fotózással |  
| | Boszorkánytanya kisállatokkal |

A műsorváltoztatás joga fenntartva!

Ughy Attila
polgármester
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www.bp18.hu             www.vasvaripalegyesulet.hu             www.varosgazda18.hu

További műsorok a programfüzetben!

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu

megkezdése; - a rábízott gépek és eszközök 
szakszerű üzemeltetése, illetve használata, 
azok tisztán-, karban-, és rendben tartása, 
valamint felelősségteljes őrzése; - feladatok 
adminisztrációja; - minden olyan 
egyéb feladat ellátása, amit a munkahelyi 
vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: 
„B” típusú jogosítvány; szolgálati idő alatt 
kulturált és fegyelmezett magatartás; alkohol és 
tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; 
együttműködési készség, csapatszellem; meg-
bízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jó 
kommunikációs készség és empátia. Előny, de 
nem feltétel: vízszerelő végzettség; villanyszere-
lői végzettség; lakatos végzettség.
n MŰsZAKi MEnEdZsEr: Tár-
saságunk „műszaki menedzser lakások és 
üzlethelyiségek kezelésére” pozícióba keres 
munkavállalókat. Feladatok: - közműszámlák 
kezelése; - közműhibák kivizsgálása; - 
keretszerződések kezelése; - üres helyiségek 
műszaki állapotának nyilvántartása; - 
hibabejelentés alapján a nagyobb munkáknál 
költségvetés készítése Terc programmal; - a 
beszerzések, megrendelések, vállalkozói 
számlák igazolása; - az új bérleti szerző-
déseknél az ingatlantörzs adattisztítása; 
- műszaki előkészítési feladatok, felmérések, 
mennyiségszámítások, műszaki leírások 
készítése; - kivitelezési munkák pályázatainak 
összeállítása, pályáztatási folyamatban való 
részvétel, helyszíni bejárások levezetése, 
jegyzőkönyvezése; - nyertes alvállalkozók 
munkájának koordinálása, szervezése, 
ütemezése, számonkérése; - elkészült 
munkák átadás-átvételében, dokumentá-
lásában való együttműködés; - garanciális 
időszakok lezárásának dokumentálása; egyéb 
adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: 
műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki 
végzettség; minimum 3 év szakmai tapasz-
talat; felhasználói szintű MS Office ismeretek 
(Word, Excel, Outlook); pontos, megbízható, 
önálló, felelősségteljes munkavégzés; jogosít-
vány B kategória; határozottság, jó fellépés, 
rugalmasság, aktivitás. Előny, de nem feltétel: 
felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri 
jogosultság.
n AUtÓvillAMossági sZErE-
lŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő 
pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvil-
lamossági szerelői és diagnosztikai feladatok 
színvonalas és gyors elvégzése; - gép-
járművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizs-
gálatok és diagnosztikai beállítások végzése. 
Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy 
technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, 
több éves szerelői tapasztalat, pontos munka-
végzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, 
jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: 
stabil, hosszú távú munkalehetőség, változa-
tos feladatok.
n AsZtAlos: Társaságunk asztalos 
végzettséggel rendelkező munkatársat keres. 
Feladatok: - épületek faalapanyagú szerkeze-
teinek (pl.: ajtók, ablakok, zsaluk, lambériák, 
küszöbök, falépcsők, redőnyök, bútorok) 
elkészítése, beépítése, javítása; - a faanyag 
gépi vagy kézi eszközökkel történő megmun-
kálása (fűrészelés, gyaluzás, esztergálás, 
fúrás, csiszolás); - szerkezetek összeépítése, 
vasalással való rögzítése; - felületek csiszo-

lása, majd festése; - helyszíni szerelések 
végzése: nyílászáró szerkezetek, szekré-
nyek, zsalugáterek, tartóoszlopok, lépcsők 
beépítése; - kilincsek, zárak beszerelése, 
faburkolatok felszerelése, stb.; - különféle, 
jellege alapján tevékenységi körébe tartozó 
feladatok ellátása. Elvárások: végzettséget 
igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves 
szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat előnyt jelent. Hosszú távú, biztos 
munkalehetőség.
n PArKFEnntArtÓ (FŰKA-
sZás): Feladatok: - a Társaság által kezelt 
közterületeken a zöldfelület karbantartása 
érdekében a fák, cserjék, dísznövények 
állapotának felmérésében való részvétel, 
azok telepítéséhez, pótlásához a munkate-
rület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, 
a telepítések megvalósítása; - a meglévő 
növényállomány gondozása, szükség 
szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, 
tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, 
pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és 
munkaterülethez tartozó munkagépek és 
eszközök szakszerű használata, azok tisztán- 
és karbantartása; - a különböző talajfertőtle-
nítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos 
használata. Elvárások: együttműködési 
készség; kulturált és fegyelmezett magatar-
tás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú 
munkalehetőség.
n FŰtéssZErElŐ: Társaságunk 
Magasépítési Osztályára olyan szakmai 
végzettséggel rendelkező víz - gáz - fűtés-
szerelő munkavállalót keres, aki az Osztály 
feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott 
vízvezeték, fűtésszerelési feladatokat szaksze-
rűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. 
Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség.
n UsZodAgéPésZ: Feladatok: - az 
uszodák és a strand gépészeti, karbantartási 
feladatainak ellátása az érvényes technológiai 
utasításoknak megfelelően; - az uszodai 
berendezések felügyelete és a rendeltetéssze-
rű működést biztosító feladatok végrehajtása; 
- vízhőmérséklet folyamatos mérése és az 
így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz 
PH értékének, illetve klór tartalmának ellen-
őrzése és a mérési eredmények vezetése; 
- a medencében, a medencetérben és a 
strandmedencében tartózkodók életének, testi 
épségének védelme, a házirend betartatása; - 
az úszómedence és környezete tisztaságának, 
valamint előírt vízminőségének biztosítása; - 
az Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom 
uszodára; - az uszodanapló rendszeres 
vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez 
tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok 
napi szinten történő naplózása és rendelés 
leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák 
nagy (karbantartás) leállása alatti aktív 
részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő 
javítási feladatok ellátása; - a területre 
vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi 
előírások ismerete, alkalmazása. Elvárások: 
uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés 
kezelő, uszodamester végzettség; hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, 
felelősségteljes munkavégzés; műszakos 
munkarend vállalása.
n UsZodAMEstEr: Uszodamesteri 

