
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Visszatérő téma az önkor-
mányzat képviselő-testületének 
ülésein, hogy a parkolási prob-
lémák elérték Pestszentimrét 
is. Ebben a kerületrészben is 
jellemző – éppúgy, ahogy Bu-
dapest más kertvárosaiban –, 
hogy egy-egy ingatlanhoz ket-
tő vagy több autó is tartozik, 
és a tulajdonosok nem tudják 
mindegyiket az ingatlanon be-
lül parkoltatni. A Nemes utca 
és a Nagykőrösi út metszés-
pontjának környékére nagyobb 
nyomás nehezedik, az itteni 

üzletek és szolgáltatóegységek 
ugyanis folyamatosan erősebb 
forgalmat generálnak, ezért itt 
több parkolóhelyre van szük-
ség.  A Vasút utcában tervezett 
ingatlanberuházás is sürgette 
egy Pestszentimre központi 
részére kiterjedő közlekedé-
si hatástanulmány elkészíté-
sét, amely megalapozta a te-
lepülésrendezési szerződést. 
A megállapodás legfontosabb 
kérdésköre: a forgalmi nehézsé-
gek megoldási lehetőségei és a 
parkolási lehetőségek növelése, 
csökkentve a lakókörnyezetre 
kifejtett negatív hatásokat. 

MI KÉSZÜL?
A beruházó megvásárolt négy 
Vasút utcai telket, és azon olyan 
társasházat kíván építeni, amely-
nek a földszintjén üzlethelyiségeket 
alakít ki és ad bérbe. A városias 
övezethez igazodó beépítési terv és 
funkció egyezik az önkormányzat 
településfejlesztési elképzeléseivel, 
azonban tekintettel az önkormány-
zat által tervezett parkolófejlesztés-
re és a terület forgalmi adottságai-
ra, egyes részleteket fontos volt 
tisztázni február óta, amióta ez a 
téma a képviselő-testület napirend-
jén szerepel. Az egyik ilyen az volt, 
hogy a létrejövő épület illeszke-

dik-e a településképbe, a másik az, 
hogy az üzletek mekkora plusz au-
tóforgalmat vonzanak majd, és az 
milyen módon kezelhető. Nagyon 
fontos feltétele volt a megállapo-
dásnak a parkolási igények megfe-
lelő kezelése és a tervezett parkolók 
zavartalan működése is. 

VONATTAL  
A BELVÁROSBA
Az önkormányzat célja világos 
volt: amennyiben sikerül növel-
ni a vasútállomás környékén a 
parkolóhelyek számát, létrejöhet 
az a P+R rendszer, amelynek kö-
szönhetően a belvárosba közleke-
dők szívesen választják a vonatot. 
Ehhez a vasútállomás körüli telek 
tulajdonosával, vagyis a MÁV-val 
is meg kellett egyezni. 

A számos tárgyalás és Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre ér-
vényben lévő városrendezési és 

építési szabályzatának felülvizs-
gálata lehetővé teszi a megegye-
zést az ingatlanfejlesztővel, így 
vélhetően mindenki számára 
a legjobb megoldás születik. A 
szerződés értelmében az ingat-
lanberuházó a tulajdonában lévő 
Vasút utcai telkeken belül zöldfe-
lületet és járdát alakít ki, s utóbbit 
átengedi a gyalogos közlekedés 
számára. Ezzel egy időben az ön-

kormányzat az új épület előtti 105 
méternyi utcaszakaszt engedi át, 
hogy a beruházó a korábbi ter-
vekhez képest jóval több parkolót 
létesíthessen. Ezeken a helyeken 
várakozhatnak majd az üzletekbe 
érkezők, míg a társasházban la-

kást vásárolók számára bőségesen 
elegendő parkolót alakítanak ki 
a saját telken és az épületen be-
lül. Az utca szemközti oldalán, a 
MÁV tulajdonában lévő területen 
az önkormányzati beruházásban 
pedig megvalósulhat a P+R igé-
nyeket is kielégítő városi parkoló, 
amelynek megépítését a közösségi 
teherviselést részben magára vál-
laló beruházó is segítheti. 

A projekt egy újabb lépés azon 
az úton, amely a Pestszentimre-vá-
rosközpont megújítása projekttel 
kezdődött 2011-ben, és amely egy 
kertvárosi jellegét, sajátos hangu-
latát megőrző, de modern telepü-
lésközpont kialakulásához vezet.
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ÚJABB FEJLESZTÉST TERVEZ AZ ÖNKORMÁNYZAT PESTSZENTIMRE KÖZPONTJÁBAN

Több parkoló, kevesebb gond
� FONTOS LÉPÉST TETT A PESTSZENTIMREI VÁROSKÖZPONT TOVÁBBI FEJ-

LESZTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, AMIKOR ÚGY DÖNTÖTT, 
HOGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉST KÖT AZZAL AZ INGATLANBERU-

HÁZÓVAL, AMELY A VASÚT UTCA 51–54. ALATTI TERÜLETEN KÍVÁN ÉPÍTKEZNI. A 
MEGÁLLAPODÁS LEHETŐVÉ TESZI, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL RÉGÓTA 
TERVEZETT PARKOLÓFEJLESZTÉS ÉS AZ INGATLANFEJLESZTÉS ÖSSZEHANGOL-
VA VALÓSULJON MEG. 

SZÉPÜLŐ KERÜLET

EGYRE TÖBBEN jelentkeznek kiültethető 
egynyári virágokért az önkormányzat 
Szebb, virágosabb kerületünkért elnevezé-
sű pályázatára. Idén június 14-én mintegy 
1400-an vették át a szebbnél szebb virágo-
kat a Bókay-kertben. A hagyományoknak 
megfelelően ezúttal is több kategóriában 
meghirdetett pályázat célja a lakóhelyünk 
barátságossá, széppé varázslása.

ELSŐ A BIZTONSÁG

AZ AMERIKAI AKCIÓFILMEKET idéző jelenetek 
tanúi lehettek azok, akik június 16-án bekuk-
kantottak a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 
udvarára. De cikkünkben nem szeretnénk 
leragadni a hollywoodi „rendőrhősgyártásnál”, 
függetlenül attól, hogy a rendőrségi nyílt nap 
kínálta a párhuzamot, amikor a megelőzés 
mellett a bűnüldözés módszereit is láthatták 
az érdeklődők.

MEGÚJULÓ UTCÁK

HÁROM FONTOS UTCASZAKASZ útburkolatá-
nak korszerűsítésére nyert jelentős pályázati 
forrást a XVIII. kerületi önkormányzat. Az 
Ady Endre, a Vörösmarty és a Teleki utca 
rossz állapotú részének burkolatcseréje, 
felújítása a maximálisan megszerezhető  
50 millió forintos támogatásból és a hasonló 
összegű helyi hozzájárulásból valósul meg 
ebben az évben.

NYÁRI FESZTIVÁL

KÖZKEDVELT SZTÁROK érkeznek a habköny-
nyű, ugyanakkor értékes, színpompás és 
derűs forgatagnak ígérkező háromnapos 
Szent Lőrinc-napi Kézműves Sörfesztiválra, 
amely augusztus 3-án, pénteken kezdődik. 
A Galgóczy Zoltán alpolgármester ötlete 
alapján a Kossuth téren negyedik alkalommal 
megvalósuló rendezvényen több mint félszáz 
művész, zenész, kézműves működik közre.

NYEREGBE PATTANTAK

MÁR AZ ÖTÖDIK jótékonysági célú 
kerékpártúrán vállalták a „bátrak”, hogy 
nyeregbe szállnak, s a Bókay János utcából, 
a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikája elől indulva kitekernek 
Lőrincre. Négyszáznál is többen teljesítették 
a 10 kilométeres távot június 17-én, és 
viszonzásként kellemes programok vártak 
rájuk a Bókay-kertben. 

15. oldal 15. oldal2. oldal 5. oldal 6. oldal 9. oldal 15. oldal

Az önkormányzat célja világos volt: amennyi-
ben sikerül növelni a vasútállomás környékén 
a parkolóhelyek számát, létrejöhet az a P+R 
rendszer, amelynek köszönhetően a belvárosba 
közlekedők szívesen választják a vonatot.
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PUSKÁS ATTILA 

Az önkormányzat a pályázat 
meghirdetésével arra törekszik, 
hogy a városi lakókörnyezetet 
– függetlenül attól, hogy valaki 
kertes házban vagy valamelyik 
lakótelep jó esetben erkéllyel 
rendelkező lakásában él – kö-
zösen tegyék széppé a helyi 
lakosok. Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre lakossága ebben töké-
letes partner, amit a résztvevők 
folyamatosan növekvő száma is 
bizonyít.

KÉT ÉVTIZED  
VIRÁGOKKAL
Kerek évfordulóhoz érkezett a 
Szebb, virágosabb kerületün-
kért pályázat, hiszen idén lett 20 

éves a program. Bár a jubileu-
mi virágosztást az időjárás nem 
fogadta kegyeibe, a virágokért 
érkezők lelkesedését az eső sem 
tudta letörni.

– A kerületben élők eltö-
kéltségét mutatja, hogy a zu-
hogó eső ellenére már a reggeli 
órákban elvitték a virágok felét 
– mondta néhány órával a kiosz-
tás megkezdése után Dömötör 
István alpolgármester, aki a Bó-
kay-kertben felállított sátorban a 
polgármesteri hivatal virágosz-
tásban részt vevő munkatársai-
val együtt fogadta a pályázókat. 
– Remélem, hogy az elvitt virá-
gok a helyükre kerülve szépsé-
gükben kiteljesednek, és amikor 
a zsűri végigjárja a kerületet, ak-
kor hasonlóan jó benyomásokat 
szerez, mint az elmúlt években. 

Idén lehetett először elektro-
nikus úton is pályázni a virágok-
ra, talán ennek is köszönhető, 
hogy még többen jelentkeztek, 
mint tavaly. 

– Próbálunk haladni a korral és 
a jövőben is egyre nagyobb súlyt 
fektetni arra, hogy ne csak hagyo-
mányosan, papíralapon lehessen 
jelentkezni, hanem az elektroni-
kus lehetőségeket is kihasználjuk.

NEMES  
VERSENGÉS
A kerületet megszépítő lakossági 
virágosítás egyben verseny is – bár 
itt talán tényleg elmondható, hogy 
a részvétel fontosabb a győzelem-
nél –, a szakértő zsűri a nyár folya-

mán látogatja végig a helyszíneket. 
A pályázók közül mintegy kilenc-
százan élnek kertes házban.

– Már ebből a számból is lát-
szik, hogy a bejárás jelentős fel-
adat lesz, amihez a kerületi civil 
szervezetek segítségét is igénybe 
vesszük. Érdekes lesz látni, hogy 
a most elvitt virágokból milyen 
udvarokat, kerteket, előkerteket 
vagy éppen barátságos, díszes 
erkélyeket varázsolnak a lakók 
– mondta Dömötör István, hoz-
zátéve, hogy a pályázat jövőre is 
folytatódik, és az sem jelent majd 
gondot, ha az ideinél is többen 
jelentkeznek rá. – Ez örömteli 
feladat, legfeljebb nagyobb lesz a 
sátor, és többen fogjuk osztani a 
virágokat.

Csaknem másfél ezren a szebb, virágosabb kerületértKÖRNYEZETVÉDELEM

SZÉPPÉ TESZIK  
A KÖRNYEZETÜKET
Virágdíszbe öltözhetnek a kertek, erkélyek

�Évről évre egyre többen jelentkeznek 
kiültethető egynyári virágokért az önkor-
mányzat Szebb, virágosabb kerületünkért 

elnevezésű pályázatára. Idén mintegy 1400-an 
vették át a szebbnél szebb virágokat a Bó-
kay-kertben június 14-én. A hagyományoknak 
megfelelően ezúttal is több kategóriában – 
utca szakasz, intézmény, lakótelepi előkert, 
családi ház, erkély – meghirdetett pályázat 
célja a lakóhelyünk barátságossá, széppé 
varázslása.

Színpompás kínálatból választhattak
Sárga, lila, piros, narancs és még ki tudja, hányféle színben 
pompáznak azok az egynyári virágok, amelyeket a pályázat 
keretében kerületszerte elültetnek.
– Törpe nebáncsvirág, más néven pistike, illetve begónia, petúnia, 
a kukacvirág néven népszerű porcsinrózsa, napvirág és bársony-
virág, azaz büdöske is van a kiosztott virágok között – sorolta a 
kínálatot Kirrné Feicht Ágnes, a XVIII. kerület főkertésze.

A zsűri a nyár második felében járja végig az udvarokat, 
kerteket, és tekinti meg az erkélyeket. A megérdemelt díjakat 
pedig a hagyományoknak megfelelően ősszel egy kis ünnepség 
keretében vehetik át a legjobbnak, legszebbnek ítélt kertek, 
balkonok tulajdonosai.
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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.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Mindig is szívesen látogatták a kör-
nyékbeliek a Dobozi utca, Kiss István 
utca, Bókay Árpád utca metszésében 
található teret, amelyet – mivel szint-
je az utcaszint alatt van – Bókay-gö-
dörként emlegetnek az itt élők. Mivel 
a gödörben játszótér és sportpálya 
is található, a kismamák és a focizni 
vágyó fiatalok egyaránt szívesen ke-
resték fel.

– A pálya aszfaltja elöregedett és ki-
repedezett, ezért egyre több volt a bal-
eset – magyarázta Tóth Kálmán, a Bó-
kaytelep önkormányzati képviselője. 
– Tekintve, hogy a hely igen kedvelt, 
s biztonságos fekvésével és jól megkö-
zelíthetőségével alkalmas arra, hogy 
otthonos és kellemes többfunkciós 
park váljék belőle, az önkormányzat 
úgy döntött, hogy forrásokat szerez a 
fejlesztéshez.

FORRÁST TALÁLNI
A döntés a felújításról 2014-ben szü-
letett meg, akkor az önkormányzat 
– számítva a lakossági javaslatokra 

– több fórumon is beszámolt a kezde-
ményezésről, és a főváros által meg-
hirdetett Integrált Településfejlesztési 
Stratégiának köszönhetően forrást is 
talált a projektre. Megfelelő kivitelező 
hiányában 2015-ben még nem kezdőd-
hettek meg a munkálatok, a későbbiek-
ben pedig olyan pályázati lehetőségek 
nyíltak meg, amelyek egy komplex 
átalakítás lehetőségével kecsegtettek, s 
egyidejűleg módot adtak arra is, hogy 
a Bókay-gödörével együtt más kerületi 
sportpályák is megújuljanak. A Gödör 
téri projektre végül a Magyar Kézilab-

da Szövetség rekortánpálya-fejlesztési 
programjának köszönhetően találtak 
újabb forrást. A 2018 tavaszára elké-
szült beruházás által egy minden igényt 
kielégítő modern, multifunkciós pálya 
épülhetett meg.

ITT AZ ÚJ!
Az első ütem befejeződött, a fiatalok, 
a családok már használják is a létesít-
ményt. Tehát a Bókay-gödörben – a 
játszótér mellett – várja már a mozog-
ni vágyókat a vadonatúj műanyag bo-
rítású, palánkkal kerített multifunkci-
ós sportpálya, amely saját világítást is 
kapott. 

– Ez a tér kifejezetten lakossági cé-
lokat szolgál – mondta Tóth Kálmán 
–, de kincset ér a közeli Bókay iskola 
diákjainak is. Az intézmény ugyanis 
egy régi építésű épületben működik, 

nincs saját tornaterme, így az őszi és a 
tavaszi időszakban ide tudnak kijönni 
a gyerekek.

Mint már említettük, a tér fej-
lesztésének ez csak az első üteme 
volt, amelynek kiegészítő elemeként 

hamarosan szabadtéri fitneszeszkö-
zöket is kihelyeznek, tehát már nem 
csak a labdajátékok kedvelői mozog-
hatnak itt. A második és a harmadik 
ütemben a költségvetési forrás függ-
vényében tovább parkosítják a terü-
letet, aminek során játszódombot 
létesítenek, kerékpártárolót, hulla-
dékgyűjtőket, pingpongasztalt tele-
pítenek, rámpás bejáratot építenek, 
cserje- és évelőfoltokat alakítanak ki, 
valamint fákat ültetnek. A sűrűbb nö-
vényállomány kellemessé teszi majd a 
környezetet.

– A fasor természetes zajfogó – 
mondta a képviselő –, de az árnyékuk-
ra is nagy szükség van. A tér fekvésé-
nek egyetlen hátránya, hogy a déli és 

a kora délutáni órákban folyamatosan 
nap éri, ilyenkor nagyon nagy itt a hő-
ség. Ezen segítenek majd az újonnan 
ültetett fák.

Hamarosan tehát egy nagyon kelle-
mes sport- és szabadidőpark jön létre, 
amelynek minden eszközét, létesítmé-
nyét ingyenesen használhatják a pi-
henni vágyók.

– Bár a Gödör tér és környéke bé-
kés kerületrész, innen eddig semmi-
lyen kirívó közrend elleni esetről nem 
érkezett bejelentés, szeretnénk meg-
előzni, hogy az új eszközöket esetleg 
megrongálják, vagy hogy szemetelje-
nek a területen. Ezért számba vettük 
egy térfelügyeleti kamera kihelyezésé-
nek lehetőségét. 

Több egészségügyi dolgozó kaphat pénzjutalommal járó önkormányzati kitüntetést ÖNKORMÁNYZAT

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Egy rémhír eloszlatásával 
kezdte meg a munkát június 
19-i ülésén a képviselő-testü-
let. Makai Tibor (Jobbik) na-
pirend előtti felszólalásában 
közölte: az az információ ter-
jed a kerületben, hogy a kő-
bányai önkormányzat a Hős 
utcában kialakult szociális 

válságot azzal próbálja meg-
oldani, hogy más városrészek-
ben – így Pestszentlőrincen 
– vásárol lakásokat az össze-
férhetetlen lakók számára. A 
kérdésre mintegy tíz percen 
belül megvolt a válasz. Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
telefonon azonnal felvette a 
kapcsolatot a X. kerület köz-
biztonságért felelős alpolgár-

mesterével, aki egyértelműen 
kijelentette, hogy a felmerült 
gondokat a kerületen belül 
oldják meg, nem terhelik azo-
kat más városrészekre.