végzettséggel rendelkező munkatársat kere-
sünk. Feladatok: - a medencében, a meden-
cetérben és a strandmedencében tartózkodók 
életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása; - az úszómedence és környezete 
tisztaságának, valamint előírt vízminőségé-
nek biztosítása; - a szauna előírás szerinti 
működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján 
az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz 
tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok 
ellátása. Elvárások: uszodamesteri végzett-
ség; hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; 
műszakos munkarend vállalása.
n rEndEZvénysZErvEZŐ: Fel-
adatok: - kulturális, szabadidős rendezvények 
tervezése, szervezése és lebonyolítása; 
- az aktuális rendezvényhez kapcsolódóan 
előkészítési, illetve lebonyolítási forgatókönyv 
összeállítása; - a rendezvényekhez szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése, illetve a 
bejelentési kötelezettségek teljesítése; - 
esemény naptárak, szórólapok, plakátok és 
egyéb kiadványok tervezése és összeállítása; 
- a létesítmény programjai iránt érdeklődők 
fogadása, információ szolgáltatás biztosítása. 
Elvárások: középfokú végzettség, jó szervező, 
kommunikációs és együttműködési készség, 
megbízható, önálló, felelősségteljes mun-
kavégzés. Előny: hasonló területen szerzett 
tapasztalat.
n MŰvEZEtŐ (MAgAséPítés): 
Társaságunk művezető pozícióba keres 
munkavállalókat építési, felújítási és karban-
tartási feladatok előkészítésére, helyszíni 
irányítására. Feladatok: - az osztályvezető 
iránymutatása alapján a munka szervezése, 
annak helyszínen történő irányítása, a mun-
kafolyamatok megszervezése; - a művezető 
koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által 
elrendelt munkák végrehajtását; - a műszaki 
adminisztrációtól átvett munkalapok alapján 
kijelöli a munkát végző csoportokat; - az el-
készült munkák műszaki átvétele, mennyiségi 
és minőségi ellenőrzése, a felmerülő hibák 
kijavításáról való intézkedés; - amennyiben 
a munka külső vállalkozó bevonását igényli, 
úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok 
kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; - 
folyamatos kapcsolattartás a társaság beszál-
lítóival, közreműködés az anyagbeszerzések 
lebonyolításában; - az irányítása alá tartozó 
munkavállalók beosztásának elkészítése; 
- a munkakörhöz tartozó adminisztrációs 
feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, 
vagy magasépítő technikusi, vagy magasabb 
szakirányú végzettség; hasonló munkakörben 
szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; 
kiváló szervező és koordinációs képesség; jó 
problémamegoldó képesség; jó kommunikáci-
ós készség; felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B 
kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem 
feltétel: TERC költségvetés készítő program 
ismerete.

Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-ma-
ilben vagy postán, a pozíció megnevezé-
sével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 
allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 
1181 budapest, baross utca 7.
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 29. 16 óra: Mária főhadnagy 
– a Pesti Művész Színház előadása. 
Belépőjegy: 2500 Ft, nyugdíjas, diák: 
1500 Ft.
Május 4. 18 óra: Bereczki Zoltán és 
zenekara koncertje. Vendég: Berki 
Artúr. Belépőjegy: 4500 Ft.
Május 6. 11 óra: Mazsola – a Fabula 
Bábszínház műsora. Belépőjegy: 990 
Ft.
Hétfőnként és szerdánként 9.30-
tól Pilates-torna. Segít a karcsúság 
megőrzésében, az izomzat feszessé, a 
törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: 
Nagy Melinda. Részvételi díj: 1200 Ft/
alkalom, 10 500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immunrend-
szert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásaink-
ra (New Dance World tánciskola, 
gerinctorna, ringató, zumba, callanetics, 
baba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni 
és azokról további információt kérni az 
elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt 
található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40. 
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 
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 honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 28–29. 10 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny
Május 6. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny
Május 12–13. 10 óra: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Sportszövetség 
szervezésében

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 28. 14.30: RÉV–Budakalász NB 
II-es férfi kézilabda-mérkőzés
Április 28. 17 óra: PLER-Budapest–
Szigetszentmiklós NB I/B-s férfi 
kézilabda-mérkőzés
Május 5. 16.30: PLER-Budapest 
II–Dunaújváros NB II-es férfi kézilabda-
mérkőzés
Május 12. 14.30: RÉV–Gödöllő NB II-es 
férfi kézilabda-mérkőzés
Május 12. 17 óra: PLER-Budapest–Tata 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 7. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Május 9. 16.30: Társasjátékklub