A rendszerváltozás óta műkö-
dik folyamatosan a Havanna-la-
kótelepen a hetivásár. Népszerűsé-
géből csöppet sem vesztett, hiszen 
a telep 17 ezer lakosa és a környe-

ző kerületrészekben élők számára 
friss zöldséget-gyümölcsöt „hoz 
házhoz”. Az önkormányzat éppen 
két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy 
részt vesz a főváros Tér_Köz pá-
lyázatán, s az elnyerhető forrásból 
modernizálja a régóta változatlan 
formában működő hetivásárt. A 
tervek között szerepel például a la-
kókocsis árusítás megszüntetése, 
a standok egy részének korszerű 
épületben történő elhelyezése, 
parkolók és illemhely létesítése. 
A közgyűlés tavaly áprilisban 100 
millió forint támogatást szavazott 
meg a projekt megvalósítására. 
Azonban a kiviteli tervekhez ké-
szült végleges tervezői költség-
becslés szerint a kivitelezés költ-
sége olyan magas lett, hogy az 
önkormányzatnak plusz forráso-
kat kellett találni a projekt megva-
lósításához. . Erre való tekintettel 
az önkormányzatnak lehetősége 
van újabb Tér_Köz-pályázat be-
adására, a fejlesztés két ütemre 
bontásával, ami által további fővá-
rosi támogatáshoz juthat.

A jövőre induló első ütemben 
egy 367 + 102 négyzetméter terü-
letű fedett-nyitott piacteret alakí-
tanak ki, továbbá egy zúzottköves 
parkolót. Utóbbival kapcsolatban 
Petrovai László (PM) felvetette, 
hogy egy ekkora forgalmú piac 
kiszolgálására nem alkalmas. Jan-
kovits Vera főépítész elmondta: a 
Baross utcával párhuzamosan ter-
vezett parkoló valójában a meglé-
vő helyek megújítását jelenti egy 
költséghatékony, de nem végleges 
megoldással. Ezt megerősítette a 
Műszaki, építéshatósági és kör-
nyezetvédelmi iroda képviselője 
is, aki arról tájékoztatott, hogy 

a második ütemben már szilárd 
burkolatú parkolót kíván létre-
hozni az önkormányzat.

TÖBBEN KAPNAK 
KITÜNTETÉST
Folyamatosan keresi a lehetősé-
get az önkormányzat arra, hogy 
hozzájáruljon az egészségügyben 
dolgozók munkakörülményei-
nek javításához, illetve munkájuk 
anyagi elismeréséhez. Bár a kor-
mányzat 2010 óta több alkalom-
mal emelte az ágazatban dolgo-
zók jövedelmét, az egészségügyi 
dolgozók áldozatos és kemény 
munkája minden további elisme-
rést megérdemel. Az összes jogi 
lehetőséget figyelembe véve a leg-
jobb megoldásnak az tűnik, ha az 
önkormányzat növeli azoknak a 
számát, akik évente megkaphat-
ják a Semmelweis-díjat, illetve a 
„Mi szívügyünk” elismerő okle-
velet. Az előterjesztés ellen egye-
dül Fehér Gábor (MSZP) emelt 
szót, tehát a képviselő-testület 
megszavazta a díjak odaítélését 
szabályozó rendelet módosítását. 

A FENNTARTHATÓ 
KÖRNYEZETÉRT
A képviselő-testület arról is dön-
tött, hogy az önkormányzat részt 
vesz a Norvég Alap pályázatán. 
Ez a pénzalap azért jött létre, hogy 
az európai országok között csök-
kentse a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségeket. A most ki-
írt pályázat többek között olyan 
projekteket támogat, amelyekben 
megoldásokat dolgoznak ki a vá-
rosi környezetszennyezés csök-
kentésére, illetve amelyek a helyi 
közösségek bevonásával képesek 
fenntartható városi környezetet 
létrehozni. A pályázat feltételei 
rendkívül kedvezők: az alap az 
egymillió eurót meghaladó pro-
jekteket támogatja, méghozzá 85 
százalékos arányban.

ÚJUL, AMI NÉPSZERŰ
Jövő tavasszal kezdődik a Havanna Hetivásár korszerűsítése

�Korszerűbb körülmények között működhet majd a havanna-lakótelepi hetivásár. A jövőre induló 
átalakítással kapcsolatban újabb döntést hozott az önkormányzat képviselő-testülete a június 
19-i rendes ülésén.

A Havanna-piac modernizálásának jövőre in-
duló első ütemében egy 367 + 102 négyzetméter 
területű fedett-nyitott piacteret alakítanak ki, 
továbbá egy zúzottköves parkolót.

MOZOGJUNK? AKKOR: BÓKAY-GÖDÖR
Parkosítással, fásítással folytatódik a helyi fejlesztés 

�A pestszentlőrinci kerületrész egyik legkellemesebb pihenő- és sportparkja születik 
a Bókay-gödörben. Az első ütemben már megújított, de még további fejlesztésre 
váró komplexumot ráadásul ingyenesen használhatják a mozgásra, kikapcsolódásra 

vágyók.

Még nincs vége
A Gödör tér fejlesztése hamarosan szabadtéri fitnesz- 
eszközök kihelyezésével folytatódik, a következő ütem-
ben pedig parkosítanak a területen. Utóbbinak köszönhe-
tően több lesz az árnyékot adó fa, a parkot tehát a forró, 
napos órákban is használhatják majd az ide járók.
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4 Az egészségügyi dolgozók legjelentősebb ünnepeKÖZÉLET

�Az egészségügyi dolgozók legjelentősebb ünnepét, a Semmelweis-na-
pot idén a magyar orvostudomány legnagyobb nemzetközi tekintélyű 
orvosa, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából 

rendezték meg Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is.

Az eseményt június 25-én tartották a Rózsa 
Művelődési Házban, ahol jelen volt Ughy At-
tila polgármester, Dömötör István, az egész-
ségügyért felelős alpolgármester és Galgó-
czy Zoltán alpolgármester, valamint Molnár 
Ildikó címzetes főjegyző, Hunyadi István 
városigazgató, dr. Haintz Andrea kerületi 
tisztifőorvos, dr. Szebényi Attila, a kerületi 
egészségügyi szolgáltató ügyvezető igazga-
tója és dr. Ralovich Zsolt, a Dél-pesti kórház 
főigazgatója. 

Az egészségügyben dolgozók áldozatos 
munkáját Ughy Attila méltatta, kiemelve, 
hogy jobbá, élhetőbbé, egészségesebbé teszik a 
világot, a környezetüket, s e világban bennün-
ket, pestszentlőrinci és pestszentimrei polgá-
rokat.

– Az ünnepi események azért is fontosak, 
hogy erre mindig emlékezzünk, s a nyilvá-
nosság előtt köszönjük meg áldozatos mun-
kájukat, hogy kifejezzük, nem csak ismert, 
de elismert tagjai is közösségünknek. Annak 
a közösségnek, amelyben az idős és a fiatal 
egyaránt tudja, hogy amit ápolóink, védőnő-

ink, orvosaink tesznek, az nem munka, ha-
nem hivatás és szolgálat – mondta a polgár-
mester.

A Semmelweis-díjakat Ughy Attila és Dö-
mötör István adta át az elismerésben része-
sülőknek: dr. Sánta Gabriella és dr. László 
Szabolcs felnőtt háziorvosnak, Lebenguthné 
Mihalik Ágnes szakasszisztensnek, Menczin-
gerné Rostás Ágnes védőnőnek és Nagy Antal-
né asszisztensnek.

Címzetes főorvosi címet harmincan vet-
ték át Haintz Andreától, Ughy Attilától és 
Dömötör Istvántól, közöttük háziorvosok, 
gyermekorvosok és fogorvosok. Ugyanezen 
a rendezvényen adta át Szabó Andrásné, a 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
ra általános alelnöke a kamara kitüntetését 
Hajdú Lászlónénak, a tüdőszűrő állomás 
asszisztensének.

A Semmelweis-napi ünnepségen Bozsó Péter 
színművész és Oravecz György zongoraművész 
mellett a Kolibri Táncegyesület tagjai működ-
tek közre.

B. Z.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. mun-
katársai már korábban is több felújítási és állag-
megőrző munkát végeztek az épületen, most má-
jusban pedig a nyílászárók egy részének a cseréje 
következett. 

– A bejárati oldalon, illetve az épület mellett álló 
repülőgép felé eső homlokzaton a régi, tönkrement 
nyílászárókat új műanyag, hőszigetelt ablakokra 
cseréltük, amelyek kívülről a megszokottal azonos 
zöld színű fóliát kaptak, így az épület megtartotta 
az eddigi jellegét. A régi redőnyöket leszereltük, és 
korszerű alumíniumredőnyöket raktunk fel a tük-

rös terem ablakaira – mondta el Márton Krisztina, 
a Városgazda Zrt. Intézményüzemeltetési Divíziója 
Műszaki és bonyolító osztályának vezetője.

A felújítás során a bejárati ajtót is kicserélték, az 
új, nagyobb nyílású ajtón kényelmesebb a közleke-
dés. Az egységesen, azonos síkban beépített abla-
kok révén egyforma párkányokat lehetett kialakí-
tani. 

A főépület másik két homlokzatán lévő nyílás-
zárók cseréjét jövőre tervezi a városüzemeltető cég.

P. A.

PINGV INEK 
AZ ERDŐÉRT
Önkéntes szemétszedést 
tartott az önkormányzat 
környezetvédelmi csoportja 
a Péterhalmi-erdőben.

A Kis-Pingvin sportegyesülettel 
2017 óta közösen, önkéntes ala-
pon szervezi meg a környezet-
védelmi csoport a szemétgyűjtő 
kampányt a lőrinci erdőben. 
Ilyenkor beveszik a pingvinek 
a Péterhalmi-erdőt, még a leg-
kisebbek is az oda nem illő dol-
gok után kutatnak. A gyülekező 

kora délután az ottani sportpá-
lyán volt, ahol kiosztották a tér-
képeket, a gumikesztyűket, a 
szemeteszsákok, amiket az ön-
kormányzat biztosított. Zenés 
bemelegítéssel indítottunk, ne-
hogy valaki megsérüljön a sok 
hajolgatásban. Az előre kijelölt 
útvonalon haladva több irányból, 
kisebb csapatokra felosztva töm-
tük meg zsákjainkat a hulladék-
kal. A visszaérkezés után játé-
kos sportolás kezdődött a réten. 
Kidobóssal, focival, ügyességi 
feladatokkal lazítottak a gyere-
kek. Az esemény bográcsozással 
zárult, s a lényeg az, hogy min-
denki jól érezte magát, és az erdő 
is megszépült.

Az idei tapasztalataink alapján 
sokkal tisztább volt az erdő, mint 
tavaly, így a 2017-ben megalakult 
erdőgondnokság lelkiismeretes 
munkájának köszönhetően ke-
vesebb feladatunk adódott.

VELÜK ÉLHETŐBB, EGÉSZSÉGESEBB A VILÁG

KÖZIGAZGATÁSI SZÜNET

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. június 28-tól július 2-ig a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Ez idő alatt minden ügyfélfogadás szünetel, az első munkanap július 3. kedd.

VÉRADÓ 
KAMPÁNY
Az élet nyáron sem állhat 
meg! Adj vért! elnevezéssel 
indított nyári véradó kam-
pányt a Magyar Vöröskereszt 
és az Országos Vérellátó 
Szolgálat (OVSZ). A véradók-
ra értékes heti, havi nyeremé-
nyek várnak, és egy fődíjat is 
kisorsolnak a játékban részt 
vevő önzetlen segítők között.

Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért döntöttek úgy az 
országos szervezetek, hogy június 18. és szeptember 2. között kampányt rendeznek. Mindenki, aki 
vért ad, egy személyre szabott köszönőkártyát kap, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik 
a kártyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon, értékes heti és havi nyeremény-
re pályázhatnak, sőt a kampány végén egy fődíj is gazdára talál.

A heti nyertes egy „véradó élménycsomaggal” gazdagodik, amely tartalmaz egy páros belépőt a 
Budapest Park valamelyik koncertjére, egy páros RepTár-belépőt a szolnoki repülőmúzeumba és egy 
szintén két személyre szóló borkóstolót a badacsonyi Laposa-birtokra. A szervezők havonta kisorsol-
nak egy kétszemélyes 3 napos (2 éjszakás) exkluzív wellnesspihenést is, a fődíj pedig egy nagy képer-
nyős tévé lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.

A napi biztonságos vérellátáshoz 1600–1800 véradóra 
lenne szükség, ezért a Vöröskereszt és az OVSZ minden 
lehetőséget megragad, hogy véradókat toborozzon. Idén 
is kitelepülnek a nagyobb fesztiválokra – elsőként a VOLT 
Fesztiválon lesz lehetőség véradásra a Vöröskereszt véradó 
kamionjában.

A pontos véradó helyszínek és időpontok a www.veradas.hu 
és www.ovsz.hu oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingyenes 
véradós mobilapplikációján érhetők el.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A 30 méternél nem mélyebb, évi 500 köbméter 
vízkivételi mennyiséget nem meghaladó, kizárólag 
kerti öntözés céljára, házi vízellátásra szolgáló, ta-
lajvízre telepített kutak kialakítását, üzemeltetését 
helyi vízgazdálkodási hatóságként a helyi önkor-
mányzat jegyzője vízjogi engedélyeztetési eljárás 
keretében engedélyezi. Az engedélyeztetés folya-
mata kétlépcsős. Először vízjogi létesítési engedélyt 
kell kérni, a kút fúrási munkálatai csak ennek bir-
tokában kezdhetők meg. Fontos, hogy kútfúrást 
csak jogszabály szerint meghatározott, kútfúrási 
szakmai jogosultsággal rendelkező szakember vé-
gezhet, amely jogosultságot az engedélyeztetés so-
rán okirattal szükséges bizonyítani.

Az engedélyeztetés második lépéseként a kiala-
kított kerti kút elkészültét be kell jelenteni, aminek 
alapján a hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt ad 

ki. Ennek az engedélynek a birtokában kezdődhet 
meg a kútból a vízkitermelés.

Az engedélyeztetési eljárás 5000 forintos illeték 
megfizetésével kezdeményezhető, amelyet illeték-
bélyeg formájában a létesítési engedélykérelemre 
ragasztva kell a hatósághoz benyújtani.

Mind a létesítési, mind az üzemeltetési engedély-
kérelemnek jogszabály szerint kötelező tartalmi 
elemei vannak. Az erről szóló tájékoztató megtalál-
ható az önkormányzat honlapján (www.bp18.hu), 
valamint személyesen igényelhető a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán vagy a környezetvédelmi 
csoportnál (Üllői út 400.) ügyfélfogadási időben. 
Ugyanezeken a helyeken van lehetőség az enge-
délykérelem benyújtására is.

Környezetvédelmi csoport

A fúrt kutak engedélyezése
A vízjogi engedélyeztetési eljárásra vonatkozó jogszabály szerint a kutak megépítésé-
hez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

ÚJ AJTÓ ÉS ABLAKOK
Műanyag nyílászárókkal tették korszerűbbé Pestszentlőrinc második legöregebb épületét 
a Bókay-kertben. A szabadidőpark főépülete a birtokosi-majorsági gazdálkodás egyetlen 
megmaradt emléke, melyet az 1870-es évek elején építtetett Herrich Károly.
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GÖNCZÖL ANDRÁS 

Hatalmas változáson ment keresztül az 
elmúlt négy évben az Erőmű-tó és kör-
nyéke. Aki emlékszik még a mocsaras 
állapotra, az ma már rá sem ismer a köz-
nyelvben a szaga miatt egykor csak Büdi-
tónak nevezett vízre. A kitisztított tavon 
fahíd, a partján piknikezőhely és számos 
pad található, és dúsítják a növényzetet.

KÖZÖS ERŐVEL
A pihenőpark alakítása folyamatosan 
foglalkoztatja Torma Beáta önkormány-
zati képviselőt, aki Kádár Tibor képvi-
selőtársával együtt – a két helyi politikus 
körzete szomszédos – a Lakatos úti lakó-

telepen mintegy megosztozva egyaránt 
szívükön viselik a telep fejlesztését, így a 
pihenőpark sorsát is.

– A park területe az én körzetem-
hez tartozik, de például egy-egy jó 
ötlettel segítjük egymás munkáját, és 
támogatjuk a másik kezdeményezése-
it – mondta el Torma Beáta. – Nagyon 
szeretnénk elérni, hogy jövőre valódi 
kutyabarát futtatóvá váljon a tó mellett 
korábban létrehozott sétáltatóhely. Egy 
bekerített, biztonságos területen gon-
dolkodunk. Hamarosan a lakótelep 
egy másik pontján is épül kutyafuttató, 
így a kettő együtt már kényelmesen ki 
tudja szolgálni a négylábúakat és gaz-
dáikat.

A tó körül rendszeresen látni koco-
gókat, kirándulókat is. A piknikezőhely 
elkészültével egyre kellemesebb kirándu-
lóponttá válik a park, nem csak a lakó-
telepen élőknek nyújtva kellemes kikap-
csolódási lehetőséget.

ÉPÜLŐ JÁRDÁK
Torma Beáta azt is elmondta, hogy a pi-
henőparkon kívül is folytatódik a kerü-
letrész fejlesztése és a kiemelt projektként 
kezelt járdaprogram is halad.

– Pályázati forrás segítségével ebben az 
évben megvalósul a Teleki utca felújítása. 
Az önkormányzat épületétől a Nefelejcs 
utcáig új aszfaltburkolatot kap az utca, az 
autóforgalmat pedig fekvőrendőr építésé-
vel csillapítják. 

A következő félévben előkészítik a 
Széchenyi utcában a járda felújítását, s 
járdaépítés, illetve -felújítás lesz a Mik-
száth Kálmán, az Építő és a Szegfű ut-
cában, valamint a Dolgozó utca több 
szakaszán is.

KÖZÉLETMeleg idő és meleg pillanatok a rendőrségi nyílt napon

FEGYVER ÉS BILINCS SIKERE
A szakmaválasztásra is hatással lehet a rendezvény

SZÉPÜL A PIHENŐPARK
Kutyabarát megoldások a Lakatos-lakótelepen

�A tévécsatornák nagyon ráéreztek arra, mit is igényel a nézők sokasága. Se vége, se hossza a 
rendőrségi, helyszínelői, bűnüldözési témájú sorozatoknak, filmeknek. Sokan bevallottan követik, 
ám vannak, akik rejtőzködve nézik, részükről a beismerő vallomás még várat magára. De nem 

szeretnénk leragadni a hollywoodi „rendőrhősgyártásnál”, mert mi lehet életszerűbb a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság udvarán június 16-án megtartott rendőrségi nyílt napnál? Itt gyermekek és fel-
nőttek egyaránt információt kaphattak a megelőzés mellett a bűnüldözés eddig szinte titokként kezelt 
eljárásairól, módszereiről is.

GÖNCZÖL ANDRÁS 

Utolsó simítások az egyenruhán, 
majd színpadra lépett Minyócz-
ki Árpád. Megnyitó beszédében 
a kapitányságvezető nemcsak 
a szép számú hallgatóságot kö-
szöntötte, de szinte egyenként 
és név szerint a közreműködő 
munkatársakat is.

– Kerületi szolgálatom első 
napjaitól a rendőrségi munkát és 
a hivatásukat gyakorló munka-
társakat szerettem volna a lakos-
ság közelébe hozni, amelynek 
biztonságát vagyunk hivatottak 
óvni, védeni. Vendégeskedtünk 
oktatási intézményekben, de 
szívesen láttak minket a nyug-
díjas és más típusú egyesületek 
is. A mai rendezvényünk egyik 
szervezőjének, Keviczky Csilla 

rendőrhadnagynak a nevét és 
bűnmegelőzési előadásait ke-
rületszerte ismerik már. Ezen a 
nyitott napon kötetlenebb for-
mában mutatjuk be a rendvé-
delmi munka ismert és kevésbé 
ismert oldalait. Ezen felfedező 
sétájukhoz kívánok jó és hasznot 
is hozó szórakozást.  

FONTOS 
AZ ÖSSZEFOGÁS
A vendégekkel folytatott alkal-
mi beszélgetések egyik népszerű 
témája volt, hogy ki és milyen 
szempontok alapján választ la-
kóhelyet. Nem egy, a kerüle-
tünkbe frissen beköltöző család 
a közbiztonság jó helyzetét jelöl-
te meg a választás szempontja-
ként, így különleges figyelemmel 

kísérték a közbiztonságért is fe-
lelős Lévai István Zoltán köszön-
tő szavait.

– Elsősorban a gyermekek 
szemében látom az izgalom, a kí-
váncsiság jeleit. A kísérő szülőknek 
megköszönöm, hogy a rendőri 
és a rendvédelemhez kapcsoló-
dó egyéb szakmák bemutatójára 
elhozták a gyermekeiket. Önök 
mindannyian az önkormány-
zatunk segítségére vannak azon 
célunk elérésében, hogy egyre kö-
zelebb hozhassuk a lakosságot a 
közbiztonság témájához. Az ilyen 
közös együttlétek, az itt összegyűj-
tött vélemények, tanácsok, tapasz-
talatok hozzájárulnak a kerületi 
lakosok szubjektív biztonságérze-
tének javulásához. Őszintén val-
lom, hogy az összefogás ebben az 
ügyben is elkerülhetetlen, s ígé-

rem, hogy lesz folytatása a rend-
őrség nyílt napi rendezvényének 
– mondta az alpolgármester. 

Az események sűrűjébe a 
Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia Street Dance- csapatainak 
látványos és kedves, valamint a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola me-
lódiában gazdag műsora veze-
tett. Mint utóbb kiderült, ezek 
a lazább produkciók jól jöttek 
a BRFK Rendészeti Szervek In-
tézkedéstaktikai Osztályának 
bemutatója előtt. A rendőrök 
szakszerűen intézkedtek, „ártal-
matlanítva” egy-egy agresszívan 
viselkedő körözöttet, majd egy 
autós üldözés közben elfogott 
rossz fiút. Mondani sem kell, a 
gyermekek leghangosabb ováci-
óját a leteperés és a megbilincse-
lés mozzanata váltotta ki. 

HOL VAN MÉG 
A VÉGE?
A nyílt nap közönsége ezek után 
magasabb fokozatra váltott. A 
sebesség fokozását a kihelyezett 
sebességmérő nem jelezte, ám 
időben oda kellett érni a Magyar 
Vöröskereszt baleseti mentési 
szimulációs bemutatójára is. A 
Budapesti XVIII. és XIX. kerüle-
ti Bíróság Az én gyermekemből 
sosem lesz áldozat vagy elköve-
tő… vagy mégis? című előadása 
elsősorban a szülők érdeklődé-
sére tartott számot.

Gyaníthatóan az önvédelmi 
sportbemutató gyakorlatai, s 
nem a csapat neve és a bemutató 
címe maradt meg a nagyszámú 
közönség emlékezetében, ugyan-
is a teljes megnevezés így hang-
zott: a Budapesti Fudoshin Dojo 
és Ginrei Dojo csapat Bujinkan 
Budo Taijutsui (ninjutsu) bemu-
tatója. A rendészeti felszerelések 
sátránál az apróságok hosszú 
sorokban és türelmesen vártak a 
golyóálló mellény felpróbálására, 
a faltörő kossal való ajtóbetörés 
feladatára és arra, hogy célzott 

lövéseket adhassanak le a gonosz 
arcú figurákra. Hol van az a fiú-
gyerek, aki lemondana egy to-
borzósátornál kiállított, hatásta-
lanított fegyverek kézbevételéről, 
a családtagok riogatásáról? Hát, 
itt sem akadt ilyen…

A kora esti zárórát megelő-
zően, majd távozóban a nagy 
sikerű rendőrségi nyílt napról 
a szülőknek szóló leggyakoribb 
mondat valahogy így hangzott: 
Döntöttem, apa, rendőr leszek!  

Új játszóteret szeretnének
Egy régi játszótér áll a Lakatos út és a Nefelejcs utca sarkán.  Torma Beáta 
elmondta, hogy az önkormányzat tervezi a felújítását, amely a reményei szerint 
a közeljövőben el is kezdődhet.

– Tulajdonképpen nem is felújításnak mondanám, hanem egy új játszóteret 
szeretnénk építeni modern, biztonságos játszóeszközökkel – fogalmazott a 
képviselő.

Ezek is tetszettek
Az egész napos prog-
ramban szerepelt még 
repülőgép- és motorszi-
mulátor, ingyenes „háző-
rző” mobilalkalmazási, 
rendőrségi és tűzoltóau-
tó-bemutató, Bike Safe 
ingyenes kerékpár-re-
gisztráció, életmentés 
újraélesztéssel, közleke-
dési társasjátékok, látha-
tósági sátor, like-vadász 
internetbiztonsági játék, 
részeg- és drogossze-
müveg-akadálypálya, 
rendőrkutya, rendőrló, 
valamint arcfestés is. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az év második felében folytatódik a Lakatos úti 
lakótelepen a Brenner János-pihenőpark környeze-
tének fejlesztése, s a járdaprogram is tovább zajlik a 

lakótelepen és a környező utcákban. A tervek között új 
játszótér és kutyafuttató létesítése is szerepel.
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EGYRE TÖBB ÚJ 
ASZFALTBURKOLAT
Nagyobb biztonságban a korszerű utakon

TOVÁBB JAVUL A JÁRDÁK ÁLLAPOTA
Biztonságosabb a gyalogos közlekedés

Térképpel is követhető 
a fejlődés
Az útfelújítások minőségi 
változást hoznak az adott 
utcában élők életében. 

Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrén folyamatos 
az utak és közterületek 
fejlesztése. Zajlik például a 
Haladás és a Balassa utca 
által határolt terület további 
felújítása, és egész évben 
tart a járdaprogram. A 
földutak szilárd burkolattal 
történő ellátását egy tavaly 
kidolgozott, kormányzati 
támogatású ötéves program 
foglalja magába. 

Az internet segítségével 
egy útépítésről, -fejlesz-
tésről szóló, száraznak 
tűnő hír azok számára is 
érdekessé válhat, akik a 
kerületben járva látják az új 
állapotot, de nem tudják azt 
mihez viszonyítani. Pedig a 
fejlődés például a Google 
térképén is megfigyelhe-
tő, aki szívesen nézegeti 
az utcaképeket, az az új 
állapotot az internetes 
térkép gyakran 5–10 éves 
felvételeihez viszonyítva is 
megbizonyosodhat a pozitív 
változásokról.

Kényelmesebb és biztonságosabb
Pestszentlőrinc-Pestszentimre járdáinak hossza mintegy 430 kilométer. A 2015-től 2019-ig tartó járdafelújítási program célja az, 
hogy sehol ne legyen a kerületben az átlagosnál rosszabb minőségű útszakasz. Ezenkívül a program kezdetekor 50 kilométer új 
járda építése is indokoltnak mutatkozott. Az összesen mintegy 2 milliárd forintba kerülő ötéves program végén az önkormányzat 
szándéka szerint a kerület minden részében kényelmesebb és biztonságosabb lesz a gyalogos közlekedés. 

A 2015-ben elkezdett kerületi járdafelújítási programra egyfelől 
azért van szükség, mert a járdák állapota az időjárás és a használat 
miatt romlik, másfelől a kerületet is érintő nagyszabású fővárosi 
csatornázási projekt munkálatait követően van mit helyreállítani 
az érintett szakaszokon. Többnyire aszfaltozott járdák épülnek a 
kerületben, de kiemelt helyszíneken viakolorburkolatot is kaphat 
a felület. 

Mint ahogy az elmúlt években, idén is több mint 20 kilométer 
járda felújítása várható Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. Az önkor-
mányzat a feladattal a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-t 
bízza meg, de a városüzemeltető cég külső kivitelezők segítségét is 
igénybe veheti, ha nem elég a kapacitása. 

AZ ÍGÉRET TELJESÜL
A körzet önkormányzati képviselője, Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter elmondta, hogy az érintett területen június 11-én kezdődött el a 
járdák felújítása. Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is több mint 
másfél kilométernyi járdaszakaszt újítanak fel a Szent Imre-kertvá-
rosban, amivel egy választási ígéret teljesül. 

Az ez évi munkálatok a Sepsiszentgyörgy utcában kezdődtek el, 
aztán a Tarkő utca, a Csíkszereda utca és a többi útvonal hason-
lóan régi vagy az idők során megrongálódott járdaszakaszai kö-
vetkeznek. A Városgazda Zrt. szakemberei ütemezett terv alapján 
dolgoznak, amelyet részben a hozzájuk eljuttatott igények alapján 
állítanak össze. 

ÜTEMTERV SZERINT
A korábbi esztendők igényei és tapasztalatai alapján a kerület-
nek ezen a részén évente mintegy másfél kilométeres szakasz 
felújítása szükséges, de – mint említettük – ebben az évben 
több mint 1800 méter hosszú gyalogút rekonstrukciója várha-
tó. Általában a kertvárosi részekben folytatódnak a munkák, 
mert az itteni járdák születése óta telt el a leghosszabb idő, 

de természetesen a lakótelepi részeken is előfordulnak hasonló 
problémák. 

– A felújítandó, hibás járdaszakaszokat a körzetek önkormányzati 
képviselői is jelzik a városüzemeltető cégnek, de saját szakemberei 
is rendszeresen felmérik a járdákat, illetve az ügyfélszolgálatnak is 
bejelentheti bárki, ha felújításra szoruló járdát lát. Ilyenkor a jelzett 
szakaszok bekerülhetnek a Városgazda Zrt. tervszerű kivitelezési 
munkái közé – mondta Galgóczy Zoltán.

Ê Bodzay Zoltán

PUSKÁS ATTILA 

Amint azt Lévai István Zoltán el-
mondta, a három helyszínen idő-
szerű volt a rossz állapotú utca-
szakaszok burkolatának cseréje. 

– A Vörösmarty és az Ady 
Endre utca felújítása már befeje-
ződött, a Teleki utcában várhatóan 
a nyár végén kezdődnek meg a 
munkálatok – tájékoztatott az al-
polgármester.

ÚJ ÚT, KEVESEBB 
POCSOLYA
A pestszentimrei Ady Endre 
utcában a Törvény utcai ke-
reszteződéstől a Vezér utcáig 
mintegy 350 méteren újítják 
meg az elkopott útburkola-
tot. A régi útpálya felmarását, 
a megfelelő felülettisztítást és 
-kezelést követően új kopó ré-
teget kap.

Az út két oldalát süllyesztett 
szegélysor zárja le. Az esővíz 
elvezetésének megoldása min-
den útépítésnél az egyik legfon-
tosabb feladat. Az útpálya víz-
telenítését szikkasztó árkok és 
meglévő víznyelők segítségével 
oldották meg.

A Havanna-lakótelepet ha-
tároló Vörösmarty utcában ha-
sonló módon újult meg a Csapó 
utca és a Reviczky Gyula utca 

közötti valamivel több, mint 
600 méteres szakasz. A különb-
ség talán csak annyi, hogy itt az 
új aszfaltréteggel fedett út két 
oldalán kiemelt szegélysor fut 
végig.

IDŐSZERŰ 
VÁLTOZÁS
A Teleki utca gyűjtőútként 
működik, és az évek folyamán 

egyre növekvő forgalom mi-
att tönkrement az útpálya. A 
munkák a nyár végén az Üllői 
út és a Nefelejcs utca közötti 
területen kezdődnek meg. A 
felújítandó közel 700 méteres 
útszakaszon a másik két hely-
színhez hasonlóan készül el 
az új aszfaltréteg. A járdák, a 
kapubehajtók és a szegélyek 
nagyobb részt megmaradnak, 
de a behajtókat úgynevezett 
K-szegéllyel csatlakoztatják az 
útburkolathoz. A tervek sze-
rint az Aranyeső utcánál lévő 
csomópontban forgalomlassító 
küszöb segíti majd a biztonsá-
gosabb közlekedést. 

�Három fontos utcaszakasz útburkolatának korszerűsítésére nyert jelentős pályázati forrást a 
XVIII. kerületi önkormányzat. Az Ady Endre, a Vörösmarty és a Teleki utca felújítása a maximá-
lisan megszerezhető 50 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból és a jelentős ösz-

szegű önkormányzati hozzájárulásból valósul meg ebben az évben.

�Járdafelújítások kezdődtek a lőrinci 
Szent Imre-kertváros utcáiban az elmúlt 
hetekben. Elsőként június 11-én a Sep-

siszentgyörgy utca elhasználódott járdáját 
újítják fel a Városgazda XVIII. kerület Nonpro-
fit Zrt. szakemberei, majd a környék utcáiban 
további szakaszokat is mintegy 1800 méter 
hosszon.

Lévai István Zoltán alpolgármester és Bauer Ferenc a terület önkormányzati képviselője  
az Ady Endre utcába tekintette meg a felújítást
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PUSKÁS ATTILA 

A Borostyán Nappali Szolgálat 
2017 óta működik a Gyöngy-
virág Szociális Szolgálat pest-
szentimrei telephelyeként. A 
korábban önálló intézményben 
évtizedes hagyomány volt a Bo-
rostyán-nap, amely rendezvény 
középpontjában az egészség-
megőrzés állt.

SZEMBENÉZNI 
A TABUKKAL
A hagyományt folytatva a szer-
vezők ebben az évben úgy gon-
dolták, hogy kilépnek az otthon 
falai közül, és nemcsak az ellá-
tottak számára rendezik meg 
június 13–15. között az immár 
háromnaposra bővített prog-

ramsorozatot, hanem meghívják 
azokat az idősödő imrei lakoso-
kat is, akik még nem döntöttek 
arról, hogy adott esetben – ha az 
egészségi állapotuk vagy a csalá-
di helyzetük úgy alakul – igény-
be vegyék-e a szociális szolgálta-
tások valamelyikét.

– Azt tapasztaljuk, hogy az 
idősek nem szeretnek beszél-
ni arról, mi lesz velük akkor, ha 
már nem tudják rendesen ellátni 
magukat. Tabuként kezelt téma 
ez, mert az idősotthonban való 
elhelyezésről, az oda való beköl-
tözésről az emberek többségének 
tévesen csak az elmúlás jut eszébe 
– mondta Tímárné Penczi Ildikó, 
a szervező Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat vezetője. – Szeretnénk 
felhívni a figyelmet ara, hogy ér-
demes előre gondolkodni azon, 

mi történjen akkor, ha az évek 
előrehaladásával már nem tud-
juk magunkat rendesen ellátni, 
és tartósan segítségre szorulunk, 
vagy éppen az elmagányosodás 
fenyegeti az embert, amelynek 
elkerüléséhez egy közösség segít-
ségére számíthat.

ÖNMAGUNKRÓL 
DÖNTENI
Amint az a Borostyán-napok 
programjain többször is elhang-
zott, fontos, hogy ne más döntsön 
egy idős ember sorsáról, hanem 
önmaga. Van, akinek tud segíte-
ni a család, de a modern, rohanó 
világban a szociális szolgálatok 
mintegy második családként mű-
ködve tudnak javítani az érintet-
tek életminőségén.