Május 11. Baár Tünde könyvének 
bemutatója
A Galéria 18 kiállítóteremben májusban 
Bakos Barbara grafikusművész könyvil-
lusztrációi láthatók.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 27. 17 óra: Könyvajánlók klubja 
– Dan Brown és társai, barangolás a 
kalandregények világában
Május 3. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
Ki milyen nyaralást tervez a nyárra?
Május 9. 16 óra: Receptcsereklub – 
terítéken a muffinok
A könyvtár előterében május 4-től a 
Tomory Lajos Múzeum által összeállított 
110 éves a SZAC című kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 27. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Május 2. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 3. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele anyák napja 
alkalmából
Május 3. 17.30: A máig ható múlt – 
Pais István előadás-sorozata. Téma: Ó, 
görög humor, ó, görög szerelem. (Az 
elmaradt előadás pótlása.)
Május 4. 17.30: Fáim hetedhét határról 
– Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár kiállításának megnyitója. 
A kiállítás május 20-ig látható az 
Aulagalériában.
Május 9. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 12. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Május 13. 8 óra: Modellkiállítás
Kedden és pénteken 16.30-kor gerinc-
torna. Szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó. Minden vasárnap 15 
órakor nyugdíjas táncklub.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.

toMory lAJos MúZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Május 1. 10 óra: Gépmajális. Az egész 
napos program során az Új Tündérkert 
Étteremben múzeumpedagógiai prog-
ramokkal, a Pavilongalériában pedig 
nyereményes totóval várjuk a kedves 
látogatókat.
A Tomory Lajos Múzeum leendő 
központjában, a Herrich–Kiss-villában 
(Margó Tivadar u. 116–118.) a 
látványraktár és a Kondor-emlékszoba 
az elérhetőségeink valamelyikén tett 
előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Helytörténeti információk, online térké-
pes 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 eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A kerületi 
kézilabda krónikája. A kiállítás május 
11-ig látogatható, hétfőtől péntekig 
10-től 17.30-ig. 
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 

magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése. 
A múzeum központi irodája április 
30-án és május 1-jén zárva tart. A 
Pavilongaléria április 30-án lesz zárva, 
május 1-jén pedig 10 és 14 óra között 
tart nyitva.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem április 28-án és május 
1-jén zárva lesz, egyébként keddtől 
péntekig 14 és 18 óra között, szomba-
ton 10 és 14 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyez-
tetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 28. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alap-
anyagokkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásokra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Április 28. 14.30: Rajzmeditációs klub 
– a könnyed rajzolás. A foglalkozásokat 
Hrubos Margit rajzmeditációs oktató 
vezeti. Részvételi díj: 3500 Ft/alkalom. 
A tanfolyam és a workshop minimum 5 
fő jelentkezése esetén indul. Előzetes 
jelentkezés Hrubos Margitnál (06-
30-325-2193) vagy elérhetőségeink 
egyikén.
Április 28. 15 óra: Nosztalgia táncklub – 
zenél a Magic Duó. Belépő: 600 Ft.
Május 2. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és krea-
tív 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 4. 15 óra: Babavásár – operett két 
felvonásban 
Május 5. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások külön-
leges technikákkal és alapanyagokkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásokra előzetes 
bejelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve elérhető-
ségeink valamelyikén.
Május 8. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: Szeretetre hangolva, előadó: Godó 
Gábor. Belépőjegy: 500 Ft.
Május 9. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és krea-
tív 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 10. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Május 11. 9.30: Baba-mama klub. 
Belépőjegy: 1000 Ft, testvérkezdemény-
nyel 1600 Ft.
Május 12. 15 óra: Nosztalgia táncklub – 
zenél a Magic Duó. Belépő: 600 Ft.
Május 13. 10 óra: Reneszánsz 
gyermeknap – a belépés ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött.
Május 13. 11 óra: Pestszentimrei Utcaze-
nebona. Ingyenes komolyzenei koncert.
Minden kedden 10 órától ingyenes 
beszédcentrikus nyelvtanfolyam nyug-

díjasoknak német és olasz nyelvből. 
Szerdánként 10 órakor szeniortánc, 18 
órakor NIA-foglalkozás. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

PolgároK háZA

üllői út 517.
Április 29. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Augusztus Oklahomában 
– amerikai filmdráma. A belépés 
ingyenes!

áPrilisbAN 
AugusZtus
A költő Beverly Westonnak (Sam 
Shepard) alkoholproblémái vannak, fele-
sége, Violet (Meryl Streep) pedig száj-
rákkal küzd, ráadásul egyre inkább kezd 
rákapni a drogokra. A férj úgy dönt, 
hogy felfogad egy 24 órás gondozót 
Violet mellé. Néhány héttel később fel is 
bérlik e célra Johannát (Misty Upham), 
majd Beverly eltűnik. Ez arra ösztönzi 
a családot, hogy összegyűljenek 
megkeresni, ám néhány nappal később 
kiderül, hogy a családfő öngyilkosságot 
követett el. Az egész család részt vesz 
a temetésen, köztük Violet és Beverly 
lányai, Barbara (Julia Roberts) és Karen 
(Juliette Lewis), valamint a házban lakó 
Ivy (Julianne Nicholson) is. A következő 
néhány napban azonban elharapóznak 
az indulatok.
A Madách Filmklub következő vetítése: 
Augusztus Oklahomában – amerikai 
filmdráma. 
Időpont és helyszín: április 29. (vasár-
nap) 16 óra, Polgárok Háza (Üllői út 
517.). A részvétel ingyenes!