– A nappali ellátás ke-
retében az illető hét-
köznaponként bejárva 
találkozik hasonló 
korú, sorsú em-
berekkel. Közös 
p r o g r a m o k o n 
vesznek részt, be-
s z é l g e t n e k , 
vagyis nincse-
nek egyedül. 
Ezenkívül 
igénybe le-
het venni 
a házi gon-
dozást is, ami 
az ellátottnak 
az otthonában 
nyújtott segít-
séget jelenti – 
tette hozzá Tí-
márné Penczi 

Ildikó. A szer-
vezők a program 

keretében nagy 
súlyt fektettek a 
bentlakásos intéz-
mények életének 
megismertetésé-
re is. A PIK-ben 
bemutatkozott a 

Fővárosi Önkormányzat által az 
Alacskai úton működtetett idősek 
otthona és a gyömrői Harmónia 
Idősek Falva is. Lehetőség nyílt 
arra is, hogy az érdeklődők sze-
mélyesen keressék fel ezeket az 
intézményeket, két autóbusszal 
mintegy százan látogattak el a két 
helyszínre.

GONDOSAN GONDOLKODNI
A szociális ellátás lehetőség a méltó időskorra

�Háromnapos rendezvényen mutatkozott be az imrei időskorúaknak a Borostyán Nappali Szolgá-
lat. A Pestszentimrei Közösségi Házban tartott előadások témája az időskori öngondoskodás 
volt. A résztvevők a szociális lehetőségek mellett az egészséges táplálkozáshoz is kaptak 

tanácsokat, és ellátogathattak egy kerületi és egy gyömrői idősek otthonába.

Három nap az egészségmegőrzés jegyében 
A Borostyán-napokon az egészséges életmódhoz, az 

időskori helyes táplálkozáshoz is tanácsokat kaptak a 
program résztvevői, s ennek jegyében néhány ételt 
meg is kóstolhattak. 

– Gyakori problémát jelentenek az időskorra 
jellemző balesetek, az elesés, elcsúszás következ-
ményei. Az elesés művészete című előadás a csont-

törések elkerüléséhez nyújtott segítséget. Ez egy 
magyar módszer, amit szeretnénk beépíteni a nappali 

ellátás foglalkozásai közé – mondta Tímárné Pen-
czi Ildikó.

A három nap folyamán szó volt még 
többek között az ugyancsak tabuként 

kezelt inkontinencia kérdéséről, az 
idősotthonba való beköltözés okozta lel-
ki teherről, de a közösségi életben való 

részvétel és a mozgás fontosságáról is. 
Ez utóbbiak jegyében a Borostyán-napok 
egy jó hangulatú, sokakat vonzó táncházzal 
fejeződött be. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

KÖZÉLETIdőskorban is aktív tagjai lehetünk egy közösségnek

Milyen kár, hogy az Olvasó népért mozgalomból nem maradt 
meg az olvasó nép! Már az olvasólámpa is fölösleges?

Azt mondják, hogy az Olvasó népért mozgalom kommunista találmány volt, ha igen, az lett volna az egyetlen jó, ami 
kitelt tőlük, de persze nem akarok igazságtalan lenni… Múltkoriban Jolánnal kezdtünk ilyesmin vitatkozni, és ő 
éppen sorolni kezdte volna, amikor hirtelen megmerevedett az arca, és legyintett: „Nem mintha nem jutna eszembe 
az a sok minden, de nem állok le vitatkozni veletek!” Ekkor mondta Erzsébet, hogy Olvasó népért, mert ő – mind-

ennek ellenére – aggályosan ragaszkodik a tényekhez (volt is belőle baja éppen elég, szegénynek). Hogy az analfabetizmus 
felszámolása, a könyvkultúra elterjesztése az például vitathatatlanul (még a szót is megnyomta) „ezeknek” az érdeme. Köz-
beszóltam, hogy én már az előtt is olvastam, mint hogy először hallottam volna ezekről a világmegváltó eszmékről (amiknek 
a gyakorlatát aztán évtizedekig sulykolták belénk). De honnan vettem a könyveket? – kérdezte Erzsébet. Emlékszem-e, hogy 
mennyibe került egy valamirevaló könyv? Mire én: De akkor is voltak filléres könyvek! Orrod attól fokhagymás! – tromfolt 
ő. (Ugyanis imádja a népi mondásokat – sokszor meg kell kérni, hogy magyarázza el az értelmüket.) Szeretném, de nem lehet 
benne részem? Csodálkoztam (mert ezt, mármint a szólást, történetesen értettem.) Mire: emlékszem-e, hogy milyenek voltak 
azok a régi filléresek? Igazi ócskaság. Ponyva. Míg ellenben: vegyük az egykori Olcsó könyvtár kínálatát!

Hát, így jött elő most ez a könyvdolog. Erzsébet jól tudja, hogy nekem öregségemre jóformán ez az egyetlen szórakozásom, 
a könyv, fél éjszakákat azokat bújom a rossz szememmel. Megvenni már nem tudom őket, de ott a könyvtár, nekem már in-
gyenbe’ van, ugye, több helyre is beiratkoztam, s nem restellek kerületeket átvillamosozni, ha valamit kinézek magamnak, s 
nálunk nincs meg, vagy éppen foglalt.

Na, ugye! – mondta erre Jolán, aki régen is csak betétkönyvet olvasott, de amióta az sincs, jól megvan magában. (Igaz, ő 
meg a szappanoperákért rajong. A napirendjét is azokhoz igazítja.) Erzsébet azonban tényleg elgondolkoztatott. Mert bizony, 
jól emlékszem én még az Olcsó könyvtár sorozat egyáltalán nem „olcsó” kínálatára. Négy forint volt darabja, és én akkor is 
megvettem őket, ha amúgy parizerre se futotta. Mert volt abban minden, vegyesen – de sok minden jó és értékes is. Arany-bal-
ladáktól kezdve Apuleius, Voltaire, Tolsztoj, Steinbeck… Nem a levegőbe beszélek, máig nem dobtam ki közülük egyet se! A 
hajnali villamoson is fáradt embereket lehetett látni, könyvvel a kezükben. Legalább ez volt. Hogy olvasni lehetett. (Nem csak 
a Szabad Nép-félóra.)

Évtizedek óta másról sem hallok, csak a könyv haláláról. Vége a Gutenberg-galaxisnak, ilyesmi. Van is benne valami. Ma 
főként tablet meg okostelefon van a gyerekek, a fiatal felnőttek kezében, de múltkor például három húsz–harminc közötti lány 
kezében is könyvet láttam a buszon. Nem is tudom megállni, hogy ilyenkor ki ne ügyeskedjem megnézni valahogy a címet és 
a szerzőt. De persze olykor már a könyv külleme is árulkodik, hogy nem a világirodalom remekei kötik le ennyire a figyelmet.

Mindegy. Mégis: betű! Az ember nem is hinné.
A napokban vidéki esküvőre voltam hivatalos. Nehezen szántam rá magam, de muszáj volt. Az örömszülők nagyon kedve-

sek voltak, mindenről gondoskodtak, szállás, szállítás. Mondhatni, osztályon felüli panzióban volt a szobám. Fáradt örömmel 
nyújtóztam ki az ágyamon, aztán keresni kezdtem az olvasólámpa kapcsolóját. Nem találtam. Ugyanis nem volt. Még hogy 
olvasólámpa?! Éjszaka aludni kell! Pont.

MÁR MEGINT 
A SOMOGYI!
Arany minősítéssel tért haza a VIII. Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjéről a Somogyi László 
Szociális Szolgálat Somogyi-csapata. Második al-
kalommal bizonyultak a legjobbnak.

Már az is kellemes élmény, ha egy verőfényes tavaszi na-
pon a Balaton mellé, Hévízre és Keszthelyre utazhat az 
ember. Még jobb, ha onnan egy kulturális verseny első 
helyével térhet haza. A somogyisok kilencfős csapata jó 
eséllyel indult, hiszen tavaly első helyen végzett a jó han-
gulatú versengésben. A klubtagok örömmel jelezték rész-
vételi szándékukat, ezért az intézmény vezetője, Bálint 
Ramóna minden támogatást megadott ahhoz, hogy részt 
tudjanak venni a versenyen, a helyszínre is elkísérte őket, 
s együtt izgulva szurkolt nekik.

Május 25-én és 26-án Hévízen folytak a megméretteté-
sek, 27-én, vasárnap pedig a keszthelyi Balaton Színház 
adott otthont a rendezvénynek. Összesen 246 produkciót 
értékelt a zsűri. A nézők, a vendégek, a rokonok, a szur-
koló közönség élvezettel szemezgetett a kínálatból. Volt 
színjátszás, néptánc, népdalkör – kórus, egyéb tánc, vers 
– próza, ének, hangszer, egyéb színpadi produkció kate-
gória. A szakmai zsűrinek igen nehéz volt a dolga, ami-
kor a színvonalas produkciók közül ki kellett választania 
a legjobbakat.  

És a Somogyi-csapat ezúttal is a legjobbak legjobbjá-
nak bizonyult, vagyis újra arany oklevéllel térhetett haza.

-kgy-
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Közkeletű nevén falcolásnak nevezik azt a ti-
nédzserek körében egyre terjedő jelenséget, 
amikor önmagukon ejtenek vágásokat. A fal-
colással leggyakrabban a 12–18 éves lányok 
körében találkozunk, de fiatalabb korban és 
fiúknál is előfordul. Az önsértő magatartás el-
sődleges célja az, hogy a fiatal megszabaduljon 

attól a feszültségtől, problémától, amelynek a 
feldolgozása nehézséget okoz számára, vagy 
amelynek a kezelésében – úgy érzi – a környe-
zete nincs a segítségére. Leginkább a csuklón 
ejtett vágások tipikusak, de súlyosabb ese-
tekben a combokon vagy egyéb testtájékon is 
megjelenhetnek a vágások.

ELSZAKADÁS ÉS JELZÉS
A falcolás kifejezi, hogy az illető nincs jól. Egy-
szerre az elszakadás szimbóluma és jelzés a kör-
nyezetnek. Észrevesszük? Mit reagálunk rá? A 
falcoláson keresztül a fiatal belső sérüléseinek 
az észrevételét kéri: azt, hogy ezekkel együtt fo-
gadjuk el és a felborult határokat segítsünk visz-
szaállítani.

A jelenséget nehéz felismerni, de árulkodó le-
het a szülők és a szakemberek számára az, ha a 
fiatal a legnagyobb melegben is zárt ruházatot 
visel, vagy a csuklóján nagy kötéseket hord. Fon-
tos, hogy a felismerést követően – főleg a szülők 
részéről – ne a számonkérés, a felelős keresése 
legyen az első, hanem forduljanak a gyermekük 
felé, mivel a figyelem hatására a bizalom újra-
épülhet, így nyíltabban beszélhet a gondjairól.

Ha a szülő úgy érzi, hogy egyedül nem ké-
pes segíteni, vagy nem tudja, hogyan kezdjen 
hozzá, akkor mindenképpen kérje szakember 
– pszichológus, pszichiáter – segítségét. Ha 
régóta sebzi magát a gyermek, ha mélyülnek a 
sebek, vagy egyre nagyobb területen jelennek 
meg, az azt jelzi, hogy súlyosabb problémával 
állunk szemben. A falcolás a borderline-sze-
mélyiségzavar egyik figyelmeztető jele is lehet, 
amelynek a kezeléséhez mindenképpen szak-
emberre van szükség.

FORDULJUNK SEGÍTSÉGÉRT!
Amennyiben bárki arra lesz figyelmes, hogy egy 
gyermek önmagára nézve súlyosan veszélyezte-
tő magatartást tanúsít, a gyermekvédelmi tör-
vény alapján kezdeményezzen hatósági eljárást. 
Kerületünkben Budapest Főváros Kormányhi-
vatala XVIII. Kerületi Hivatalának Gyámügyi 
és Igazságügyi Osztálya (1181 Budapest, Város-
ház utca 16., telefon: +36 1 896 4337) foglalko-
zik ezekkel az ügyekkel. 

EGYRE TÖBB TINÉDZSER 
OKOZ KÁRT MAGÁBAN
A falcolásra fel kell figyelni!

� A XVIII. kerületben is egyre több tizenéves tanuló ejt magán vágáso-
kat, sebeket – tájékoztatott a helyi gyámhatóság, amelynél az iskolák 
jelzik az ilyen problémákat. A jelenség hátterében gyakran feszültség 

vagy a fiatalok számára nehezen feldolgozható problémák állnak, amelyek 
megoldásában fontos szerep hárul a szülőkre, súlyosabb esetben azon-
ban célszerű mielőbb szakemberhez fordulni. 

Az egyesület 1993-ban alakult Kropf Táncművésze-
ti Csoport néven. A főiskolán frissen végzett Michael 
Kropf vezetésével kezdte meg a tevékenységét a Csontvá-
ry általános iskolában, tehetséges táncpedagógusokkal.  
A csoport 1998-ban vette fel a Kolibri Táncegyesület 
nevet. 

Az új név új lendületet, elképzeléseket és célokat ho-
zott a táncosok életébe. Az egyesület szakmai nyitott-
ságát mutatja, hogy az utóbbi években egy különleges 
művészeti ág, a levegőakrobatika, légtánc is a képzés 
része lett. A szakmai folytonosságot az is segíti, hogy 
az egyesület oktatói között korábbi növendékek is fel-
tűnnek. 

A színvonalas gálaestet a sportcsarnok nézőterének 
egyik teljes szektorát megtöltő közönségen kívül meg-
tekintette Lévai István Zoltán és Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, valamint Kucsák László, a XVIII. kerület ko-
rábbi országgyűlési képviselője is. 

P. A.

25 ÉVET ÜNNEPELT A KOLIBRI
Negyedszázados fennállását ünnepelte június 16-i gálaműsorával a pestszentlőrinci Kolibri táncegyesület. A Sportkastély-
ban megtartott rendezvényen az egyesület táncosainak valamennyi korosztálya fellépett.

Történetek  
a múltból

A Pátria Páholy Egyesület által 
mintegy két évvel ezelőtt elindított 
előadás-sorozat legújabb állomá-
saként június 14-én a szervezet 
elnöke, Mester László osztotta 
meg a közelmúltból származó há-
rom történetét az érdeklődőkkel.

A Pátria Páholy májusi eseményén a 
Liszt Ferenc repülőtér jelenéről és jö-
vőjéről hallhattak előadást az érdek-
lődők. Jól illeszkedett ehhez a június 
14-i összejövetel egyik témája a három 
közül, amikor az előadó Mester László 
a repülőtér történetének a rendszervál-
tozást közvetlenül követő érdekes feje-
zetéről, a kerülettől történő elcsatolási 
kísérletről beszélt. S ki más ismerhetné 
jobban az egykor történteket, mint az 
akkori polgármester?

A Ferihegyi repülőteret 1994-ben 
egy hibás területi leírás alapján hozott 
törvényben közigazgatásilag elcsatol-
ták a XVIII. kerülettől. A XVII. ke-
rület örömmel fogadta az „ölébe hul-
lott” repülőteret, hiszen az már akkor 
is jelentős adóbevételt jelentett annak 
a városrésznek, amelyhez tartozott. S 
annak ellenére, hogy az érintett ható-
ságok elismerték a törvény szövegé-
be került hibát, a kijavítása nem volt 
egyszerű. Az akkori kormánypártok 
közötti lobbiharc miatt a módosításhoz 
mintegy három évre volt szükség. 

A kerület történetének egy másik 
érdekes fejezete a Szemeretelepen el-
helyezett pakura ügye. A korábban 
kavicsbányászatra használt területen a 
Tüzép évtizedekig környezetre veszé-
lyes olajszármazékot – pakurát – he-
lyezett el. A mentesítés végül a kerület 
és az Auchan áruházlánc között kötött 
szerződés alapján valósult meg, ám a 
kereskedelmi cég azóta sem létesített a 
területen áruházat. 

A harmadik történet főszereplője 
az úgynevezett türelmi zóna, illetve 
annak kijelölési kísérlete volt a kerü-
letben. A rendszerváltozást követően 
megnőtt az út mentén magukat kínáló 
lányok száma, ami különösen a külső 
területeken öltött nagy méreteket, így 
a XVIII. kerületben is. A főváros leg-
nagyobb türelmi zónájának kijelölését 
a kerület csak a polgármester Fővárosi 
Közgyűlésben történő felszólalásával 
tudta megakadályozni – azt követően a 
javaslatot levették a napirendről. Tehát 
ez a történet is jól végződött Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrére nézve. 

B. Z.



VÁROSKÉP p 2018. június 26. XXVII. évfolyam 11. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

9

Az ötletgazda három esztende-
je biztosan nem gondolta volna, 
hogy 2018-ban ilyen nagyszabá-
sú, kulturális értékekben, szóra-
koztató és könnyed elemekben 
bővelkedő három nap előkészü-

leteit koordinálhatja majd. Több 
mint félszáz művész, zenészek, 
kézművesek, „gasztromutatvá-
nyosok” és még humorista is köz-
reműködik a szabadtéri „prog-
ramtrilógiában”. 

ANIMAL CANNIBALS 
ÉS KOZMIX
Az elmúlt évek tapasztalatait 
aprólékosan dolgozta fel, ele-
mezte a szervezőstáb, és min-
den szempontot mérlegelve 
kelti életre augusztus elején a 
kerület egyik legjelentősebb 
szabadtéri kulturális és gaszt-
rorendezvényét. 

Magyarország előadóinak 
színe-javát hallhatjuk, láthatjuk 
a Kossuth téren: fellép a Gypo 

Circus, a jövőre húszéves Animal 
Cannibals és a Hősök zenekar. 
Bizonyára tomboló siker fogadja 
majd Kis Grófót, a kerületi Kolibri 
és Botafogo táncegyüttest, Kozsót, 
a Kozmix és a Kerozin zenekart, 
akárcsak a Jansi és a Távoli Roko-
nokat. 

Óriási az igény a standhu-
morra, ezért elhozza az előadá-
sát Trabarna, aki minden bi-
zonnyal megnevetteti a kerületi 
és az idelátogató érdeklődőket. 
Nagyon készül élő koncertjé-

re a Groovehouse zenekar, a 
Sky Fanatic és Csepregi Éva is, 
Végvári Ádámmal, neotonos 
hangulatban, akárcsak a Tébláb 
táncosai. A Kispárna mesezene-
kar interaktív gyermekműsorral 
bűvöli el a legifjabb kerületi em-
berkéket. 

GASZTRO- ÉS 
ÉLMÉNYKIÁLLÍTÓK
A kóstolók és az éhesek ked-
vence lesz a sétányon felvonuló 

Food Truck Show, a megannyi 
gasztro- és élménykiállító kíná-
lata. 

Idén még nagyobb hang-
súlyt kap az élőzene, az igényes 
előadó-művészet és az ahhoz 
kapcsolódó magas színvonalú 
közösségi gasztronómia. A há-
romnapos forgatag maradandó 
élményét megkoronázza a Kos-
suth téri park nem mindennapi 
hangulata. 

Negyedik alkalommal rendezik meg a nyári fesztivált KULTÚRA

JÖN A KÉZMŰVES SÖRFESZTIVÁL
Habkönnyű, értékes, színpompás és derűs forgatag

�Habkönnyű, ugyanakkor értékes, szín-
pompás és derűs forgatagnak ígérkezik 
az augusztus 3-án, pénteken kezdődő 

háromnapos Szent Lőrinc-napi Kézműves 
Sörfesztivál, amelyet Galgóczy Zoltán alpol-
gármester ötlete alapján idén negyedik alka-
lommal rendeznek meg a Kossuth téren.
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JÓ KEZEK ÉS TISZTA SZÍVEK

KÖNYVBEN AZ ÉLETMŰ

Mezítlábas 
ösvény

Egy lelkes alapítvány 70 önkéntese vett 
részt a SOFI-ösvény kialakításában.   Köz-
reműködésükkel a szakiskolai tanulók szá-
mára három magaságyás épült, ezenkívül 
megszépültek a fűszerkertek, és felszerelték 
a tankonyhát. A sok munka mellett maradt 
idő játékra, sportolásra is a gyerekek legna-
gyobb örömére.

A mezítlábas ösvényt 14-féle anyagból alakí-
tották ki. A csodálatos márványkőgörgetegek, 
fából és kőből készült elemek mellett számos 
természetes anyag színesíti az ösvényt. A mak-
kot és a fenyőtobozt a Nyírerdő Nyírségi Erdé-
szeti Zrt., a meggymagot és a barackmagot egy 
mogyoródi pálinkafőzde adta. Az egyik mező-
ben lévő vadgesztenyefa termését még ősszel 
gyűjtötték be a gyerekek.

Az ösvény nem mindennapi felülete mezít-
láb végighaladva természetes talpmasszázst 
biztosít. Azon túl, hogy jó szórakozást jelent, 
a szokatlan ingerek stimulálják, felfrissítik a 
szervezet működését, ami jótékonyan hat az 
iskolában tanuló gyermekek egészségére.

ISTEN ÁLDJA, 
KOVÁCS FERENC!
Június 19-én a 
Pesterzsébeti 
temetőben 
vettek végső 
búcsút szeret-
tei és tisztelői 
a május 30-án, 
életének 84. 
évében elhunyt 
legendás ma-
gyar labdarúgó 
szakember-
től, Kovács 
Ferenctől, a 
sportág egyik 
utolsó úriem-
berétől, aki elegáns és udvarias stílu-
sával sokak szívébe lopta be magát.

Kovács Ferenc 1934. január 7-én született 
Budapesten. Az MTK saját nevelésű játé-
kosaként 1954-ben mutatkozott be az első 
osztályban. A fővárosi csapattal később 
bajnok, KEK-döntős és kétszer a Közép-eu-
rópai Kupa győztese lett. Az 1960-as római 
olimpián tagja volt a bronzérmet szerző 
magyar válogatottnak. 

Edzői karrierjét 1965-ben kezdte meg, az MTK 
utánpótlásánál. 

A Videoton edzője először 1972 és 1977 
között volt, hogy aztán több állomás után az 
1984–85-ös szezonban ennél a klubnál érje 
el legnagyobb edzői sikerét: a székesfehérvá-
ri csapatot az UEFA-kupa döntőjébe vezette, 
s az együttese finálét játszhatott a Real Mad-
riddal. Bizonyára nem a véletlen szülte ezt 
a sikert, hiszen már 1983-ban mesteredzői 
díjat kapott.

Az idős mester az elmúlt években is aktív 
életet élt, a labdarúgásnak szentelte minden-
napjait. 2008 óta a Videoton FC tiszteletbeli 
elnöke volt, és a Magyar Labdarúgó-szövet-
ségben is aktívan tevékenykedett.

A mesteredző a Lakatos-telepen élt, onnan 
ment le az utolsó időszakban is rendszeresen 
Székesfehérvárra, a Sóstói Stadionba, hogy 
a tanácsaival segítse szeretett egyesületét, a 
Videoton FC-t.

Emlékét megőrizzük.
(róth)

Nemzedékek 
találkozása

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör június 21-én tartot-
ta meg nyárköszöntő irodalmi délutánját a Zila 
Kávéházban. Nemcsak művészetek, hanem nem-
zedékek találkozása is volt a rendezvény, ugyanis 
a 34 éves Őry Nikolett festőművész kiállításának 
megnyitóját a 85 éves Ossik János író, műfordító 
Életutam című szerzői bemutatkozása követte. 

A művészeket és a közönséget Ujvári Ferenc író 
köszöntötte, az irodalmi délután moderátora Ka-
nizsa József, a Krúdy-kör titkára volt. 

A rendezvény első részében Őry Nikolett fölele-
venítette kisgyermekkorának emlékeit. Elmondta, 
hogy a művészet korán megérintette: hároméves ko-
rától számos budapesti színházban volt gyermekszí-
nész és statiszta. Tizenkét éves volt, amikor a kerüle-
tünkbe költözött a család. Bár korábban is készített 
képeket és grafikákat, aktívan a kisfia születése után 
kezdett festeni. Festményei számára már ismert, 
avagy éppen még megismerésre váró tájakat jelení-
tenek meg. Ez utóbbira utalnak mediterrán témájú 
alkotásai, a táj, ahol még nem járt, de ahova vágyik 
a fiatal művész. A kiállított alkotások sorában meg-
találhatjuk a  budapesti vizes világbajnokság néhány 
kiemelkedő sportolójáról készült festményeit is.

A kiállítás-megnyitót követően Kanizsa József 
Ossik Jánosnak adta át a szót, aki hosszan mesélt 
életéről: írói, műfordítói munkásságáról, kiemel-
ten a Karl May-fordításokról, majd regényeiről, 
melyekből számos részlet hangzott el a lassan es-
tébe hajló délutánon.

A résztvevők zenével, verssel, jókívánságokkal, 
a Zila Kávéház pedig – a jókívánságok mellett – 
tortával is köszöntötte az író-műfordítót születés-
napja alkalmából. 

-dziuba-

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata arany, gyémánt, vas és rubin oklevéllel köszönte meg 
harminchét pedagógus több évtizedes áldozatos munkáját. 

– Amíg ezek a névsorok léteznek, addig tudhatjuk, van kikre számítanunk a jövő tervezésekor. Meg-
nyugtató, hogy olyan közösségben élhetünk, ahol bölcs tanítók segítik a fiatal pedagógusaink munká-
ját – mondta a köszöntőjében Ughy Attila polgármester. – Önök a garanciái annak, hogy kerületünk 
óvodái, iskolái a nevelés és az oktatás minőségében is a budapesti, az országos élmezőnyben vannak. 
Az igazi dicsőséget mégsem ez jelenti számunkra. A dicsőség ugyanis maga az a tudat, hogy minden 
reggel úgy engedhetjük el gyermekeinket, járjanak bármelyik óvodába, iskolába, hogy jó kezek és tiszta 
szívek közé kerülnek.

A jubileumi diplomákat egy csokor virág kíséretében Ughy Attila mellett Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester nyújtotta át. Az ünnepségen részt vett dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Bak Ferenc, a Külső-
pesti Tankerületi Központ igazgatója és Hunyadi István városigazgató is.

A szervezők az ünnepeltek rövid, ám tartalmas szórakoztatásáról is gondoskodtak. A műsorban fel-
lépők között Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznek, a Sonore kórus és a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola előadásának tapsolhattak.

Az ünnepélyes diplomaátadás után a gazdagon terített asztalok mellett állófogadással búcsúztatták a 
jubilálókat.  

-gönczöl-

Az aranydiplomás 
festőművész emlék-
kiállításán özvegye, 
Buna Konstantinné 
mutatta be azt a kö-
tetet, amely a Pest-
szentlőrincen élő és 
alkotó festő, pedagó-
gus pályájának ala-
kulásába, művészeti 
hitvallásába és az 
illusztrációkon ke-
resztül a festészetébe, 
grafikai alkotásaiba 
nyújt betekintést. A 
szép kiállítású, keménykötésű album méltó keretet 
ad a pálya egyes állomásainak. 

Az alkotások szép kivitelű közlésén túl a könyv 
hangsúlyos figyelmet szentel Buna Konstantin 
képzőművész körbeli vezetői tevékenységének is, 
melynek színhelye 1988-tól csaknem három évti-
zedig a Kondor Béla Közösségi Ház volt. Így nem 
csoda, ha az alkotó-pedagógusnak meghatározó 
szerepet tulajdonítanak a kerület művészeti éle-
tében. 

A könyvben szereplő számos érdekességet, in-
formációt a visszaemlékező özvegy jóvoltából is-
merjük meg. Az ő megjegyzéseit mindannyiszor 
a pályájára visszaemlékező művész mondataitól 
jól elkülönítetten, mintegy kiegészítő jelleggel ol-
vashatjuk. Ilyen például az a közlés, amely szerint 
a művész „betegségei, műtétei gondolkodásában 
nyomot hagytak, és minden bizonnyal hozzájá-
rultak a munkásságában végig jelen lévő élet és 
halál kérdésének átéléséhez, megjelenítéséhez, 
és ez az egyébként is egyik legizgalmasabb téma 
gazdagította művészetét”. Hasonlóan érdekes az 
az információ, miszerint Buna Konstantin nem 
szívesen vált meg a műveitől, ezért azok többsé-
ge családi tulajdonban van, csak néhány múzeum 
rendelkezik egy-egy képével. Közülük a szolnoki 

Damjanich János 
Múzeumban három 
nagyméretű olaj-vá-
szon festménye is 
megtalálható.

Az emlékkiállítást 
megnyitó Feledy Ba-
lázs művészettörté-
nész így ír a kötetben 
Buna Konstantinról: 
„Pályája tudatosan 
építettnek tűnik, 
ahogy a realizmusból 
lassan továbblépve 
kialakul sajátos – ne-

vezzük így – lírai konstruktivitása. Ez a felfogás 
fontos csendéleteinél is. Képes fogalmakat vizu-
alizálni, jelzéseket adni és venni, majd rögzíteni. 
Festészetében fontossá vált a gesztus, például a 
tánccal összefüggésben, de festői gesztusai sosem 
»befagyottak«, hanem mindig dinamikusak. Pasz-
telljei elemi erőket jelenítenek meg. Ritka, hogy 
valaki pasztellben ilyen kemény végeredményt 
teremtsen, melyben a szerkezetnek is fontossága 
lesz. Nagy távlatok, nagy kérdések ábrázolódnak. 
Föld és ég, Élet és halál, Elmúlás és fejlődés. Buna 
Konstantin változatos életet élt, sok helyszínnel, 
de közben elvégezte az Iparművészeti Főiskolát, 
ahol – jó mesterek által irányítva (Z. Gács György, 
Ridovics László) – díszítő festő diplomát szerzett, 
majd jött a tanítás és ezzel együtt a hivatásként 
gyakorolt művészetpedagógia Csepelen és hosszú 
évekig Pestszentlőrincen. Tanítása nagy hatású 
volt, eredményes. Művészete rejtőzködő, de amit 
láthattunk, az mindig elhivatottságot, többre hiva-
tottságot jelzett, és mélységet, elmélyültséget. 

Ez a kiadvány rendkívüli fontosságú abban, 
hogy tudjuk, ki is volt Buna Konstantin. Olyan 
művész, aki tanárként is nagyot alkotott. S olyan 
tanár, aki művészként is jeles életművet teremtett.”

-bodzay-

Meghitt, családias hangulatban vehették át 50, 60, 65 és 70 évi szolgálat után jubileumi 
diplomájukat a pályájuk során a kerületünkben is szolgáló pedagógusok június 14-én a 
Kondor Béla Közösségi Házban.

Buna Konstantin élete és művészete címmel könyv is megjelent a művész Kondor Béla 
Közösségi Házban május 26-án megnyitott emlékkiállításával egy időben. 

ITT ÉS MOST
Ezzel a címmel nyílt meg június 14-én a 
megújuló XVIII. kerületi Művészeti Egye-
sület kiállítása a Kondor Béla Közösségi 
Házban.

Harmincöt kerületi művész hozta el az alkotásait a 
közösségi házba a XVIII. kerületi Művészeti Egye-
sület Itt és most című kiállítására. A három hétig 
megtekinthető tárlat megnyitóján Galgóczy Zoltán 
mondott köszöntőt. Az alpolgármester örömét fe-
jezte ki azért, hogy a kerületben ilyen sok képző-
művész él, akik ráadásul aktívak is. 

A kiállítást megnyitó Feledy Balázs művészet-
történész a beszédében csaknem valamennyi mű-
vész alkotásairól szólt néhány szót. Emellett fel-
elevenítette emlékeit az 1995-ben induló egyesület 
múltjáról, az abban szerepet játszó nagy nevekről, 
akiknek jelentős szerepe volt abban, hogy Pest-
szentlőrinc és Pestszentimre alkotói ebben a szer-
veződésben megkísérelték az együtt gondolkodást. 

A budapesti kerületek többségében működnek 
hasonló egyesületek, amelyek jól szervezettek, és 
kiváló szakmai munkát végeznek.

– Az itteni csoportosulás jelenleg az újjászületés 
időszakát éli, ami a vezetésben bekövetkezett vál-
tásban is megmutatkozik azzal, hogy Buczkó Imre, 
Frömmel Gyula és Garamvölgyi Béla új szempon-
tok és új koncepció alapján próbál életet lehelni az 
egyesületbe – mondta Feledy Balázs. 

A művészettörténész fontos szociológiai kö-
rülménynek nevezte, hogy az egyesület tagságá-
nak csaknem fele női alkotó, ami ritkaságszámba 
megy, annak ellenére, hogy a hazai művészeti kép-
zésben is növekszik a nők részvételi aránya. Feledy 
Balázs végezetül felhívta az egyesület vezetőinek 
figyelmét arra, hogy milyen fontos az elhunyt ke-
rületi művészek emlékének ápolása, mert –mint 
mondta – az alapítók emlékét ki más őrizhetné, 
mint a szakmai utódaik. 

A július 6-ig látható kiállítás megnyitóján Tóth 
Róbert Károly zongoraművész működött közre.

B.Z.
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 Nem tagadom, volt bennem némi félelem, hogy 
egy kis bükki faluból érkezve hogyan állom meg 
a helyemet a nagyvárosban – mondja Kiss Lász-
ló, amikor a szolgálati helyei kerülnek szóba.

Valóban, a debreceni iskolai éveit leszámít-
va csak kisebb településeken, Battonyán, Mak-
láron, Poroszlón és a már említett Szilvásvára-
don szolgált.
– Gondolom, hogy egy idő után megszűntek a 
kétségei. Befogadták a messziről jött embert? 
– Mégpedig példásan, s ezért hálás vagyok 
azoknak, akik itt élnek, s azoknak is, akikkel 
közösen szolgálok.

AZ ÉVEK VÁLASZOLNAK
– Ha akarna, akár nyugdíjba is mehetne, a 
kora megengedné…
– Meg, de nem megyek. Az elfoglaltságom, a 
tennivalóim mást mondanak, így aztán eszem-
be sem jut ez. Öt év múlva úgysem lesz vá-
lasztásom, mert akkor kötelezően nyugdíjba 
kell menni, de erről még ráérek gondolkodni.
– Az ilyen hosszan tartó egy helyen szolgálás 
ritkának mondható.
– Én is azt hiszem, s bár nem török csúcsokra, 
szeretném betölteni a harmincadik, jubileumi 
évemet ebben a gyülekezetben.
– Azt fölösleges is megkérdezni, hogy jól érzi-
e magát itt, mert a 27 év megadja a választ…
– Lehet, hogy ajándékba kaptam az Úrtól ezt a 
hosszú szolgálatot. Azért, mert sose jutott még 

véletlenül sem az eszembe, hogy továbbmenjek 
innen. Nem tudom, de lehet, hogy a Szemerete-
lep magához köti az embert? Ezen elgondol-
kodom néha, mert bár a gyülekezet jó régen, 
1940-ben alakult, én még csak a harmadik va-
gyok, aki itt szolgál. Emlékszem, amikor az elő-
dömtől, Pándi Jánostól átvettem a szolgálatot. 
Nem tegnap volt…

GYENGE HITTUDAT
– Nem nagy gyülekezet az ön által irányított. 
Háromszázötven tagja van, akik közül, ahogy 
elmondta, mintegy kétszáz gyakorolja a hitét. 
„Jó” szám ez?
– Mivel nem csökkent az utóbbi években, azt 
kell mondanom, hogy jó, mert az elvilágiaso-
dást mi sem tagadhatjuk le. Igaz, a templo-
mokba változatlanul viszonylag sokan járnak, 
de sajnos a hittudat nem nevezhető erősnek. 
Sokan csak kíváncsiak arra, mi is történik 

ott „bent”, a hitet nem teszik magukévá. Azt 
viszont örömmel mondom, hogy egyre több 
középkorút látok a padsorokban, ami jót je-
lenthet, mert az ő gyermekeik talán nemcsak 
kíváncsiskodni jönnek be, hanem azért is, 
mert a hitük hozza be őket.