tAvAsZi túrák
Április 29-én (vasárnap) Vi-
segrádi-hegység. Útvonal: 
Pilisszentlászló–Bánya-hegy–
Szarvasbérc–Spartacus-ösvény–Jenő-
kunyhó–Miklós-völgy–Lepence. Találko-
zó 7.50-kor a Batthyány téren, indulás 
8.10-kor. Túratáv: 9 km, költség: kb. 
2000 Ft. Vezető: Versegi Károlyné
Május 6-án (vasárnap) Pilis hegység. 
Útvonal: Dobogókő– Rezső-kilátó– 
Hegedűs-obeliszk–Teréz-pihenő–Ilona-
pihenő–Kristófcsik Ottó-pihenő–Veres 
Gyuri-pihenő–Károly-híd–dömösi 
prépostság–Dömös. Találkozó: 7.40-kor 
a Batthyány téren, indulás: 7.50-kor. 
Túratáv: 9 km, költség: BKV + kb. 1500 
Ft. A túrát vezeti: Krassói András
Május 13-án (vasárnap) Cserhát 
hegység. Útvonal: Herencsény–
Liszkópuszta–Szedres-árok–Sas-
bérc (470 m)–Selyem-árok–bujáki 
várrom–Buják. Találkozó: 7.20-kor az 
Újpest-Városkapu autóbusz-állomáson. 
Indulás: 07.30-kor, Balassagyarmaton 
átszállás. Túratáv: 15 km, költség: kb. 
4000 Ft. Vezető: Dobosné Ildi

gittA NéNi Fái
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, a kerület 
határain túl is ismert és szeretett „Gitta 
néni” igazi pestszentlőrinci lokálpatrióta. Itt 
született, és azóta is ugyanazon a helyen, 
a szüleitől örökölt házban él. Számtalan 
iparművész és képzőművész, illetve 
rajztanár kezdte művészi pályáját az ő értő 
szakmai irányítása alatt. Nagy sikerű tehet-
séggondozó szakköröket indított, vezetett 
és vezet jelenleg is, külön odafigyelve a 
kerületi középiskolásokra. Fáim hetedhét 
határról című kiállításának ünnepélyes 
megnyitója május 4-én (pénteken) 17.30-
kor lesz a Kondor Béla Közösségi Házban. 
A tárlat május 20-ig látható. 

rENEsZáNsZ
gyErMEkNAP
Májusban se szeri, se száma a 
különféle gyermeknapi programoknak. 
Most egy igazi különlegesség is lesz a 
kínálatban, ugyanis a Pestszentimrei 
Közösségi Ház reneszánsz gyermekna-
pot szervez. Az újszerű program során 
Mátyás-mesék, reneszánsz jelmezek 
és játékok, arcfestés, kézműves 
foglalkozás, valamint babasarok fogadja 
majd a látogatókat. Időpont: május 13. 
(vasárnap) 10 óra. A belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.

májusi séta 
lőriNcEN
ismét sok látnivalót, helytörténeti érdekességet kínál 
az Urbitális Majális program azoknak, akik május 26-
án szombaton részt vesznek a már a kerületünkben is 
hagyományossá vált várostörténeti sétán. 

„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 Települési Értéktár Bi-
zottság tagja, egykori önkormányzati képviselő. A május 26-i prog-
ram résztvevői a Bókay-kertnél lévő Herrich–Kiss-villától a Gloriett-
lakótelepig ismerkedhetnek Pestszentlőrinc épített örökségével.

A túra a villától, vagyis a múzeum leendő székhelyétől (Margó 
Tivadar utca 116–118.) indul 15 órakor, és mintegy 3 órás sétára kell 
számítani, ezért kényelmes túracipő ajánlott. A felújítás alatt álló 
villaépület kezdi visszanyerni egykori fényét. A belső terek fokoza-
tosan felveszik egy igazi múzeum hangulatát, gyűjteményi tárlók, 
interaktív technikai segédeszközök, tematikus terek várják már a 
látogatókat, bár a hivatalos megnyitóra még egy kicsit várni kell.

Grassalkovich I. Antal nevéhez fűződik Szentlőrinc újjászületése, 
amelynek területén majorságot létesített, 1762-ben pedig a központ-
jában megépíttette a gyönyörű barokk stílusú kápolnát. Ezt a séta 
elején csak érintik a kirándulók, de a végén visszatérnek ide.

– A Gloriett-lakótelepen reményeink szerint meg tudjuk láto-
gatni kerületünk egyik legelegánsabb és legsikeresebb iskoláját. 
A Gloriett Sportiskolai általános Iskola jelenleg a dél-pesti régió 
egyetlen olyan köznevelési típusú sportiskolája, amelyet a Magyar 
Olimpiai Bizottság Sportiskolai Programigazgatósága is támogat – 
informált Kardos Gábor.

A Besence utcában ipari emlékeket keresnek fel a sétálók. Meg-
látogatják Stieber József „restaurátorműhelyét”, ahol az ipari gépész 
életre kelti a régi nagygépeket, Dutra traktorokat.

Mivel a programban épületbejárás is lesz, a szervezők azt kérik, 
hogy az érdeklődők regisztráljanak a Tomory Lajos Múzeum tele-
fonszámán (290-1585) vagy a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail 
címen.

Ê P. A.

mária 
FőhadNagy
Huszka Jenő romantikus nagyoperettjének cselekménye 1848-ban 
Bécsben kezdődik, és a szabadságharc idején játszódik. A magyar 
érzelmű Máriát rokonai egy osztrák arisztokratához készülnek férj-
hez adni. Szerencsére megérkezik Antonia, Mária nénikéje, s az ő, 
valamint a kissé bolondos szabó, Zwickli Tóbiás segítségével a lány-
nak sikerül még időben elszöknie. Igaz, ehhez nemzetőr-egyenruhát 
kell magára öltenie. Később is férfiként szolgál a seregben, s alhad-
nagyi rangot kap. Sok konfliktusa van a szigorú Jancsó hadnaggyal, 
aki azonban beleszeret Máriába, amint meglátja őt női ruhában. A 
kalandos történet végén persze egymásra találnak, és a bolondos 
szabó, Zwickli is révbe ér az ő Pannijával.

Mária főhadnagy – nagyoperett két felvonásban a Pesti Művész 
Színház előadásában.

Időpont és helyszín: április 29. (vasárnap) 16 óra, rózsa Művelő-
dési Ház. Belépőjegy: 2500 Ft, diák, nyugdíjas 1800 Ft.

2018.05.21-től VIDÁMPARK

A főző- és asztalitenisz versenyekre jelentkezni  kondorkh@kondorkh.hu-on lehet.
Személyes jelentkezés: Kondor Béla Közösségi Ház recepcióján.
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15Az olimpiai érmes a 2020. évi tokiói olimpián is szeretne indulni sport

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Feltételezem, hogy nem zárta a szívébe 
az amúgy hívogató Los Angelest, mert ott 
semmi nem jött össze. Sem a pályán, sem 
azon kívül.

– Valami ilyesmi. Tényleg nem mond-
hatom, hogy az álmaim netovábbja volt 
ez az amerikai világkupaverseny. Csak 
a tizenhetedik lettem az amúgy nagyon 
erős mezőnyben, ráadásul az állandó 
légkondi miatt meg is fáztam. Köhög-
tem, belázasodtam, legyengültem, anti-
biotikumot kaptam. 

jó átmozGatás Volt
– Eddig nem mondott sok jót…

– Azért nem olyan drámai a hely-
zet. Márciusban például elindultam az 
Imre–Lőrinc-futóversenyen, amelyen a 
harmadik lettem.

– Ott az egyik afrikai vendégfutó 
nyert. Velük nem is kell versenyre kelni, 
mert ők, hogy úgy mondjam, hivatásos 
hosszútávfutóként és pénzkeresőként 
utazzák körbe Európát.

– Igen, az én futamomat is egy af-
rikai nyerte. Ellenük reménytelen, ha 
egyszer „beindulnak,” kár is erőlködni. 
Nem is volt esélyem, de nem is erőltet-
tem. Számomra egy jó átmozgató edzés 
volt ez a futás.

– Ismerve az idei versenynaptárát 
meg általában az öttusázók versenynap-
tárát, szaladgálhat még eleget az idén.

– Ettől félek… április végén lesz a 

felnőtt országos bajnokság, méghoz-
zá abszolút hazai pályán, a Honvédén, 
s már csak ezért is oda kell figyel-
nem erre. Aztán pedig jön a szokásos 
„menü”. Májusban világkupa-forduló 
Kecskeméten, júliusban Európa-baj-
nokság Székesfehérváron, szeptember-
ben pedig világbajnokság Mexikóban. 
S ha mindezek mellett marad még egy 
kis időm, akkor katonai világbajnok-
ság.

tokIó? IGen!
– Ráadásul ezen kötelező a jó szereplés, 
mert ön a címvédő.

– Igen, ezt sem vehetem félvállról, 
de azt hiszem, megtanultam már, hogy 
egyetlen versenyre sem lehet úgy oda-
állni, hogy majd csak lesz valami…  

– Pillanthatunk egy kicsivel előbbre 
is?

– Gondolom, a tokiói olimpiát akar-
ja megkérdezni…

– Eltalálta, s mivel nem tartozik már 
a fiatal korosztály tagjai közé, érdekel, 
hogy számíthat-e önre a magyar sport 
még 2020-ban, Tokióban is. Félre ne 
értse, nem akarom visszavonultatni, de 
annak a sportolónak, aki a 34. évében 
jár, fel lehet tenni ezt a kérdést.

– Egyrészt nem foglalkoztam még a 
visszavonulás gondolatával, másrészt, 
ha eszembe jut Tokió, akkor mint ver-
senyzőt látom ott magamat. Tehát azt 

az olimpiát még szeretném a pályafu-
tásom részének tudni.

csak előre néz
– Hadd kérdezzem még az amerikai 
világkupaversenyről. Melyik számmal 
volt elégedett, s melyikkel nem?