EGYEDÜL 
ISTENÉ…
– Bármi lesz is, ön már úgy 
marad meg a helyi emberek 
emlékezetében, mint temp-
lomépítő lelkész, mert a 
szolgálata alatt épült fel a 
2013-ban átadott templom.
– Ha így lesz is, az sem 
változtat semmit a vallott 
elvemen, hogy soli Deo 
gloria, vagyis hogy egye-
dül Istené a dicsőség.

Huszonhetedik éve szolgálja Kiss László a szemeretelepi gyülekezetet EGYHÁZ

Közösségépítő napok 
Pestszentimrén
 
A kerületi baptisták idén augusztus 21. és 26. között má-
sodszor rendezik meg az Imrei Közösségi Napokat a Ne-
mes utcai imaházban és közösségi otthonban. A házigaz-
da-főszervező Háló Gyula lelkészt kérdeztük a gazdag 
programról és a tematikus napokról. 

– A tematikus napokon túl lesznek állandó, naponta ismétlődő 
programok. Így például a mese- és versírást, valamint a próza- és 
versmondást naponta gyakorolhatják a fiatalok és persze az idő-
sebbek is – mondta Háló Gyula.

Megtudtuk a lelkésztől azt is, hogy valamennyi napra más-
más tematika szerint állították össze a programot.

– Egészségnappal kezdünk augusztus 21-én, jelezve: jó, ha 
egészséges, sportos életet élünk. Másnap a tudományok felé 
fordulunk, a harmadik napon, 23-án a jövő generációja kerül a 
középpontba. Felmérések, tesztek várják majd a fiatalokat, hogy 
bebizonyíthassák: tényleg övék a jövő… Augusztus 24-e a mű-
vészetek napja lesz. Ekkor csupa ének és zene, képzőművészet, 
vers- és mesemondás tölti be a közösségi házat.

– Már amit eddig elmondott, az is jelzi, hogy nem kis előké-
szítő munkát kell végezniük a sikeres lebonyolításhoz.

– Nem mondom, hogy unatkozni fogunk a nyáron, de öröm-
mel tesszük, mert remélhetőleg sokaknak szerzünk szép augusz-
tusi napokat. Koncertekkel, előadásokkal, kiállítással igyek-
szünk emlékezetessé tenni ezeket a napokat.

– Nézzük a további tematikus napokat…
 – A 25-i pihenő után, 26-án következik a záró ünnep, amely 

egész nap tart majd. Mivel ez vasárnapra esik, természetesen 
lesz ünnepi istentisztelet is. 

(A baptista imaház és közösségi otthon címe: Pestszentimre, 
Nemes utca 28.)

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

A TEMPLOMÉPÍTŐ HŰSÉGE
Itt szeretné tölteni a 30. jubileumi évét is

�A kilencvenes évek legelején Szilvásváradról érkezett szolgálni a szemeretelepi református gyülekezethez az 
akkor 39 éves Kiss László, aki mára igazi és megbecsült pestszentlőrincinek vallhatja magát. A 65. életévét 
decemberben betöltött négygyermekes lelkésszel beszélgetünk.

Őrzik a múltat
A kerületnek ez a része az 1910-es években kezdett benépesülni. Egyre 
többen találtak itt otthonra, így nőtt a reformátusok száma is. Pestszent-
lőrincnek akkoriban egyetlen református temploma és gyülekezete volt. 
Az 1940-ben önállósuló Szemeretelepi Református Gyülekezetet kistiszt-
viselők, postások, rendőrök alkották. Később a fővárosba költözőkkel, a 
mezőgazdaságból a környékbeli iparba áramlókkal bővült. Trianon után 
sok magyar menekült talált otthonra az egyházközség területén. Kiss László 
büszkeséggel mondja szűkebb pátriájáról:
– Becsülendő, hogy a trianoni szerződéskor elvesztett területek városneveit 
ma is őrzik az utcáink.

A pestszentlőrinci főplébánián búcsúztatták a jubileumi, 
25. tanévet a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ta-
nárai, diákjai, a hálaadó szentmisén, a Te Deumon hálát 
adva az elmúlt időszakért.

Hálás dolog egy iskolai évzáróról beszámolni: mosolygós ar-
cok, felszabadult diákok. A nagy kérdések – értsd, az év végi 
érdemjegyek – már eldőltek, s ha a következő hónapokra gon-
dolnak a gyerekek, akkor nincs okuk szomorkodni. Látszott ez 
a hálaadásra gyülekező diákokon is, akik ünnepi öltözékben 
várták, hogy a plébános, Tampu Ababei József az oltárnál hiva-
talosan is bezárja a tanévet.

Olyan tanévet, amelyről csupa jót és szépet mondtak azok, 
akik azért jártak be nap nap után az iskolába, hogy értékes em-
bereket neveljenek.

Szabóné Farkas Éva igazgató szerint alighanem az egyik 
legszebb és legeredményesebb tanévet zárták, amit tényekkel 
is alátámasztott. Olyan sokkal, hogy alig győzte lejegyezni az 
ember.

– Mivel katolikus iskola a miénk, a sor legelején a pá-
pai áldást említem meg, amelyre elmondhatatlanul büszke 
mindenki… Óriási siker és öröm volt az is, hogy tavasszal 
átadhattuk az új tornatermet, amely valójában inkább csar-
nok… Kiváló eredményeket értünk el az országos tanul-
mányi versenyeken… Győztest mondhattunk magunkénak 
a budapesti szavalóversenyen… Azt hiszem, volt és van 
miért örülnünk.

Az igazgatóhelyettes, Szarvas Attila, aki egyben a kerület 
egyik alpolgármestere is, érthetően a tornacsarnokot emelte ki. 
Azért is, mert annak létrejöttéért nagyon sokat tett.

– Nem mondom, hogy nehéz volt, mert minden egyes lépé-
sünket megkönnyítette, hogy napról napra közelebb kerültünk a 
végső célunkhoz. Ahhoz, hogy sokak segítségével olyan sport-
csarnokban tarthassák a tanáraink a testnevelésórákat, amely 
„köszönőviszonyban sincs” a régi tornaszobával. Az elmúlt év 
sikertörténete volt ez.

Az egyik testnevelő tanár, Komáromi Dániel a csarnok adta 
örömön túl két olyan diákjára is büszke, akik sokra vihetik.

– Sass Kincső az U14-es leány kézilabda-válogatott kapusa, 
míg a hetedikes Csorba Gyula válogatott kosárlabdázó a kor-
osztályában. S hogy nemcsak a kezük „jó”, hanem a fejük is, 
arra bizonyíték, hogy mindketten kiváló tanulók.

A mise kezdetére megteltek a főplébánia padsorai. József atya 
olyan közvetlenül szólt a gyerekekhez, hogy nem volt nehéz kita-
lálni: a tanév során, a hittanórákon is sokszor találkoztak.

– Arra kérlek benneteket, hogy a szavaim után következő 
rövid csöndben szedjétek csokorba azokat a tetteket, jóságokat, 
amelyekre büszkék vagytok, s tegyétek azokat az oltárra. Szebb 
lesz így a hálaadó szentmisénk.

Szavai után mély csend töltötte be a templomot, a padso-
rokat…

TÖKÉLETESEN – HUSZONÖT ÉVESEN
Hálaadó misével búcsúztatták  

a tanévet a Szent Lőrinc iskolában

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Óriási siker és öröm volt az új tornaterem átadása.
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HŐS TENGERÉSZEK EMLÉKEZETE
A kerületi áldozatok előtt is főt hajtottak

�Az első világháború kerüle-
ti hőseinek emléke előtt is 
tisztelegtek annak a küldött-

ségnek a tagjai, amely részt vett 
június első hétvégéjén a horvátor-
szági Pulában a haditengerészeti 
temetőben tartott ünnepségen.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Manapság egyre kevesebb ember tudatában él az 
a tény, hogy Magyarország nem is olyan régen 
még fejlett kereskedelmi és hadi célú hajózást 
folytatott. A magyar haditengerészet eredménye-
ire igyekezett felhívni a figyelmet a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület, amely 2014-ben Montenegró-
ban, az SMS Zenta 1914-es elsüllyedésének hely-
színén koszorúzást és emlékúszást szervezett. A 
megemlékezések és az emlékhelyek létrehozása 
érdekében folytatott diplomáciai egyeztetések 
végigkísérték az első világháború centenáriumá-
nak négy évét.

MI TÖRTÉNT  
A SZENT ISTVÁNNAL?
Az SMS Szent István csatahajót Fiumében építet-
ték, 1915-ben állították hadrendbe, és 1918. június 
10-én az olaszok ellen folytatott küzdelemben ka-
pott végzetes torpedótalálatot. A hajó roncsait ré-
gebb óta vizsgálják, a 2008-as kerek évforduló óta 
egyre nő iránta a hazai érdeklődés. A kerületünk-
ben élő Lomnici Zoltán alkotmányjogász, az Em-
beri Méltóság Tanácsának elnöke kezdeményezé-
sére két éve az Országgyűlés június 10-ét a hősi 
halált halt tengerészek emléknapjává nyilvánítot-
ta, tavaly pedig a magyar kormány emlékhelyet 
létesített a pulai haditengerészeti temetőben. Az 
emlékmű avatásán Lomnici Zoltán mellett Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes is részt vett.

Idén, a világháború befejezésének 100. évfor-
dulóján, június 10-én magyar diplomáciai követ-
ség utazott Pulába, s a koszorúzási ünnepségen 
kerületi küldöttség is részt vett: Lomnici Zoltán 
és Tóth Kálmán önkormányzati képviselő, a Vas-
vári egyesület társelnöke, aki 2008 óta foglalko-
zik az SMS Zenta és a haditengerészet további 
első világháborús emlékeinek felkutatásával, s 
aki sportvitorlázóként maga is gyakran hajó-
zik az Adrián. A részvétel célja volt az is, hogy 
a kerületi küldöttek a háború pestszentlőrinci és 
pestszentimrei hősei előtt is tisztelegjenek.

FÁJDALMAS EMLÉK
– Száz esztendővel ezelőtt fejeződött be az első világ-
háború. Mivel a történelmi Magyarország területén 
3,5 millió behívót küldtek ki, szinte minden család 
érintett volt, és sokaknak ez még ma is fájdalmas 
emlék. A szárazföldi és tengeri harcokban 660 ezer 
magyar esett el, és másfél millióan sebesültek meg. 
Kétszázra tehető a kerületünk családjait érintő hősi 

halottak száma – fogalmazott Lomnici Zoltán. A 
diplomáciai küldöttség koszorúzott Sukošanban és 
Olaszországban, a Doberdó-fennsíkon is.

CENTENÁRIUM  
A KERÜLETBEN
Az első világháború befejezésének centenáriumához 
kapcsolódó megemlékezések egyik fontos eseményét 
a kerületben szervezik majd.

– A békekötés évfordulójához kapcsolódóan ok-
tóber végén, november elején egy országos esemény-
nek ad helyet a kerület – avatott be Tóth Kálmán. 
– A Kossuth téri emlékműnél megemlékezést és 
koszorúzást rendezünk, a Szent Lőrinc-telepi Nyúl-
dombon pedig egy hadijátékot, amely a doberdói 
ütközetet idézi majd fel. A helyi kápolnában isten-
tisztelettel zárjuk az eseményt.

A kitartó munka meghozta a gyümölcsét, úgy 
tűnik, a montenegrói helyszínen is remény van egy 
emlékhely létrehozására.

– A parton egy kápolna áll, azon szerettünk vol-
na már korábban egy emléktáblát elhelyezni – me-
sélte Tóth Kálmán. – A montenegrói diplomácia 
nem járult hozzá ehhez, mivel korábban ellenséges 
országnak számítottunk. Most azonban, hogy ez az 
ország is NATO-tag lett, és az uniós csatlakozás kü-
szöbén áll, új diplomáciai lehetőségek nyílnak meg.

Az adriai kutatások szintén folytatódnak.
– Az első világháború idején rengeteg kereske-

delmi hajót rekvirált és állított saját szolgálatába a 
hadsereg – idézte fel a Vasvári egyesület társelnöke. 
– Ezekből sokkal több süllyedt el, mint a hadihajók-
ból. Róluk is szeretnénk majd megemlékezni.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ünnepelt a horvát közösség
Jó hangulatú szombat délutánt töltöttek együtt június 
16-án a XVIII. kerületi horvátok és vendégeik a Bókay-
kertben a helyi nemzetiségi önkormányzat által szerve-
zett Horvát Nap elnevezésű rendezvényen.

A résztvevőket köszöntő Szarvas Attila alpolgármester elmondta, 
hogy elismerés jár a horvát nemzetiségnek a kerületben és a kerüle-
tért végzett munkájáért, s fontosnak tartja, hogy egy népcsoport az 
anyaországtól távolabb élve is megmutassa az értékeit.

– Csak ezekkel a nemzetiségi kulturális értékekkel kiegészítve 
lesz ugyanis teljes az az egész, amit Magyarországnak hívunk – fo-
galmazott a köszöntőjében Szarvas Attila.

A Horvát Nap közös ebéddel kezdődött. Ezt követően a színpa-
don elsőként a Zorica tánccsoport énekkara lépett fel, majd az Er-
csiből érkezett együttes táncosai következtek. Az érdi horvátokat 
képviselő Igraj kolo tánccsoport után a budapesti Horvát Hagyo-
mányőrző Egyesület és a Tököli Horvát Táncegyüttes szórakoztatta 
a közönséget. 

A horvát és szerb táncokat követően még kötetlenebb lett a 
hangulat, és a baráti beszélgetések közben a résztvevők soraiban is 
akadt jó néhány pár, amely táncra perdült ezen a borongós, de vé-
gül nagyobb esőtől mentes vidám szombat délutánon.

-temesi-

Folytatódhat az adriai térség első világháborús haditengerészetének kutatásaKULTÚRA

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Tóth Kálmán önkormányzati képviselő együtt koszorúzott
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SZOLGÁLTATÁS

n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 
06-20-491-5089 

n Víz – Gáz - Fűtésszerelés, karbantartás, vízórák. Tel.: +36-30/364-6424

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-
264-7752

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 SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisz-
títás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! Telefon: 
280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

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

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrész-
csere 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 kivitele-
zésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE 
LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-
70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁ-
SA, 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 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% jutalékért. 

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

ÜZLET HELYISÉG KIADÓ
n 18. KERÜLETI BEVEZETETT FODRÁSZÜZLEBE, PEDIKÜR-MŰKÖRÖM, VAGY KOZMETIKUS 

RÉSZÉRE HELYISÉG, VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL KIADÓ. TEL.: 0630-376-8900

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL 

MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n Mérlegképes könyvelő munkatársat keresünk teljes vagy részmunkaidőben. Telefon: +36 30 
9627 985, e-mail: 9627985@163.com 

n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő ösz-
szegyűjtése, szelektálása, tároló edényekben való elhelyezése, a hulladékgyűjtő edények ürítése. 
Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 1239 Budapest, Nagykőrösi út 
353. Tel: 06-70/657-8165

ADÁS–VÉTEL–RÉGISÉGEK
n KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK  BUTOROKAT,  FESTMÉNYEKET, DÍSZTÁRGYA-

KAT, RÉZ BRONZ TÁRGYAT, KERÁMIÁT,  KITÜNTETÉST, CSILLÁROKAT, ÓRÁ-
KAT, HANGSZEREKET,  KÖNYVEKET, RUHANEMŰT, BIZSUKAT. VALAMINT 
TELJES HAGYATÉKOT.  HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ T.: 06-30-943-5583

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

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és 
munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.

n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - 
nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban 
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok 
szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba 
rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n TETŐFEDŐ-BÁDOGOS SZAKMUNKÁS: Feladatok: A Társaság által üzemeltetett, 
karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi hibaelhárítás; - tetők javítása, 
karbantartása; - eresz, ereszcsatorna javítása, karbantartása; - 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: tetőfedő-bádogos 
szakmunkás bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett, hosszútávú 
munkalehetőség.

n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya 
motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés 
OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli 
és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi 
előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-
nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és 
cserjefajokat.

n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a 
társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - 
sportpályák, épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek 
tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, 
eszközökkel, a probléma elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és 
eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű 
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 munkakörhöz tartozó adminisztrációs 
feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló 
problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy 
hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).

n MŰSZAKI MENEDZSER: Társaságunk „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 szerződéseknél 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, dokumentálásában való 
együttműködés; - garanciális időszakok lezárásának dokumentálása; egyéb adminisztrációs feladatok 
ellátása. Elvárások: műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki végzettség; minimum 3 év szakmai 
tapasztalat; felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook); pontos, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés; jogosítvány B kategória; határozottság, jó fellépés, rugalmasság, aktivitás. 
Előny, de nem feltétel: felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri jogosultság.

n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres 
kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; 
- gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: 
autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői 
tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. 
Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a 
zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, 
azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület 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 talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: együttműködési 
készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
- a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt 
vízminőségének biztosítása; - a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján 
az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. 
Elvárások: uszodamesteri végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes 
munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.

n JEGYPÉNZTÁROS: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A munkakör 
leírása:  Szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint 
elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai online pénztárak működtetése, a törvényi 
és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, 
bérletek, tagdíjak stb.); - beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése, értékcikkek bevétele-kiadása; 
- szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre 
állásának biztosítása; - napi elszámolás, jelentés készítése, pénztárak lezárása; - időszakos jelentések 
készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (pénztárosi múlt 
előny lehet!); több műszak vállalása (5:30-14:00 és 13:30-21:00); precizitás, megbízhatóság, önállóság; 
felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány; PC programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft 
Excel, Word, Outlook). Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, cafetéria.

n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: 
- szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható 
munkavégzés. Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire különböző 
hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, 
a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi 
hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve csereigények jelzése.

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az 
alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Kincses Sziget 
Könyvmentő Egyesület 

kiemelten közhasznú 
könyvterjesztésre pedagó-
gusok útján vásárol köny-
veket, könyvsorozatokat, 

könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik 
könyvadományaikkal segí-
tik az egyesület munkáját.

Telefon: +36 20 3882 083

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

n Friss, finom, tartósítószer-mentes házi tej kapható közvetlenül a 
termelőtől! Házhozszállítást is vállalok! Érdeklődni a következő 
telefonszámon: 06204977418

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 Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

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

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 Igazi, hangulatos polgári lakásra vágyik? Megkaphatja! ELADÓ egy igen 
jó állapotú, 110 négyzetméteres, XI. kerületi, Fadrusz utcai, társasházi, 
második emeleti, cirkófütéses (plusz cserépkályhás) lakás: három 
szobával, hallal, plusz cselédszobával és kamrával. A lakás egy része 
fákkal határolt belső udvarra néz, balkonnal, másik része az utcára. Hét 
évvel ezelőtt a lakás összes villanyvezetékét kicserélték, vízcsöveit falba 
süllyesztették, új radiátorokat, új gázkazánt és új ablakkereteket kapott a 
lakás. Ára: 74,9 millió forint. Telefon: 06-30-9519251.

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

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 
Dr. Németh Lóránd 

gerinc és izületi specialista 
reumatológus főorvos

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszerű  kezelése
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetőségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

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

Üllői út 419. 

www.maganreumatologia.hu
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14 Kirándulással egybekötött emlékezés a havasokbanPROGRAMAJÁNLÓ

VASVÁRI-EMLÉKNAP 
KÖRÖSFŐN
Körösfő lakossága 1995. július 
9-én emlékoszlopot – kopjafát – 
állított Vasvári Pál őrnagynak, a 
Rákóczi-szabadcsapat vezéré-
nek, aki több mint négyszáz baj-
társával együtt 1849. július 6-án 
a lázadó román erőkkel vívott 
egyenlőtlen küzdelemben esett 
el, Kalotaszeg legdélibb határában, az úgynevezett Vas-
vári-havason (Fintinele). 
 
– Az idén több mint harminc kalotaszegi település jelezte, hogy Az-
óta Körösfő és Kalotaszeg népe minden évben nagyszabású emlé-
künnepséget szervez az elesett hősök emlékére, akik a kalotaszegi 
magyar falvak védelmében áldozták életüket a szabadság oltárán. 
Az idén július 7-én, szombaton a következő programmal rendezik 
meg a Vasvári Pál-emléknapot:
14 óra: Koszorúzással egybekötött közös emlékezés a Vasvári Pál Ke-
rékpáros Emlék- és Teljesítménytúra résztvevőivel a csatatér helyszí-
nén, a bélesi vízerőmű gyűjtőtavánál, a Vasvári-havason.
17 óra: Ünnepi istentisztelet a körösfői református templomban.
17.50: Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE, Kolozsvár, 1891) és a XVIII. 
kerületi Városgazda Utánpótlás Akadémia által szervezett biciklis em-
lék- és teljesítménytúra résztvevőinek fogadása a templomdomb alatti 
Vasvári-kopjafánál.
18 óra: Díjkiosztó és koszorúzási ünnepség a kopjafánál.  
Az emlékünnepség szervezői – a Körösfői Rákóczi Kultúregylet 
és a Rákóczi Szövetség Kalotaszegi Helyi Szervezetének vezető-
sége – tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt, hogy együtt 
emlékezzünk és helyezzük el az emlékezés virágait.

Ê Péntek László

PROGRAMOK

TÚRÁK JÚLIUSBAN IS
A júliusi vasárnapokon is szervez kirándulásokat a Téry Ödön Tú-
raklub. Íme, a kínálat:
Július 1. Vértesacsa. Úti cél: Föngyöskert Gyógyító-völgy. Talál-
kozás 8 órakor a Déli pályaudvaron, indulás 8.20-kor (Kelenföld-
ről 8.26-kor). Túratáv: 6–8 km. Költség: vonat + busz. Teljes ár: kb. 
2700 Ft, belépő: 900/600 Ft. Vezető: Kerék Katalin.
Július 8. Mátra hegység. Útvonal: Mátraszentimre–Csemetekert–
Gaskó-rét–Árnyék-bérc–Üstökfő–Lajosháza–Gyöngyös. Találkozó: 
6.50 (Stadionok autóbusz-pu.), indulás: 7.15, jegyváltás Gyöngyösig. 
Túratáv: 14 km, lefelé haladó. Költség: 4500 Ft. Vezető: Takáts Ila.
Július 15. Gödöllői-dombvidék. Útvonal: Bag–Paja-völgy–Bika-tó–
Szt. András-hegy–Alsóhomok–Hévízgyörk, Dobos-porta. Találko-
zó: 6.50 (Stadionok autóbusz-pu.), indulás: 7 óra. Túratáv: 15 km. 
Költség: kb. 1400 Ft. Vezető: Dobosné Ildi.
Július 22. hajókirándulás Szentendrére. Program: séta a Duna-parton 
és Szentendrén. Találkozó 10 órakor (Vigadó téri hajóállomás), a hajó 
indul 10.30-kor. Túratáv: 6 km. Költség: hajójegy 1 útra 2200 Ft, retúr 
3300 Ft. 65 év fölötti nyugdíjasoknak és diákoknak 25% kedvezmény. 
Jegyelővétel vagy on-line foglalás ajánlott. Visszautazás tetszés szerint 
hajóval, autóbusszal vagy HÉV-vel. Hazafelé a hajó 17 órakor indul, a 
Vigadó térre 18 órára érkezik. Vezető: Szabó Lászlóné.
Július 29. Cserhát hegység. Útvonal: Karancsberény–országha-
tár–Nagy-Hallgató–Holya–Fehér-hegy–Ipolytarnóc. Találkozó: 
6.25 (Stadionok autóbusz-pu.), indulás: 6.40, jegyváltás Salgótar-
jánig. Túratáv: 15 km, közepesen nehéz. Költség: 5700 Ft. Veze-
tő: Egyed Endre.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immun-
rendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (New 
Dance World tánciskola, gerinc-
torna, ringató, zumba, callanetics, 
baba-mama klub, Etka-jóga) a 
nyári időszakban szünetelnek. A nyári 
leállásokról további információt az 
elérhetőségeinken lehet kérni. 
A művelődési ház nyitvatartása: hét-
főtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt 
található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, összejö-
vetelekre 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, snow-
boardozást tanulni. Egyéni és cso-
portos 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 mozgó-
járda-felvonó és esti világítás segíti 
a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
A könyvtár július 2-án (hétfőn) 13 
órakor nyit. A nyári nyitvatartás az 
alábbiak szerint alakul: hétfőn és szer-
dán 13–19 óráig, kedden, csütörtökön 
és pénteken 9–15 óráig.
Júliusban szerdánként nyári kézműves 
foglalkozások a könyvtárban:
Július 4. 16.30: Állati jó… macs-
kafélék
Július 11. 16.30: Állati jó… csob-
banók
Július 18. 16.30: Állati jó… háztájiak
Július 25. 16.30: Állati jó… rovarok
A foglalkozások a beiratkozott olva-
sóknak ingyenesek.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár július 9. és augusztus 3. 
között zárva tart. Addig az alábbiak 
szerint látogatható: hétfőn és szerdán 
13–19, csütörtökön 9–15, pénteken 
12–18 óra között. 
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított 110 éves a 
SZAC című kiállítás látható.

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Június 29. 18 óra: Évadzáró buli a 
könyvtárban. Meghívott vendég: Vig 
Balázs író. A gyermekeket kalózjel-
mezben várjuk, hogy kalózkodjunk 
egy jót! 
A könyvtár június 30-tól augusztus 
24-ig zárva tart.

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 28. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Június 29. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Június 30. 14 óra: Úgy szerettem 
én egy asszonyt – a Fráter Loránd 
Nótakör zenés-táncos műsora
Július 1. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 2–6. 10 óra: Ékszerkészítő és 
tűzzománctábor
Július 8. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 9–13. 8 óra: Tánctábor és 
harcművészeti tábor
Július 12. 17 óra: A Művészeti Tárló 
Egyesület kiállításának megnyitója
Július 14. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Július 15. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 16–20. 9 óra: Nyári kreatív 
állatsarok – foglalkozások
Július 19. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Július 20. 20 óra: Éjszakai asztalite-
nisz-verseny
Július 21. 14 óra: Te vagy az én nagy 
szerelmem – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
Július 22. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 29. 15 óra: Nyugdíjas táncklub 
– Anna-bál
Az Aulagalériában a XVIII. kerületi 
Művészeti Egyesület Itt és most című 
kiállítása június 30-ig látható.
Kedden és pénteken 16.30-kor 
gerinctorna. Szombatonként 9 
órakor kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órától kézműves kuckó. 
Minden vasárnap 15 órakor nyugdíjas 
táncklub.
Az intézményben működő szakkö-
rökről, 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
A Tomory Lajos Múzeum leendő 
központjában, a Herrich–Kiss-villá-
ban (Margó Tivadar utca 116–118.) 
a látványraktár és a Kondor-emlék-
szoba az elérhetőségeink valame-
lyikén tett előzetes bejelentkezéssel 
látogatható.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfor-
dulók – Pestszentlőrinc és Sorok-
sárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/.
A központi iroda nyári zárvatartásá-
ról a honlapunkon lehet tájékozódni. 
A kutatószolgálat a múzeum nyári 
költözése miatt szünetel.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A látható 
ember – kamarakiállítás a 90 éve 
született költőnő, Szécsi Margit 
tiszteletére. 
Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.

Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, tárlat-
vezetés magyarul és angolul, hely-
történeti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható a hon-
lap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése. 

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem szeptember 1-jéig 
zárva tart.

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos 
egyeztetés alapján látogatható.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Június 28. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges.
Június 30. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub – zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Július 2–6. 8 óra: Reneszánsz 
tábor
Július 2–6. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves tábor
Július 4. 18 óra: NIA-foglalkozás. 
Részvételi díj: 1500 Ft.
Július 11. 18 óra: NIA-foglalkozás. 
Részvételi díj: 1500 Ft.
Július 14. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub – zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Július 16–20. 10 óra: Kreatív 
kézműves tábor
Július 18. 18 óra: NIA-foglalkozás. 
Részvételi díj: 1500 Ft.
Július 25. 18 óra: NIA-foglalkozás. 
Részvételi díj: 1500 Ft.
Július 28. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub – zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
A NIA-foglalkozás részleteiről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.

ÁLLATI JÓ 
MULATSÁGOK
Hét alkalomból álló kézműves-
foglalkozás-sorozatot hirdet a 
Lőrinci Nagykönyvtár. A július 4. 
és augusztus 15. között megtar-
tott foglalkozásokon a beiratko-
zott olvasók vehetnek részt, a 
6 év alatti gyermekeknek szülői 
segítségre lesz szükségük.
A foglalkozások minden szerdán 
16.30-kor kezdődnek, és a 
részvétel ingyenes. A résztvevők 
a megjelenésükkel tudomásul 
veszik, hogy a rendezvényen 
fotó/videofelvétel készül, amelyet 
a könyvtár a honlapján vagy a 
Facebook-oldalán közzétehet.

VÉRADÁS A 
RENDŐRSÉGEN
A Magyar Vöröskereszt július 
24-én 15-től 18 óráig a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságon 
(1183 Üllői út 438.) rendez 
lakossági véradást.
A szervezők kérik, hogy a 
személyazonosító igazolványukat 
és a lakcímkártyájukat vigyék 
magukkal, valamint a TAJ-szám 
megadása is szükséges.

ISMERKEDJ AZ 
ÁLLATOKKAL
Nyári kreatív állatsarok címmel 
egyhetes tábort hirdet a Kondor 
Béla Közösségi Ház. A hétfőtől 
péntekig tartó foglalkozásokon 
a résztvevők közelről ismerked-
hetnek meg hazai és különle-
ges, egzotikus kiskedvencekkel 
is. A program során kreatív al-
kotósarok, kézműves foglalkozás 
és filmek is lesznek, amelyek 
Afrika, Ausztrália és Amerika 
élővilágát mutatják be.
Időpont: július 16–20. között 
9-től 13 óráig 
Részvételi díj: 4500 Ft/hét vagy 
1000 Ft/nap 
Jelentkezni július 13-ig lehet 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
információs pultjánál vagy a 
kondorkh@kondorkh.hu címen.

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtára 
Mészöly Ágnes ötletei alapján 
meseíró pályázatot hirdet 
általános iskolás gyermekek 
részére. 
A téma az időgép. A történet 
így kezdődjön: „Amikor Patti 
először mesélt arról, hogy a 
nagypapája egy igazi időgépet 
fabrikál a kertjük végében 
roskadozó fészerben, csak a 
fejemet csóváltam.”
Beadási határidő: szeptember 
28. 
A pályamű tartalmazza a 
pályázó adatait (név, osztály, 
iskola, felkészítő tanár neve, 
elérhetőség), és maximum 3 
gépelt oldal legyen, papíron 
vagy elektronikus formában. 
Az eredményhirdetés az októ-
beri könyvtári hét vasárnapján 
lesz.

NYÁRON IS ZUMBA
Egyhetes intenzív zumba-
foglalkozást szervez a Rózsa 
Művelődési Ház. A foglalkozást 
Czéh Beáta vezeti, a latin zene 
és a jó hangulat garantált.
Időpont: július 2-től 6-ig 18 óra 
és 19.30 között. Belépőjegy: 
1200 Ft/nap, 5000 Ft/hét.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!
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Harcolj, Martin!
Hatodik éve űzi kedvenc sportágát, a thai boxot a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia keretében a 13 éves Lazók Martin, szép 
eredményeket érve el ebben a kemény, férfias küzdősportban.  
A még általános iskolás Martint a Bókay-kertben, az akadémia 
tanévzáróján kérdeztük.

Az ükunoka is ott volt, és beszélt az „első” Bókay Jánosról SPORT

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

SZÁZAK NYEREGBEN
Ötödször rendezték meg a Tour de Bókayt

Mielőtt megérkeztek volna a kerekezők a Bó-
kay-kertbe, olyan volt a hangulat az egyre több 
programot kínáló sportcentrumban, mintha gyer-
meknapi ünnepségre készülődnének. Gyerekek 
százai és a szüleik választották ezt a programot 
június harmadik vasárnapján, hogy déltájban 
megtapsolják az első befutókat, akik teljesítették 
a mintegy 10 kilométeres távot.

A Tour de Bókay, már ami a nehézségi fokát és 
a távját illeti, nem hasonlítható a Tour de Fran-
ce-hoz, de nem is „zuhant ki” senki a nyeregből 
a beérkezés után, hanem jókedvűen szálltak le 
a drótszamárról, s néztek körül, mivel is várják 
őket a már hagyományosnak számító esemény 
szervezői.

EMLÉKET ÁLLÍTANI
Mielőtt azonban megkezdődött a napestig tartó 
dzsembori, a kerület vezetősége nevében Lévai 
István Zoltán alpolgármester köszöntötte a részt-
vevőket. Elmondta, hogy sportnak, szórakozás-
nak is kiváló a Tour de Bókay, de legalább ilyen 
fontos az, hogy a résztvevők emlékezzenek a 
gyermekklinika, egyúttal a kert névadójának, a 
kiváló orvosnak, dr. Bókay Jánosnak a nevére is.

Ha már százak, ezrek kapcsolódnak ki rendsze-
resen az egyik legszebb és legjobban felszerelt 

budapesti parkban, szenteljünk néhány sort egy 
mondatot annak a kiváló magyar gyógyítónak, 
akinek a neve a halála után több mint 130 évvel 
is elevenen él a köztudatban.

A mindössze 62 évet megélő Bókay János se-
bészdoktor, szemészorvos, gyermekgyógyász, 
egyetemi tanár, az I. számú Gyermekklinka előd-
jének számító Stefánia szegénygyermek-kórház 
nemzetközi hírű vezetője teremtette meg a kor-
szerű magyar gyermekorvoslást.

A NÉV TOVÁBB ÉL
S hogy mennyire kötelez a név, arról meggyő-
ződhettünk a kerékpárosok célba érkezése után. 
Az alpolgármester köszöntőjét követően ugyanis 
napjaink dr. Bókay Jánosát szólították a színpadra.

Az ötödik Bókay-generációt képviselő, ma 
már nyugállományban lévő 68 éves – ugyancsak 

gyermekgyógyász – főorvos elmondta: az egész 
családot megérinti, hogy a kerületben mennyire 
őrzik az üknagypapa emlékét.

– Természetesen minden évben képviseli va-
laki a családot, így aztán hiába nincs közöttünk 
már több mint egy évszázada, az emléke velünk 
él – mondta, miután szép gondolatokkal köszön-
tötte az érkezőket.

CSATÁT NYERT A TOUR
A nap azonban elsősorban a bicajosokról szólt, 
arról a négyszáznál is több idősebbről és fiatal-
ról, férfiról és nőről, aki „lenyomta” a tízezer 
métert azért, hogy a nevezési díjjal támogassa 
a Bókay klinikát, majd részt vehessen a Bó-
kay-kert számtalan programján, amelyben zene, 
játék és sport egyaránt volt. Egyszóval min-
den… 

Amikor útjára indították a Tour de Bókayt, so-
kan tamáskodtak, hogy vajon lesz-e megfelelő 
érdeklődés a felvonulás iránt, s lehet-e egyáltalán 
jövője az Üllői úti kerekezésnek.

Megkapták a választ…

�Már az ötödik jótékonysági célú kerékpártúrán vállalták a „bátrak”, hogy nyeregbe szállnak, s a Bókay János utcából, a Semmelweis Egyetem 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája elől indulva kitekernek Lőrincre. Négyszáznál is többen teljesítették a 10 kilométeres távot június 17-én, és 
viszonzásként kellemes programok vártak rájuk a Bókay-kertben. 