– Azt hiszem, a lövészet volt az, ame-
lyik sok mérget okozott. Lassan lőttem 
le a sorozatokat, sok időt vesztettem, rá-
adásul sokat is hibáztam. A vívásomnak 
az eleje volt gyenge, de aztán belejöttem, 
és a közepétől már jó asszóim voltak. De 
hagyjuk azt a versenyt, nézzünk előre, 
mert azon már úgysem lehet változtat-
ni.

névJEgy
született: 1984. július 26.
születési hely: Budapest
iskolai végzettség: testneve-
lési Egyetem
testmagasság: 181 cm 
testsúly: 75 kg 
Egyesület: Budapest honvéd
legjobb eredmény: olimpiai 
bronzérem, 2012, london

Marosi ádám nem vágyik vissza los Angelesbe AZ OLIMPICIK 
Már NEVELHETőK 
Csendben, de annál nagyobb elszántsággal neveli a jövő ví-
vótalentumait a sztehlo iskola tornatermében szijj Károly, az 
egykori világbajnoki bronzérmes párbajtőröző, akit a lőrinc 
2000 sE vívószakosztályáról kérdeztünk.

 

– Érdekli, leköti a mai gyerekeket a vívás? Azért kérdem, mert az edzőte-
remben nem a filmen látott „három testőrnek” kell lenni, hanem nagyon is 
fegyelmezett sportpalántának.

– Akik eljönnek a Kossuth téri evangélikus iskola tornatermébe, azok 
már korábban tájékozódtak, így tudják, hogy nem „csihi-puhi” lesz, hanem 
kemény edzés a maga összes nyűgével.

– Ez nem lehet annyira csábító…
– Legyünk őszinték: egyetlen sportág sem elvarázsoló, ha valaki ko-

molyan csinálja. Az esetleges sikerekhez nem bársonyos út vezet. Persze a 
gyerekekkel szórakoztató módon sajátíttatjuk el az alapokat, nem kell meg-
ijedni.

– Hány gyerek forgatja a pengét az edzéseken?
– Örömteli számot mondok: húsz-huszonöten vannak azok, akik visz-

szatérők, megmaradók, s nem csak egyetlen edzésen vesznek részt. Sőt az 
olimpiák évében, amikor a gyerekek, hogy úgy mondjam, a tévéből válasz-
tanak példaképet, még többen jönnek.

– Ügyesek? Jól áll a kezükben a fegyver?
– Kinek hogy, de ha ügyetlenkék, akkor itt vagyunk mi, edzők, s meg-

mutatjuk a jót.
– Örömmel csinálja?
– Különben nem járnék be hetente háromszor Ócsáról…
– A Lőrinc 2000 SE utánpótlás-nevelő egyesület. Hány éves kortól jöhet-

nek a gyerekek?
– Nincsen erre szigorú regula, mert ha jön egy ügyes 8 éves, örülünk 

neki, de ha csak 12 éves korban akar vívó lenni, az is jó.
– Hány éves korig vannak versenyzőik?
– Tizennégy éveseink még vannak, e fölött már nem nagyon, de mi az 

alapokat akarjuk megtanítani nekik, így aztán jó az életkoruk. A fegyver-
nemet megismerik, mi pedig megszerettetjük velük az edzések hangulatát, 
de a fegyelmét is.

– Talán nem véletlen, hogy a hét-nyolc éves korosztályt említette, mert rá-
juk találta ki Kulcsár Győző, az egykori olimpiai bajnok a lehető legtalálóbb 
nevet: olimpicik…

– Az elnevezés tényleg szuper, s az ilyen korú gyerekeket már lehet fe-
gyelmezni, sportmozgásra tanítani.

– Dicsekedhetnek már versenyeredményekkel is?
– Sajnos csak addig tudunk nyújtózkodni, amíg a takarónk ér… Tavaly 

például alig volt keretünk arra, hogy versenyekre vigyük a gyerekeket. Segít 
ugyan a szövetség és az önkormányzat is, de a vívás tudottan drága sport-
ág.

– Ne riassza el a gyerekeket, pontosabban a szülőket…
– Szó sincs erről. Aki eljön hozzánk, annak csak a tornafelszerelését kell 

hoznia, meg az akaratát és az elszántságát. A többi a mi dolgunk.
 
EKKor vár A Pást
Az edzéseket hétfőn és pénteken 17 órától, csütörtö-
könként 16 órától tartják a sztehlo gábor evangélikus 
iskola tornatermében, ahova 7-8 éves kortól várják a 
gyerekeket.

 

MENETEL A SZAC
 

Büszkék lehetnek az elmúlt heteikre az 1908 sZAC KsE lab-
darúgói. Azok, mert lapzártánk idején a BlsZ ii. osztályában 
a második helyen álltak.

Nézzük, mi történt a SZAC 
háza táján mostanában.

Március utolsó napján 
a Ferencvárosi FC volt 
az ellenfél idegenben, s a 
SZAC magabiztosan nyert 
3-0-ra. Ezt április 7-én a 
Csepel Hungary Club 94 
elleni lehengerlő győzelem 
követte hazai pályán. Nem 
kevesebb, mint nyolc gólt 
kapott az ellenfél. Hármat 
az első, ötöt pedig a má-
sodik félidőben. A meccs 
hőse Gálvölgyi Márton 
volt, aki három gólt rúgott. 
A jó sorozat április 15-én 

is folytatódott. Ekkor idegenben, Törökbálinton lépett pályára a kerületi 
csapat, s ellentmondást nem ismerve rúgott egy „kilencest”. A végeredmény 
9-1 lett. A SZAC ezúttal sem maradt mester(hármas) nélkül, Veres Péter ju-
tott három találatig.

Az április 22-i folytatás szintén jól sikerült. Ekkor a Szent Pál Akadémia 
FC bánhatta a Thököly úti fellépést, ugyanis 5-0-ás vereséget szenvedett.

Azt ma még nem tudni, hogy hol zárja a szezont az együttes, az viszont 
már bizonyos, hogy emlékezetes tavasszal örvendezteti meg a szurkolókat.

Imrén Indult 
a szezon

� a londoni olimpia bronzérmesét „megtalálta” a betegség. 
a Budapest Honvéd öttusázója, a kerületben élő maro-
si ádám március végén az egyesült államokban szedett 

össze egy olyan betegséget, amely után még itthon is egy hétre 
ágyba kényszerült. 

Marosi ádám a tokiói olimpián szeretné feltenni a koronát hosszú pályafutására
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16 72 éve él Pestszentimrén a kitüntetett alkotóportré

�születése óta Imrén 
él, és munkássá-
ga jelentős részét 

is a kerületi értékek 
megőrzésére fordította, 
fordítja Ilku jános fotó-
művész. a kiváló alkotó, 
akinek a helyi közössé-
gért végzett munkáját 
az önkormányzat Pro 
Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre díjjal 
ismerte el, ötvenedik 
önálló kiállítására készül.

kErékgyártó györgy   

Jól választott új lakóhelyet Ilku János 
nagyapja, amikor úgy döntött, hogy 
néhány év amerikai munkavállalás és a 
trianoni tragédia után Soroksárpéterin, 
vagyis a mai Pestszentimre területén 
vásárol telket és házat. Az első vi-
lágháborút követő határrendezések 
tönkretették az akkori Bereg megye 
gazdaságát is, ezért sokan keresték a 
boldogulást másutt. A család otthonra 
lelt itt, amit az is bizonyít, hogy a har-
madik generáció sem hagyta el Imrét.

HUszonéVesen 
kezdte
Viszonylag későn, már az érettségi és 
a géplakatos szakma megszerzése után 
dőlt el, hogy Ilku János fényképezéssel 
fog foglalkozni.

– Maga a fotózás technikája érde-
kelt. Mindent meg akartam tanulni a 
nyersanyag kiválasztásától a kiállítási 
minőségű kép létrehozásáig – magya-
rázta Ilku János. 

A roppant gazdag ismeretanyag el-
sajátítását önképzéssel kezdte.

– Szakkönyveket vettem, nálam 
tapasztaltabb fotósoktól tanácsokat 

kértem, sokat gyakoroltam, s beirat-
koztam a TIT József Attila Szabadegye-
temre, ahol a fotóművészet történeté-
vel és pszichológiájával ismerkedtem. 
Később elvégeztem a híres Práter utcai 
fényképész szakiskolát is, de akkor már 
fotóművészként tartottak számon, és 
valójában a munkámhoz kellett a szak-
irányú végzettséget igazoló bizonyít-
vány.

Ez a munka pedig a Ferihegyi re-

pülőtérhez kötötte őt, ahol 1979-től 29 
éven át dolgozott. Az oktatási központ 
munkatársaként a polgári repülés szá-
mos szakterületének tanításához szük-
séges fényképeket és oktatófilmeket ké-
szítette. A csaknem három évtizednyi 
munka nemcsak tapasztalatokat hozott, 
hanem jó ismeretségeket is. Itt kötött 
barátságot a repülőtér főmérnökével, a 
képzőművészként is komoly sikereket 
elérő Buczkó Imrével, aki később kezde-

ményezte, hogy fotókkal dokumentálja 
a kerületi szobrokat és emlékműveket. 
Ezekből a Kondor Béla Közösségi Ház 
támogatásával és kiadásában könyv is 
készült.

A helytörténeti munka végigkísér-
te Ilku János életét. Édesapja, Ilku Já-
nos Pál a Széky Társaság alapító tagja  
volt, és amikor a kerület, sőt az ország 
egyik első civil szervezete megkezdte a 
tevékenységét, egyértelmű volt, hogy a 

helytörténeti fotódokumentáció elké-
szítését ismerős szakemberre bízzák.

– A szülőhelyem és közössége iránti 
kötődés számomra természetes, ma-
gától értetődő dolog, hiszen édesapám 
mutatta a követhető példát – emelte ki 
a fotóművész, aki a kiállítások mellett 
számos filmet, könyvet, kiadványt, ké-
peslapot jegyez.

jön az ötVenedIk
Ilku János túl van a hetvenen, és bár 
több időt fordít már a családra, a feltöl-
tődésre, nem mondott le az alkotóun-
káról sem.

– Szeretek az unokámmal, Marci-
kával lenni, pihenni, és ebben a korban 
már több időt kell fordítani az egészség 
megőrzésére is. A művészeti ág jelentős 
eseményein rendszeresen kiállítok, és 
jelenleg az ötvenedik önálló kiállítá-
somra készülök – avatott be.

a Kötődés természetes
Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre díjat vehetett át Ilku János fotóművész

 

ilKU-KéPEK 
KiAdványoKBAn
a kiállítások mellett Ilku jános 
számos munkája kiadványok-
ban is megjelent. íme, néhány 
a kerület értékeit bemutatókból: 
a 100 éves Pestszentimre első 
falinaptára; Helytörténeti olvasó-
könyv; Pándy tamás: 100 éves 
falu a városban; Budapest XVIII. 
kerület művészei az ezredfor-
dulón, falinaptár (december); 
magyarország egy napja – mil-
lenniumi körkép; Budapest XVIII. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
köztéri képzőművészeti alko-
tásai; a malév sportklub 60 
éves története; Pándy tamás: 
a lajosmizsei vasútvonal és 
a pestszentimrei állomás 120 
éves története; Pándy tamás: 
krepuska Géza életműve. 