Az első Tour de Bókay jótékonysági 
kerékpártúrát 2014-ben szervezték meg 
abból az alkalomból, hogy a Semmel-
weis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinikája, a Bókay Gyermekklinika 
175 éves lett. A dr. Bókay Jánosra való 
emlékezés mellett az volt a cél, hogy az 
500 forintos nevezési díjakból befolyó 
összegből támogassák a klinikát, az 
ott kezelt gyermekek gyógyulását. Az 
ötletgazda dr. Tóth-Heyn Péter, a klinika 
igazgatóhelyettese volt. 
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– Nagy volt a szomorúság az 
utolsó forduló után, pontosab-
ban akkor, amikor kiderült, 
hogy megint nem jut fel a csa-
pat?
– Ez természetes, hiszen úgy 
álltunk neki a szezonnak, s úgy 
is játszottunk mindvégig, hogy 
megnyerjük a bajnokságot.
– Mi lehet az oka annak, hogy 
nem sikerült?
– Röviden válaszolva a realitás. 
El kell ismerni, hogy a Vecsés és 
a Győr kiegyensúlyozottabb volt.
– Elnézve a tabellát, nem 
kell a kardjukba dőlni, mert 
csak két, illetve négy ponttal 
maradtak el e két csapattól. 
Magyarán szinte végig „mecs-
csben” voltak a feljutásért.

– Ez igaz, csak éppenséggel ta-
vasszal elveszítettük ellenük a 
sorsdöntő találkozókat, még ha 
idegenben tettük is.
– Akkor most jön az, hogy 
harmadszor is össze kell szo-
rítani a fogakat, megint bele 
kell vágni…

– Valahogy így kell tenni. Nem 
mondom, hogy mosolygósak 
voltak a srácok, de abban biztos 
vagyok, hogy az akaratuk, az el-
szántságuk, a tudásuk ugyanolyan 
lesz, mint az elmúlt szezonban.

– Már másodszor maradtak le 
a feljutásról…
– Valóban, de egyrészt a bajnok 
Vecsés nagyon sok pénzt tett bele 
abba, hogy feljusson, másrészt a 
PLER klasszikus nevelőegyesü-
let, vagyis nagy gondot fordít az 
utánpótlásra is.

– Ebből pedig 
az következik, 
hogy az igazán 
naggyá válás 
előtt sokan el-

igazolnak?
– Igen, most például valószínű-
síthető, hogy hárman elmennek, 
aminek persze nem örülünk, de 
amikor a férfiválogatottunk né-
hány hete sikerrel vívta meg a 
vb-selejtezőt Szlovénia ellen, 
büszkék lehettünk arra, hogy 
Lékai Máté, Balogh Zsolt és 
Székely Máté is a PLER-ben 
kezdett, s tőlünk jutott el a vá-
logatottságig.
– Gondolom, az ősztől újra 
a feljutás lesz a cél.
– Természetesen, nem is lehet 
más. Most szabadságot kaptak 
a srácok, július utolsó hetétől 
azonban csak az első osztály 
lebeghet mindenki szeme előtt. 

A bajnokság szeptember 16-án 
kezdődik, tehát hosszú, közel két 
hónapos lesz a felkészülés.
– A szavaiból azt veszem ki, 
hogy túljutottak a „lelki kr-
ízisen”.
– Hiszem, hinnünk kell, hogy 
most sikerülni fog.

Nem mondható, hogy vidáman vonultak el a nyári pihenőre a PLER Budapest kézilabdázói. Az NB I/B-ben szereplő csapatnak ez-
úttal sem sikerült a feljutás, így ősztől ismét a másodosztályban szerepel. Perger Zsolt vezetőedzőt az elmúlt idényről kérdeztük.

A 3. helyen végzett a PLER a kézilabda-bajnokságban
Bronz, aminek nem örültek

„Abban biztos vagyok, hogy az akara-
tuk, az elszántságuk, a tudásuk ugyano-
lyan lesz, mint az elmúlt szezonban.”

Ők hárman
A bajnokság élcsoportjának 
végeredményéből kiderül, 
hogy valóban az első há-
rom csapat vitte a prímet: 
1. Vecsés 44 pont
2. Győr 42 pont
3. PLER 40 pont
4. Veszprémi KKTF 33 pont

Még egyetlen szót sem beszélget-
tünk, de már a kézfogásából kide-
rült, hogy „nem piskóta” gyerek, 
mert érezhető szorítással fogta meg 
a kezemet.
– Mi van, ha egy idős emberrel, ne-
tán kislánnyal fog kezet?
– Akkor azért vigyázok…
– Sose jutott még az eszébe, hogy 
ebben a sportágban félni is „sza-
bad”, mivel annyira kemény?
– Nem, mert elég régóta csinálom már, 
s amikor elkezdtem, fokozatosan veze-
tett rá a mesterem az igazi keménysé-
gére. Ma meg már teljesen természe-
tes számomra, hogy a thai box ilyen…
– Milyen?
– Sok-sok edzés, még több ke-
ménység, akarat és kitartás kell 
hozzá. Az, hogy félelem, eszembe 
sem jut, mint ahogy gondolom, a 
más küzdősportot űzőknek sem.
– Még csak 13 éves, de már az 58 
kilósok között gyűjtögeti az érmeket 
és a sikereket. Mi lesz, ha tényleg 
elkezd erősíteni, s igazából „kondis” 
fiatalember lesz?
– Nem fogom bánni, mert a gyorsa-
ságon, a lazaságon meg az ügyes-
ségen túl ez is hozzátartozik.

– Ki a mestere?
– Amióta foglalkozom a sportággal, 
Dudok Károly a mesterem, akinél 
nem is kívánhatok jobbat senkinek.
Megkérdeztük a mestert, Dudok 
Károlyt, miként vélekedik a szőke 
srácról.
– Sose legyen rosszabb tanítvá-
nya egyetlen edzőnek sem. Ne-
kem már a közös munkánk ele-
jén feltűnt, hogy célja van, hogy 
valamit tényleg el akar érni. Úgy 
látom, jó úton lépked, mert nem-
csak itthon, de már külföldön is 
bebizonyította, hogy lehet belőle 
jegyzett harcos.
Mi mást kívánhatnánk ehhez, mint 

hogy harcolj, Martin…
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TEMESI LÁSZLÓ 

Talán még mindig sokan emlékeznek 
a legendás dokumentumfilmjeire, 
például a Kizárt a pártra, a Macska-
körömre, a Szétlopott országra vagy 
a Szolgálunk és vétünkre. Kemény, 
ám szatirikus korrajzait hazai, rö-
vidfilmjeit – a Makacs álmokat és a 
Háromkirályokat – Japánban, illetve 
Indiában nemzetközi filmfesztiválon 
nagydíjjal jutalmazták, és többször 
megkapta a Magyar Filmkritikusok 
Díját is.
– Hogyan fogadta az akadémiai tag-
ságot?
– Nagy örömmel, hiszen ez elisme-
rése a több évtizedes filmes mun-
kámnak, s egyfajta rangot jelent a 
szakmában. A kilenc tagozat közül 
engem az MMA Film- és Fotóművé-
szeti Tagozatába választottak be, és a 
székfoglalómra meglepetésemre igen 
sokan jöttek el a filmes szakmából. 
A tagság azonban nemcsak dicsőség-
gel, munkával is jár, hiszen havonta 
ülésezünk, például pályázatokról, já-
radékok, segélyek odaítéléséről dön-
tünk.

MINDENRE  
NYITOTT VOLT
– Székfoglalójában hosszasan beszélt a 
gyermekkoráról…
– Azért, mert mindannyiunk számára 
meghatározóak azok az élmények, ame-
lyeket ifjan élünk át, a tanulmányaink, 
a tanáraink és persze a szüleink. Nekem 
nagyon szép gyerekkorom volt, mivel édes-
apám erdész volt, így sokat jártam erdők-
ben, mondhatom, favágók és csemetekerti 
munkások között éltem. Tizenegy éves 
koromig igazi erdészfiú voltam a Hernád 
partján lévő Kemelyi- erdőben, ahol az er-
dészházban laktam, ami meghatározta az 
életszemléletemet, a természet iránti szere-
tetemet és később a filmjeim hangulatát is. 
Petróleumlámpa mellett tanultam, mezít-
láb jártam, és a Hernádon ladikkal keltem 
át mindennap a túlparti iskolába. Elég sze-
gényesen, de boldogan éltem.
– Ebből a szegényes világból hogyan veze-
tett az útja a filmezéshez és a zenéléshez?
– Jó és szorgalmas tanuló voltam, és 
mindenre nyitott. A miskolci középis-
kola négyéves időszakában sokat jártam 
moziba. A mai napig nosztalgiával gon-
dolok azokra az évekre, amikor felfe-

deztem magamnak Fellini és Antonioni 
filmjeit, amiknek a hatására választot-
tam a filmes szakmát. Korán elkapott, 
azaz magával ragadott a film. A zene 
szeretete is Miskolchoz kötődik, 1962-
höz, amikor egy világhírű jazz-zenész, 
Chris Barber és együttese koncertezett 
a városban. Ennek köszönhetően lettem 
nagy dixie-rajongó, lemezgyűjtő és ze-
nész. Jóval később meg is alakítottam a 
Brass on Brass Tradicionális Jazz Együt-
test, amelyben trombitálok. 

A VALÓSÁG  
ÁBRÁZOLÁSA VONZZA
 – Film és zene. Nehéz lehetett választa-
ni, de a film győzött…
– Még újságíróként is dolgoztam egy 
rövid ideig, a Diósgyőri Munkásban je-
lentek meg írásaim. Bölcsészkaron vé-
geztem, de a filmezés vonzott jobban. 
A Mafilmben játékfilm-asszisztensként 
kezdtem, a magyar filmes szakma leg-
nagyobbjaival dolgoztam, mégis hamar 
átkértem magam a dokumentumfil-
mesek közé, mert a valóság ábrázolása 
jobban vonzott. Mindig nagy volt az 
igazságérzetem. Olyan témákat szolgál-

tatott számomra az élet, amelyek filmre 
kívánkoztak…
– Milyen témában „utazott” a közelmúlt-
ban, és miről forgat legközelebb?
– Az idén egy jeles Kossuth-díjas mis-
kolci költőről, Serfőző Simonról készí-
tettem portréfilmet. Néhány új témám 
vár megvalósításra, de az elbírálás még 
odébb van, ezért nem beszélhetek róluk 
bővebben.

– Könnyebb ma dokumentumfilmet for-
gatni, mint a múlt rendszerben?
– Hazánk mindig ideális terepe volt a 
dokumentumfilmezésnek, hiszen az elő-
ző rendszerben sok igazságtalanság tör-
tént, azután pedig annyira felgyorsult az 
élet, hogy egymást követik a változások, 
amit érdemes dokumentálni. De talán a 
múlt rendszerben nagyobb rangja volt a 
dokumentumfilmnek, mint ma.

Egy világhírű művész kalandozásai térben és időbenPORTRÉ

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Egy különös emlék fűzi Pest-
szentlőrinchez Vásáry Tamás 
zongoraművész-karmestert. Ke-
véssé ismert, hogy a világot bejá-
ró, sőt évtizedeken át kényszerű 
emigrációban élő művésznek a 
hazatelepülése után egy időre a 
XVIII. kerület egy békés kertvá-
rosi része adott otthont.

CSAK GRATULÁLNI 
SZERETNÉK
– Egy unokatestvérem családjá-
nál laktam akkoriban – emléke-
zett vissza a világhírű művész. 
– A nagy családi házban lehető-
ségem volt arra, hogy a tetőtér-
ben kialakítsak egy kis lakást, s 
később, amikor továbbköltöz-
tem, hálából úgy, ahogy volt, ott 
hagytam nekik. Boldog időszak 
volt, a Kossuth-díjamat is ebben 
az időben kaptam meg.

Ami a különös emléket illeti, 
az is ehhez a díjhoz kapcsolódik.

– Erdő közelében laktunk, és 
én nagyon szeretek a szabadban 
sétálgatva tanulni, memorizálni. 

Figyelmeztettek, hogy sötétedés 
után már ne sétáljak arra egye-
dül, mert nemrég gyilkosság 
történt. Ám én megfeledkeztem 
magamról, egyszer csak azt vet-
tem észre, hogy teljesen egyedül 
vagyok a sötétben. És abban a 
pillanatban észrevettem, hogy 
valaki egyenesen felém tart. 
Nem tagadom, megijedtem egy 
kicsit, ám a következő pillanat-
ban odalépett hozzám az idegen, 
és felkiáltott: „Művész úr, hadd 
gratuláljak a Kossuth-díjához!”

KODÁLY LESZÓLT
Vásáry Tamás egyébként nem 
Budapesten látta meg a napvi-
lágot: Debrecenben született, s a 
rokonai között tudhatta a polgár-
mestert, a főispánt és a reformá-
tus püspököt. Édesapját, Vásáry 
József kisgazdapárti politikust 
gyakran szólította a fővárosba 
a munkája, és sokszor vitte ma-
gával a fiát is. Tamás tizenkét 
esztendős volt, amikor a család 
a Szent István parkba költözött. 
Ez 1945-ben, a kisgazdapárt fö-
lényes választási győzelme után 

történt, amikor Vásáry József a 
megalakuló kormányban föld-
művelésügyi államtitkári pozíci-
ót kapott. Nagy Imre belügymi-
niszter szomszédságában laktak, 
aki a családjával nemegyszer tett 
egy kis látogatást náluk, hogy az 
ifjú zongoraművész tehetségében 
gyönyörködjön.

1948-ban minden megválto-
zott. A kommunista hatalomát-
vétel után az édesapát kizárták 
az Országgyűlésből, megfosz-
tották képviselői mandátumá-
tól, a család kénytelen volt saját 
tulajdonú ingatlanát eladni és 
részben annak árából élni.

– Édesapámnak nem lehe-
tett jövedelme, egy kisgazda 
politikus a Rákosi-korszakban 
osztályidegennek számított. Ak-
koriban a Kresz Géza utcában 
laktunk, amely gyakorlatilag 
egy nyomortanya volt, nem sze-
rettem – mesélte Vásáry Tamás. 
– A jövedelmünket pedig nekem 
kellett kiegészítenem részben a 
zeneakadémiai ösztön-
díjamból, részben 
a mellette végzett 
munkából.

A hely-
zet to-

vább súlyosbodott, amikor a 
családot kitelepítették.

– Engem azért nem vittek 
el, mert Kodály meg tudott vé-
deni. Munkához is ő segített. 
Leszólt a hangversenyrendező 
iroda igazgatójának, hogy ad-
janak nekem munkát. Azzal a 
feltétellel kaptam, hogy min-
dent elvállalok, amit monda-
nak. Így lettem kísérő esztrád-
műsorokban.

ÉS JÖTT 
AZ EMIGRÁCIÓ 
Vásáry Tamás 1956-ban meg-
nyerte az egyik legfontosabb 
zenei versengést, a brüsszeli Er-
zsébet királyné versenyt, amiért 
decemberre meghívást kapott 
egy közös koncertre a Bécsi 
Filharmonikusokkal. Ám 
amikor a forradalom ki-
tört, édesapját az Államvé-
delmi Hatóság letartóztatta, 
és a házkutatás során lefog-
lalták a fiatal Vásáry naplóját. 

– Egy miskolci hang-
versenyen értesültem 
arról, hogy 
kitört 

a forradalom Budapesten. Haj-
nalban értünk vissza, akkor 
tudtam meg, mi történt a csa-
láddal. Keresni kezdtem apá-
mat, de nem akadtam a nyomá-
ra. Ekkor megszereztem négy 
Kossuth-díjas – Fischer Annie, 
Tóth Aladár, Szabolcsi Bence, 
Kodály Zoltán – aláírásával azt 
az ajánlólevelet, amellyel meg-
próbáltam bejutni Münnich 
Ferenchez, aki ekkoriban dip-
lomataként dolgozott. Közben 
a belga nagykövet felajánlotta, 
hogy mivel szerdán 11-kor in-
dulnia kell Brüsszelbe, és ne-

kem már megvannak az érvé-
nyes papírjaim, elvisz magával. 
Sajnos pont abban az időpont-
ban fogadott Münnich, aki tel-
jesen elzárkózott minden segít-
ségtől. Decemberben, amikor a 
koncertre kiutaztam Belgium-
ba, levelet írtam a királynőnek, 
aki fogadott egy vacsorán. Más-
nap a személyi titkárával elkül-
dött a szovjet nagykövetségre. 

Itthon édesapámat huszon-
négy órán belül kienged-
ték a börtönből, és kapott 
két útlevelet, magának és 
édesanyámnak.

Vásáry Tamás tizen-
hat év után látogatott 
haza először, és még sok 
évnek kellett eltelnie, 
hogy visszaköltözzön. 
Ma Budán él, és rajong 
a városért.

„SZERETTEM ITT LAKNI”
Vásáry Tamás Pestszentlőrincről, családról és történelemről

MÁR KÖZÉPISKOLÁSKÉNT ELKAPTA A FILM
Művészeti akadémiai tag lett Szobolits Béla filmrendező

�Budapest díszpolgára címmel tüntette ki a Fővárosi Közgyűlés ápri-
lisban a zongoraművész-karmester Vásáry Tamást, aki az emigrációs 
évek után egy időre éppen Pestszentlőrincen talált otthonra. A Város-

kép olvasóinak a családjáról és a történelemről mesélt.

�Évtizedek óta rázós témákat dolgoz fel dokumentumfilmjeiben, kamerával készít 
látleletet az országról. Szobolits Béla Balázs Béla-díjas filmrendező több nemzetközi 
filmfesztiválon nyert díjat az alkotásaival. A Pestszentlőrincen élő filmművészt az idén 

beválasztották a Magyar Művészeti Akadémia soraiba.

A művész 2017-ben hozta létre a Vásáry Tamás Alapítványt, 
amely informális szervezetként már 2013-tól létezett. A civil 
szervezet célja a gyermekvédelmi rendszerben élő gyermekek 
és a velük foglalkozó nevelők támogatása. Az alapítványról 
bővebben a vasarytamasalapitvany.hu címen lehet olvasni.

Az idei könyvhétre új kötete 
jelent meg Vásáry Tamás-
nak. A Zenés beszélge-
tések a Zeneakadémián ko-
rábbi előadás-sorozatának 
írott anyagát adja közre.
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