– Lackfi János versei társat kerestek és találtak 
Herczku ágnes énekes és az indiai származá-
sú zeneszerző-gitáros, Sinha róbert személyében 
– mondta felkonferálással összekötött köszöntő-
jében Ódor Katalin intézményvezető, hozzátéve: 
– A költő játszik, mulattat, szomorít, és alakot 
vált, dalai népiesek, városiak, dévajok és tétovák, 
azaz nagyon emberiek.

Bizsergető, de ártalmatlan áramütéssel felérő, 
székbe szorító hatással repültek a műsor percei. 
Lackfi János egyedi humora, szomorúbb versei, 
mint például az édesapja haláláról megemlékező 
költeménye és versekbe formázott családszeretete 
gerjesztette a nagy figyelmet. 

A most megjelent Emberszabás című kötet 
Lackfi János huszonöt, a feleségéhez, Júliához írt 
költeményét tartalmazza. Miért pont huszonöt? – 
mert ennyi ideje tart az örömteli együttlét. Lackfi 
meglepő mondata, mely szerint egy rendes költő 

már halott, nem váltott ki egyetértő bólogatást, 
csupán nagy kacaj volt a jutalma. Az előadás szá-
mos életrajzi elemet tartalmazott, segítve a költő 
egyéniségének alaposabb megismerését. 

Herczku Ágnes dalba ágyazva adott elő olyan 
Lackfi-verseket, mint a Tengerszem, a Semmidal 
és a Faggató. Volt egy „bundagyanús” eset is. Az 
énekesnő egy francia sanzon előadását követően 
feltette a kérdést: melyik magyar nótára hajazott 
a dal? Jött is a helyes válasz – egy sátoraljaújhelyi 
hölgytől. Volt nagy csodálkozás, ugyanis Herczku 
ágnes is Sátoraljaújhelyről származik. Az énekes-
nő meglepődését látva a bunda kizárva…

A Zenés emberszabás című műsort nem lehe-
tett időben befejezni. A csúszás hátterében nem 
szervezési vagy technikai okok álltak, hanem 
egyszerűen nem volt előre kalkulálható a hosszú 
perceken át tartó vastaps.

Ê gönczöl András   

A pályázati kiírás alapján a versenyzőknek – sza-
badon válogatva a magyar irodalom vidám mű-
veiből, esetleg saját alkotásaikból – egyenként 
négy percnél rövidebb vers vagy a Mátyás-em-
lékév tiszteletére Mátyás királyról szóló mese el-
mondásával kellett készülniük.

A már hetedik alkalommal megrendezett ver-
seny mindinkább vonzza a diákokat és a taná-
raikat is, aminek köszönhetően évről évre egyre 
többen szeretnének bemutatkozni. Ebben az év-
ben például 45-en jelentkeztek.

A remek hangulatú rendezvényen Varró Dá-
niel költő, a zsűri elnöke szívélyes szavakkal 
köszöntötte a versenyzőket, s örömét fejezte ki, 
hogy már ötödik alkalommal vehet részt e nemes 
versenyen, ahol mindig elvarázsolja őt a gyerme-
kek őszinte, szívből jövő előadásmódja.

A zsűritagok – Varró Dániel mellett Császár 
Bíró Lilla versmondó, a közösségi ház igazgatója 
és Szőkéné Czinczky Eszter drámapedagógus – 

korosztályonként értékelték az előadásokat, majd 
szólították a nyerteseket és a helyezetteket. A 
nyertesek Varró Dániel Szívdesszert című köny-
vének örülhettek, s kedves gesztusként valameny-
nyi versenyző emléklapot és stílszerűen egy szív 
alakú desszertet kapott.

Az esemény végén Császár Bíró Lillát a ver-
seny múltjáról és jövőjéről kérdeztem.

− A verseny hét évvel ezelőtti meghirdetése-
kor az volt a célunk, hogy a gyermekek az élet-
koruknak megfelelő, ne attól még távol álló mű-
veket válasszanak. E cél érdekében csak vidám 
veresekkel és prózai művekkel lehetett jelentkez-
ni, arra ösztönözve a versenyzőket és felkészítő 
pedagógusaikat, hogy kortárs szerzők műveit is 
megismerve vidám, a korosztályuknak valóban 
megfelelő hangulatú és témájú műveket adjanak 
elő. Ami a közeljövőt illeti, a rendezvényt tovább-
ra is kerületi versenyként kívánjuk meghirdetni.

Ê -dziuba-

Versek húrokra és hangszálakra
 

okos döntésnek bizonyult az előzetes regisztrációhoz kötött részvétel a Pestszentimrei 
Közösségi házban április 8-án. Borítékolható volt a telt ház, mert a költészet napja al-
kalmából lackfi János mutatta be legfrissebb, Emberszabás című verseskötetét.

Szívdesszert hetedszer
A gyermek és ifjúsági Művészeti találkozók programsorozat keretében idén is meg-
hirdette a Kondor Béla Közösségi ház a szívdesszert című vers- és prózamondó ver-
senyt a kerületi általános és középiskolások részére. Az eredményhirdetést április 
9-én tartották a városháza dísztermében. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

ilku Jánosnak ughy Attila polgármester nyújtotta át az elismerő oklevelet


